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And you, my father, there on the sad height, 

Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray. 

Do not go gentle into that good night... 

 

Rage, rage against the dying of the light. 

 

 

 Dylan Thomas 
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Resumo 

 

Este estudo é focado nos aspectos petrográficos, microestruturais e de química mineral das rochas presentes 

a suíte Alto Maranhão, cinturão de granitoides paleoproterozoico – 2130 Ga. Foram estudados enclaves 

microdioríticos com variáveis graus de alongamento e suas rochas hospedeiras compostas por tonalitos e 

quartzo-dioritos, em contexto típico de mescla magmática. A primeira etapa desse trabalho foi composta 

por estudos de campo, necessários para o reconhecimento e definição dos afloramentos, descrição das 

estruturas e seleção das estações de amostragem. Nesse sentido, diversas estruturas associadas ao contexto 

da mescla magmática, com nítida preservação dos aspectos ígneos foram observadas, juntamente com grau 

variável de orientação mineral. Foram destacados os aspectos microestruturais apresentados pelo quartzo e 

plagioclásio. De maneira geral, os aspectos microestruturais revelam o domínio de feições ígneas a 

transicionais, caracterizadas pelo alinhamento de plagioclásios, associado com suas formas euédricas à 

subédricas, granulação grossa e relativa ausência de feições relacionadas à deformação de estado solidus. O 

quartzo, embora em menor quantidade, revela menor resistência à deformação, quando comparado ao 

plagioclásio. A análise de forma foi realizada por meio do contorno dos grãos de quartzo e plagioclásio em 

fotomicrografias ópticas, dispostas em mosaico. Posteriormente foram processadas pelo software SPO. 

Dados como distribuição da granulação, razões axiais, forma característica dos agregados foram obtidos. 

Em seguida, com vistas a se determinar o grau de orientação dos cristais de plagioclásio nas amostras de 

cada estação de estudo, foram plotados estereogramas com a orientação média estatística dos eixos maiores 

dos plagioclásios X(L). A orientação dos grãos de quartzo em relação à orientação definida pelo plagioclásio 

também foi estabelecida. Algumas fases específicas foram ainda analisadas por microssonda: plagioclásio, 

biotita, anfibólio e titanita. O plagioclásio presente no enclave e nas rochas hospedeiras, apresenta, de forma 

geral, zoneamento químico normal. Foram analisados dois tipos de biotita, a que ocorre como núcleos dentro 

do anfibólio e a variedade que ocorre isoladamente. Ambas foram classificadas como reequilibradas. O tipo 

de anfibólio presente nas amostras com menos aspectos de deformação se trata da hornblenda. Já  nas 

amostras com maiores feições de deformação, o anfibólio presente se trata da actinolita. A análise da titanita 

revelou maior concordância com aquelas de origem ígnea, em relação aos estudos presentes na literatura. 

Levando-se em conta o contexto regional, sobretudo pela concordância entre os lineamentos Congonhas-

Itaverava e Jeceaba-Bom Sucesso em relação aos alinhamentos verificados nos plagioclásios – X(L), em 

conjunto com os demais estudos, estabeleceu-se, conforme os modelos vigentes na literatura, a provável 

origem sintectônica da suíte Alto Maranhão, em relação a movimentações direcionais ocorridas em ambos 

os lineamentos, no decorrer das etapas do evento Transamazônico. 
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Abstract 

  
This study is focused on the petrographic, microstructural and mineral aspects of rocks present in the Alto 

Maranhão suite, paleoproterozoic granitoid belt - 2130 Ga. Microdioritic enclaves with variable elongation 

degree and their hosting rocks composed by tonalites and quartz-diorites in a typical magma mixing situation 

were studied. The first stage of this work was composed by field studies, necessary for the recognition and 

definition of the outcrops, structures descriptions and sampling stations selection. In this sense, several 

structures associated with magma mixing, with clear preservation of the igneous aspects and variable 

mineral orientation degrees, were observed. The microstructural aspects were emphasized in the quartz and 

plagioclase. In general, the microstructural aspects shows domain of igneous to transitional features, 

characterized by the alignment of plagioclases, associated with its euhedral forms to the subhedral ones, 

thick granulation and relative absence of features related to the deformation of solidus state. The quartz, 

although in smaller quantity, shows less deformation resistance, if compared to plagioclase. The shape 

analysis orientation was carried out by the contour of the quartz and plagioclase grains in optical 

photomicrographs, arranged in mosaic. Later they were processed by SPO software. Data such as 

granulation distribution, axial ratios, characteristic shape of the aggregates were obtained. Then, in order to 

determine the plagioclase orientation degree’s in each study station, stereograms were plotted with the 

statistical mean of major axes orientation X(L). Also, the quartz grains orientation according to X(L) was  

established. Some specific phases were also analyzed by microprobe: plagioclase, biotite, amphibole and 

titanite. The plagioclase present in enclave and also in host rocks, shows, in general, normal chemical 

zoning. Two types of biotite were analysed: which occur within the amphibole and another one that occour 

as isolated crystals. Both were classified as reequilibrated. The amphibole present in the samples with less 

aspects of deformation, is hornblende. In another way, the samples with greater features of deformation, the 

amphibole is actinolite. The titanite analysis is in agreement with those of igneous origin, in according to 

previous studies. Taking into account the regional context, according to current models of tectonic evolution, 

with evidences of directional movements along both lineaments and also considering the concordance 

between the Congonhas-Itaverava and Jeceaba-Bom Sucesso lineaments in relation to alignments verified 

in the plagioclases - X(L), microstructural and chemical analysis, the probable syntectonic origin of the Alto 

Maranhão suite,  during stages of the Transamazonic event was established. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

Essa dissertação apresenta as metodologias usadas, dados levantados, discussões e conclusões 

relativos à caracterização microestrutural de rochas da suíte Alto Maranhão, borda sul do cráton São 

Francisco. Integra as etapas de execução do projeto de mestrado intitulado: Análise Petrográfica, 

Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão – Cinturão Mineiro, 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais - PPECRN – 

DEGEO/EM/UFOP. 

Esse volume está estruturado em seis capítulos, onde o primeiro aborda os objetivos e 

metodologia gerais, terminologia, além da natureza e relevância do projeto. No capítulo dois, a área de 

estudo é definida no contexto geológico regional, especificamente na área de influência do Cinturão 

Mineiro. Nesse sentido, procurou-se abordar a evolução tectônica do Cinturão Mineiro de acordo com os 

modelos vigentes, além da evolução no conhecimento e definições recentes sobre a suíte Alto Maranhão. 

Revisão detalhada dos processos e microestruturas ígneas e de deformação em estado subsolidus e solidus, 

bem como aspectos microestruturais associados à mescla magmática, base para o entendimento dos 

resultados obtidos, é proposta no capítulo três. O capítulo quatro apresenta os dados relativos à petrografia 

e análise microestrutural, enquanto o quinto abrange os resultados de análises químicas, obtidos por 

microssonda e MEV. Por último, o sexto capítulo apresenta as conclusões e discussões pertinentes.  

1.2 - NATUREZA E RELEVÂNCIA DO PROJETO 

A definição de critérios apropriados para distinguir microtramas geradas por fluxo magmático 

daquelas formadas por fluxo em estado solidus ainda é tema de ampla discussão na literatura geológica, 

principalmente quando se trata de rochas quartzo-feldspáticas (e.g. Paterson et al. 1989, Zak et al. 2008).       

A correta distinção destas feições e seus processos geradores é crucial para o entendimento do alojamento 

e timing de plútons graníticos, além de decisiva para o melhor conhecimento de processos que ocorrem no 

interior de câmaras magmáticas. Além disso, há grande influência para a interpretação cronológica e 

compreensão das microestruturas presentes nas rochas encaixantes (Paterson op.cit., Paterson et al. 1998, 

Vernon 2000, Zak op. cit.). Diversos estudos correlacionam a microtrama gerada no momento da ascensão 

e colocação de plútons com o campo de tensões gerado por processos de deformação regional (Leblanc et 

al. 1996, Gleizes et al. 1997, Gleizes et al. 1998, Belcher & Kisters 2006). 
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A distinção entre microestruturas pré-, sin- e pós-cinemáticas ou exclusivamente magmáticas 

envolve um criterioso trabalho de caracterização, principalmente dos agregados de quartzo e feldspatos. 

Como amplamente discutido na literatura (e.g. Paterson et al. 1989, 1998, Vernon 2000, Zak et al. 2008, 

Archanjo et al. 2008, Wang et al. 2014), processos de ascensão e colocação de um plúton na crosta, ou 

mecanismos de convecção interna; colocação sindeformacional, ou deformação regional de um plúton ou 

câmara magmática pré-existente, podem gerar padrões microestruturais muito similares. Além disso, 

mesmo microestruturas geradas durante a ascensão e colocação de plútons, livres de campo de tensões 

regionais (Hutton 1988, Brown & Solar 1998, Paterson et al. 1998, Rosenberg 2004), podem mostrar 

evidências de deformação devido ao aumento da proporção de cristais, o qual leva a uma mudança 

contínua da reologia do sistema. Assim, em condições próximas à temperatura solidus, os cristais, que 

devem estar em proporção maior que 90%, acumulam incrementos de deformação, responsáveis pela 

geração de microtramas magmáticas múltiplas (Zak op.cit.). Se há algum fluxo em estado sólido 

superposto, ou colocação sintectônica, a correlação microestrutural pode fornecer importantes 

informações acerca da relação entre processos magmáticos e tectônicos operantes na crosta.  

Neste contexto, a suíte Alto Maranhão (Seixas et al. 2013) situada no Cinturão Mineiro (Teixeira 

1985), borda sul do cráton São Francisco (Noce et al. 2000, Teixeira et al. 2000), apresenta todos os 

requisitos de um perfeito laboratório natural para a caracterização de microtramas associadas a regime 

magmático, subsolidus, solidus e sobreposição dessas. Trata-se de região já mapeada (Guild 1957, Pires 

1977, Martins 2008) e estudada sob o ponto de vista geoquímico (Barbosa 1985, Seixas 1988, Seixas 

2000), geocronológico e isotópico (Noce 1995, Noce et al. 2000, Seixas et al. 2013), onde ocorrem 

tonalitos, dioritos, quartzo-dioritos, além de enclaves alongados e ocasionalmente cortados por diques 

máficos (Seixas et al. 2013). Entretanto, pouco se sabe sobre as relações entre microtramas internas dos 

litotipos que se entrecortam, entre os granitoides e os enclaves e, ainda, das microtramas internas aos 

corpos graníticos e aquelas presentes nas encaixantes. Não há estudo que vise discriminar e correlacionar 

padrões de microtramas e processos magmáticos e tectônicos registrados no Cinturão Mineiro. Desta 

forma, pouco se discute sobre os processos ígneos registrados ou a influência dos lineamentos Jeceaba-

Bom Sucesso e Congonhas-Itaverava durante a colocação destes corpos na crosta, ou mesmo se foram 

afetados por estas estruturas após sua cristalização.  

Os plútons pertencentes à suíte Alto Maranhão mostram orientação geral em mapa subparalela a 

lineamentos estruturais regionais (ver capítulo 2), enquanto aos enclaves encontrados nessas rochas, a 

partir de estudos geoquímicos e isotópicos (Seixas et al. 2013), é atribuída gênese associada a um 
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processo de hibridização de magmas distintos em uma mesma câmara magmática. A caracterização de 

microtramas pode, portanto, fornecer importantes informações sobre processos ígneos primários e a 

influência de estruturas regionais para a colocação e/ou deformação destes plútons, contribuindo para um 

melhor conhecimento acerca da evolução tectônica da área. 

 Sob essa perspectiva, surgem questões como: (i) a microtrama de corpos constituintes da suíte 

Alto Maranhão reflete a existência de microtramas magmáticas múltiplas? (ii) podem ser individualizadas 

feições inequivocamente originadas por processo magmático, feições transicionais e feições geradas por 

fluxo em estado solidus? (iii) há diferenças químicas significativas entre as fases minerais em função do 

grau de deformação? Tem-se, portanto, um cenário ímpar para se investigar processos geradores de 

microtramas tipicamente ígneas, podendo estar associadas a fluxo magmático ou mesmo a uma 

deformação em estado subsolidus, solidus ou sobrepostas. 

1.3 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES 

As estações de estudo (Fig. 1.1) podem ser localizadas pela BR-040, BR-383 e BR-482. Encontram-se 

classificadas da seguinte forma: Ponte Funda – RV-a, Ponte Caída – RV-b, Pedreira Convap – RV-c, 

Retorno – RV-d. O acesso à estação Ponte Funda – RV-a, pode ser acessada pelo bairro Vargem do 

Engenho, na cidade de Entre Rios de Minas, inicialmente por estrada não pavimentada. Em seguida, 

adentra-se na primeira bifurcação para norte/noroeste (597900 E x 7716250 S) e a partir daí, cruza-se o 

Rio Brumado, mantendo-se na estrada até o ponto de coordenada (599050 E x 7718700 S). Finalmente, 

adentra-se o pasto, por meio de pequeno acesso até o afloramento de coordenada 597471 E x 7718513 S e 

altitude 949 m. Trata-se de afloramento extremamente isolado em meio à região de densa vegetação. 

Corresponde a lajeado de meia encosta com alto grau de inclinação e topo horizontalizado, com área 

aproximada de exposição de 150 m². A estação de trabalho encontra-se na folha topográfica 1:25.000 IGA 

(Folha Entre Rios de Minas, Governo de MG, SECT – IGA, de sigla SF.23-X-A-V-2-SE, MI-2608/2-SE). 

Já o acesso à estação Ponte Caída – RV-b é feito por estrada não pavimentada, tendo como ponto de 

partida a capela Santa Efigênia, no bairro da Barra, em Itaverava. O início do trajeto é realizado pela 

margem esquerda (norte) do ribeirão Pé do Morro, em seguida, pela margem direita (sul) do ribeirão Água 

Suja. O afloramento situa-se na margem direita (norte) do ribeirão Água Suja e suas coordenadas são: 

648489 E x 7710241 S. A folha topográfica é 1:50.000 IBGE (Folha Ouro Branco SF-23-X-A-VI-2). 
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O acesso à estação pedreira Convap – RV-c é feito a partir da BR 040, no trecho entre Congonhas 

e Conselheiro Lafaiete. A seguir, entra-se na saída da BR em sentido leste, para a localidade denominada 

Gajé (624600 E x 7722750 S), cujo acesso é feito por estrada vicinal, asfaltada. Deve-se, então, transpor 

linha férrea e pegar bifurcação para sul, por meio de estrada não pavimentada, pela qual se deve seguir por 

cerca de 1km. Finalmente, quando a estrada se curva para a esquerda (leste), basta seguir cerca de 600 m, 

passando pelo traçado do rio Ventura Luís, onde é possível o acesso ao portão da pedreira. Há um símbolo 

da pedreira no mapa topográfico de escala 1:25.000 IGA (Folha Congonhas, Governo de MG, SECT – 

IGA, de sigla SF.23-X-A-VI-1-NE, MI-2609/1-NE).  

A estação Retorno – RV-d localiza-se a partir da estrada de asfalto que liga a localidade de 

Joaquim Murtinho até o vilarejo Alto Maranhão. Entra-se nessa estrada a partir da BR 040, na bifurcação 

de Joaquim Murtinho - (623500 E x 7726500 S), e segue-se para oeste, em direção ao Alto Maranhão, por 

cerca de 2,5 km. Cerca de 100 m no sentido norte, após a entrada para a pedreira Barro Branco - (621500 

E x 7725700 S) pega-se o acesso para sul, onde se situa o afloramento, com as seguintes coordenadas 

(621604 E x 7725341 S). A distância média em relação à pedreira Barro Branco é de cerca de 1,8 km em 

sentido NW. A referida estação de trabalho se localiza na mesma folha topográfica da pedreira Convap 
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Figura 1.1 – Localização geográfica com principais cidades ao redor da área de estudo. Em destaque tem-se a 

suíte Alto Maranhão e estações de amostragem (adaptado de Seixas et al. 2013). Imagem de elevação digital 

de terreno obtida pelo software Global Mapper V.18 – 2018.  
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(1:25.000, Folha Congonhas, Governo de MG, SECT – IGA, de sigla SF.23-X-A-VI-1-NE, MI-2609/1-

NE). 

1.4 - OBJETIVOS 

 Tendo como meta a caracterização de padrões microestruturais de corpos plutônicos que 

compõem a suíte Alto Maranhão, apresentam-se os seguintes objetivos específicos:  

• Caracterizar padrões de microtrama de rochas graníticas e enclaves intermediários a máficos;  

• Determinar se há variações de padrões microestruturais entre os litotipos amostrados;  

• Determinar a causa dessas variações, quando identificadas, se exclusivamente geradas por 

processos ígneos (cristalização, mistura de magmas, estado subsolidus), associadas a colocação 

desses corpos, típicas de zonas de contato ou indicativas de fluxo em estado solidus;  

• Determinar, então, a ocorrência de microtramas ígneas múltiplas ou sobreposição de microtramas 

ígneas e aquelas geradas por fluxo em estado solidus. 

• Associação, dentro dos limites possíveis, entre os dados obtidos e o contexto regional, incluindo a 

relação entre os lineamentos regionais e a suíte Alto Maranhão.  

1.5 – MÉTODOS 

 A fim de se atingir os objetivos apresentados, foram cumpridas as seguintes etapas:  

1) Minuciosa pesquisa bibliográfica, que abordou: (i) aspectos da geologia regional, para 

caracterização do contexto de ocorrência das amostras estudadas; (ii) definição e diferenciação de 

microtramas ígneas e de fluxo em estado solidus, em granitoides; (iii) descrição de métodos de 

análise microestrutural a serem utilizados: análise digital de imagens, para quantificação de 

parâmetros microestruturais, a partir de fotografias de afloramento, mosaicos de micrografias 

obtidas por microscopia óptica e eletrônica;   

2) Estudo de campo, para reconhecimento e definição dos afloramentos a serem estudados, descrição 

das estruturas e seleção dos pontos de amostragem. Levaram-se em consideração os seguintes 

aspectos: i) Pontos pertencentes à suíte Alto Maranhão (Seixas et al. 2013), que, em campo, 
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mostram nitidamente a ocorrência de microtramas que refletem processos ígneos e/ou tectônicos; 

ii) Áreas de domínio dos lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso (Campos 2004) e Congonhas 

Itaverava (Seixas 1988, Corrêa Neto et al. 2012), no intuito de se verificar a possível influência 

dessas estruturas nos padrões microestruturais observados. 

As estações de amostragem foram classificadas em ordem progressiva de orientação preferencial 

de forma, onde o ponto RV-a (Ponte Funda) (Fig. 1.2 a) representa afloramentos mais isotrópicos, isto é, 

sem pronunciada orientação preferencial dos agregados, enquanto o ponto RV-d (Retorno) (Fig. 1.2 d) 

apresenta agregados com forte orientação preferencial de forma. As demais estações (RV-b – Ponte Caída 

e RV-c - Pedreira Convap) exibem graus intermediários de orientação, sendo RV-b (Fig. 1.2 b) com 

feições primárias (ígneas) mais bem preservadas que RV-c (Fig. 1.2 c). A partir das estações, um total de 

20 lâminas foram confeccionadas e analisadas, sendo posteriormente selecionadas para realização dos 

métodos complementares. As lâminas delgadas foram obtidas no laboratório de laminação (Lamin) do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto (DEGEO). As análises petrográficas e 

microestruturais foram realizadas nos laboratórios: Lopag e LMic, ambos do DEGEO, por meio de 

microscópios ópticos com câmeras digitais acopladas. A escolha das estações também seguiu a maior 

representatividade possível ao longo da suíte Alto Maranhão.  

 

3) Caracterização petrográfica: análise de cada amostra selecionada, com descrição petrográfica em 

afloramento, amostra de mão e em seções delgadas sob microscópio óptico de luz transmitida;  

4) Análises químicas e microestruturais: a fim de se identificar parâmetros microestruturais, 

fotografias de afloramentos e mosaicos de fotomicrografias ópticas foram utilizados. A análise 

microestrutural buscou a diferenciação de feições associadas a fluxo magmático, submagmático, 

deformação em estado solidus ou à sobreposição de regimes. A partir da análise microestrutural, 

as amostras foram selecionadas para análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV), na 

qual se determinaram: fases não definidas opticamente e análise microestrutural de regiões com 

grãos muito finos ou agregados quartzo-feldspáticos, cujos grãos são dificilmente diferenciados 

opticamente. Análises por espectrometria de energia dispersiva – raios-x (Energy Dispersive 

Spectroscopy - MEV-EDS) e análise por microssonda eletrônica foram realizadas visando 

esclarecer relações entre feições microestruturais ou padrões de orientação e aspectos 

composicionais; 
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5) Análise Quantitativa: nessa etapa buscou-se a quantificação microestrutural por meio da análise de 

distribuição das fases essenciais, onde foram determinados: distribuição de tamanho dos grãos, 

estudo de forma principal em agregados policristalinos, razões axiais, orientação preferencial de 

forma (OPF). A OPF foi obtida pelo estudo do tamanho e forma dos grãos representados em 

mapas de contorno e processados pelo software SPO – Shape Preferred Orientation (Launeau & 

Robin 2003);  

6) Softwares e tratamento estatístico: toda análise microestrutural foi acompanhada de tratamento 

estatístico dos dados gerados. Para definição do(s) padrão(ões) de orientação de forma, utilizou-se 

Figura 1.2 – Fotografias de afloramentos pertencentes às estações de amostragem a) Ponte Funda – 

RV-a – Contato abrupto entre rocha hospedeira (quartzo-diorito) de granulação grossa e enclave 

(diorito), com granulação fina. b) Ponte Caída – RV-b – Enclave diorítico, de granulação fina, com 

pórfiros de feldspatos c) Pedreira Convap – RV-c – Tonalito com enclave diorítico com alto grau de 

alongamento, evidenciando alta razão comprimento x largura d) Retorno - RV-d - Tonalito e enclave 

quartzo-diorítico com feições deformacionais mais acentuadas. 

b a 

c d 
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o software Openstereo, enquanto para tratamento das fotomicrografias, montagem dos mosaicos e 

mapas de contorno de grãos, o programa Adobe Illustrator foi o escolhido. A análise de imagens, 

levantamento e tratamento de dados microestruturais foram feitos por meio do programa ImageJ, 

de acesso livre. Os dados gerados por análise de imagem (tamanho e forma de grão, razão axial, 

orientação de eixos maiores) foram analisados por meio de planilhas Excel, o que permitiu a 

plotagem de gráficos complementares.  

Descrição mais detalhada dos métodos e condições do padrão de análise dos equipamentos 

utilizados nas análises quantitativas e semi-quantitativas (SPO, microssonda e MEV-EDS) encontram-

se pormenorizados no início dos capítulos correspondentes em que são exibidos os resultados 

analíticos respectivos.  
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CAPÍTULO 2 

ARCABOUÇO GEOLÓGICO E TECTÔNICO 

 

2.1 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO  

A área de estudo encontra-se posicionada no limite sul do cráton São Francisco, em porção 

imediatamente inferior ao Quadrilátero Ferrífero. Integra uma maior área, caracterizada por grande 

quantidade de plútons e suítes, majoritariamente ortoderivados e de afinidade cálcio-alcalina, gerados em 

ambiente de arco oceânico e continental, denominada Cinturão Mineiro (Teixeira 1985). Mais precisamente, 

essa dissertação tem como foco a suíte Alto Maranhão (Seixas et al. 2013), caracterizada por tonalitos, 

quartzo-dioritos e enclaves dioríticos, com estruturas ígneas preservadas, por vezes deformados e com 

evidências de mescla magmática (mixing/mingling). 

2.2 - O CINTURÃO MINEIRO 

  O termo “Cinturão Mineiro” foi utilizado pela primeira vez por Teixeira (1985), para designar um 

conjunto de plútons paleoproterozoicos (Fig. 2.1), de composição félsica à intermediária, intrudidos em 

ampla sequência de greenstone belts situados às bordas dos núcleos arqueanos, ao sul do Quadrilátero 

Ferrífero. Seu trabalho, de cunho geocronológico, sugeriu a evolução tectônica do Cinturão Mineiro 

diretamente relacionada ao “diastrofismo Minas”.  

Posteriormente, diversos trabalhos de natureza geoquímica e isotópica - Seixas (2000), Seixas et al. 

(2012, 2013), Ávila (2000), Teixeira et al. (2008, 2015), Ávila et al. (2010, 2014), Barbosa (2015), 

contribuíram para ampliar o conhecimento acerca da evolução tectônica da região sul do Cinturão Mineiro, 

sendo a região norte, estudada com mais afinco por Barbosa (1985), Seixas (1988), Martins (2008), Seixas 

et al. (2012, 2013) e em menor escala por Noce (1995). Em termos isotópicos, estudos revelam que grande 

parte dos plútons presentes no Cinturão Mineiro apresentam origem associada à fonte juvenil, em alguns 

casos com contribuição mantélica (Teixeira et al. 2008, 2015, Ávila 2010, Seixas et al. 2013).  

2.2.1 – Limites do Cinturão Mineiro 

Os limites clássicos do Cinturão Mineiro foram abordados inicialmente por Teixeira (1985), 

Teixeira & Figueiredo (1991) e Teixeira et al. (1996, 2000). Esses autores restringiram o Cinturão Mineiro 

ao sul do Quadrilátero Ferrífero.   
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     Figura 2.1- Cinturão Mineiro e suas unidades (Modificado de Barbosa 2015). 

 

Entretanto, Alkmim (2004) propõe uma abrangência do conceito às áreas que registram a 

deformação paleoproterozoica, incluindo as rochas do Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas, além 

de porção significativa de granitoides arqueanos e paleoproterozoicos. De tal sorte, uma porção à sudoeste 

do Quadrilátero Ferrífero seria também representante do Cinturão Mineiro. 

Em face da proposta de estudo apresentada neste trabalho, o termo Cinturão Mineiro adotado será 

correspondente aos limites estabelecidos em: Teixeira (1985), Teixeira & Figueiredo (1991) e Teixeira et 

al. (1996; 2000), ou seja, ao sul do Quadrilátero Ferrífero e respectivos limites cratônicos, sendo balizado a 

norte pelos lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso e Congonhas-Itaverava. 

2.2.2 - Estratigrafia 

Com base na compilação de dados geoquímicos, geocronológicos e isotópicos (Seixas et al. 2012, 

2013, Teixeira et al. 2015, Ávila et al. 2010, 2014, Noce et al. 2000, Barbosa et al. 2015), a aglutinação do 

Cinturão Mineiro pode ser atribuída a três arcos magmáticos (Ávila et al. 2014, Barbosa et al. 2015) (tabela 

2.1). Onde o espectro de idades apresenta concordância com o período da orogênese Transamazônica. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

 

11 

 

Tabela 2.1 – Plútons e sequências metavulcanosedimentares do Cinturão Mineiro, ambientes tectônicos e respectivas 

idades (modificado de Barbosa 2015). Dados compilados de 1. Teixeira et al., 2015; 2. Ávila et al., 2010; 3. Ávila et 

al., 2014; 4. Seixas et al., 2012; 5. Seixas et al., 2013; 6. Noce et al., 2000; 7. Barbosa et al., 2015. 

Tectonic 
Unit 

Pluton/Sequence Geochemistry 
Geochronology/ 

Isotopes 
Tectonic Setting Reference 

Arc 1 

Restinga de Baixo 
Sequence 

MORB chemical 
characteristics 

U/Pb = 2317 ± 16; 
Hf TDM ages =2.5  

and 2.3 Ga 

Oceanic 
Arc 

1 

Resende Costa 
Orthogneiss 

Calc-alkaline, 
metaluminous to 

peraluminous 

U/Pb = 2356 + 3 to  
2317 ± 16  

εHf(t) = +4 to -9;  
TDM (Hf) TDM (Nd)=  

2.4 - 2.5;  
εNd(t) = +1.1 and +3.2 

1 

Lagoa Dourada 
suite 

Sub-alkaline to 
calc-alkaline, 

metaluminous 
to peraluminous 

U/Pb = 2356 ± 3  
and 2350 ± 4  

εNd(t) = +1.0 to +2.1 
4 

Arc 2 

Rio das Mortes 
MORB chemical 
characteristics 

U/Pb = 2231 ± 5; 
2202 ± 11 Ma 

2 

Alto Maranhão 
suite 

Calc-alkaline, high-Al  
TTG, metaluminous.  

Slightly Eu 
anomalies,  

high LILE, light REE 
and highly HFSE 

U/Pb = 2130 ± 2 Ma 
TDM = 2,3 a 2,4 Ga 
εNd(t) = -1,0 a + 0,9 

5 

Ritápolis 
metagranitoid 

Calc-alkaline and  
metaluminous to  

peraluminous. High 
and low K contents,  
negative Eu, Nb, P  
and Ti anomalies 

U/Pb (zr, LA-ICMPS) = 
2123 ± 33  

TDM = 2.4 – 3.1  
εNd(t) = -7.3;-5.9; 
 -5.1;-3.3 to -1.0 

Continental 
Arc 

6,7 

Arc 3 

Nazareno/Dores 
de Campos 

MORB affinity, 
aluminum depleted 

komatiites 

U/Pb(amphibolites) 
= 2267 ± 14; 2223 ± 4;  
2199 ± 7 εNd(t) = -1.0; 
-0.9/ +6.8; 0.1/ +1.9;  

+1.5/+4.1 

Oceanic Arc 

3 

Serrinha-Tiradentes 
suites 

Calc-alkaline, meta 
and 

 peraluminous.  
Flat HREE patterns,  

negative Eu anomaly 

U/Pb = 2227 ± 22 to  
2204 ± 11 

TDM=2.6-2.3; 
εNd(t) = -0.8; +1.1 to 

+2.3 

2,3 
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Barbosa (2015) destaca ainda o intervalo de 2,47 Ga – 2,41 Ga, obtido por U/Pb em zircão, 

correspondente ao plutonismo do tipo TTG responsável pela geração do batólito cassiterita. 

Associada a tais arcos, a estratigrafia do Cinturão Mineiro pode ser dividida basicamente nas 

seguintes unidades: supracrustais paleoproterozoicas, representadas por 4 unidades informais, 

denominadas: Nazareno, Dores de Campo, Rio das Mortes e a sequência metavulcanossedimentar 

Congonhas-Itaverava, com idade de deposição máxima datando de 2,349 Ga ± 14 Ma (Teixeira et al. 2015). 

De forma intrusiva a tais sequências, ocorrem os diversos granitoides em ambiente de arcos oceânicos e 

continental (Fig. 2.1). 

2.2.3 - Arcabouço Estrutural e Metamorfismo 

A literatura não disponibiliza um grande volume de informações acerca dos lineamentos que 

balizam a porção norte do Cinturão Mineiro. Dessa forma, seus significados tectônicos permanecem 

controversos. Ambos os lineamentos podem ser mais facilmente identificados por meio de imagens 

geofísicas (Fig. 2.2), embora, porém o lineamento Jeceaba-Bom Sucesso se apresente mais pronunciado em 

mapa (e.g. Santos 2006). 

Com uma extensão de aproximadamente 170 Km, o lineamento Jeceaba-Bom Sucesso (Campos 

2004, Campos & Carneiro 2008) apresenta extensão superior ao lineamento Congonhas-Itaverava. Exibe 

direção NE/SW, componente de cisalhamento predominantemente sinistral e em menor escala, indicadores 

cinemáticos dextrais (Endo 1997, Campos & Carneiro 2008). Limita a norte terrenos arqueanos, enquanto 

a sul tem-se os plútons intrusivos em sequências supracrustais paleoproterozoicas do Cinturão Mineiro 

propriamente dito (Campos op.cit.). 

Já o lineamento Congonhas-Itaverava (Seixas 1988, Corrêa Neto et al. 2012), se estende entre as 

cidades homônimas, com uma extensão de aproximadamente 30 Km e exibe trend estrutural na direção 

NW/SE. Tal como ocorre no lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, apresenta componente de cisalhamento 

sinistral, no entanto, estruturas mais antigas, de componentes dextrais, também foram registradas por Endo 

(1997). 

O cinturão metavulcanossedimentar (Seixas 1988) que ocorre associado ao lineamento Congonhas-

Itaverava foi correlacionado ao arqueano pela maioria dos autores (Guild 1957, Pires 1977, Barbosa 1985, 

Seixas 1988, Seixas & Baars 1991, Zucchetti et al. 1996, Baltazar & Zucchetti 2007). No entanto, Pires 

(1977) e Barbosa (1985) correlacionaram esse cinturão com o greenstone belt paleoproterozoico Barbacena, 
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enquanto Guild (1957), Seixas (1988), Seixas & Baars (1991), Zucchetti et al. (1996), Baltazar & Zucchetti 

(2007), o associaram ao greenstone belt Rio das Velhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Mapa de amplitude do sinal analítico do campo magnético da região do Quadrilátero Ferrífero, Cinturão 

Mineiro e adjacências (adaptado de Santos 2006). Setas indicam os lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso e Congonhas-

Itaverava.  

 

Teixeira et al. (2015) ressaltam a possibilidade de variadas fontes arqueanas terem colaborado na 

deposição da porção basal desse cinturão, ao passo que a porção norte apresenta uma idade Sideriana 

máxima de 2,35 Ga. 
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O metamorfismo no Cinturão Mineiro varia predominantemente de fácies xisto verde à fácies 

anfibolito (Cherman 1999, Toledo 2002, Ávila et al. 2008). Cherman (op.cit.), estudando terrenos 

greenstone Belts e granitoides associados, na região de Nazareno e Lavras, determinaram dois eventos 

metamórficos, um progressivo, M1, e outro retrógrado, M2. M1, mais antigo, é evidenciado por mineralogia 

e textura de sobrecrescimento, com paragênese indicativa de fácies anfibolito inferior, temperaturas com 

variação de 500ºC à 520ºC e pressão de 5 Kbar. O evento M2, mais recente, é caracterizado pela 

estabilização no intervalo de 500ºC, 450ºC e 400ºC, com pressão similar à M1 e assembleia mineral 

caracteristicamente retrógrada, de fácies transicional entre anfibolito inferior e xisto verde superior. Toledo 

(2002), também na região de Nazareno, estudando rochas máficas e ultramáficas, atribui três eventos 

termotectônicos responsáveis pelo metamorfismo. O primeiro, M1, ocorre em condições de fácies anfibolito 

inferior. O segundo, M2, com paragênese de fácies anfibolito inferior a médio, é correlacionável ao evento 

Transamazônico. Por último, ocorre o terceiro evento, M3 de fácies xisto verde superior, o qual poderia 

representar nova deformação atribuída ao evento Transamazônico ou mesmo ao Brasiliano. 

2.2.4 – Evolução Geológica 

A evolução geológica do Cinturão Mineiro segundo a hipótese de Noce (1995) (Fig. 2.3) inclui 

derivação por meio de um arco continental resultante da subducção no sentido SE para NW, atribuído à 

estruturação verificada nas rochas supracrustais do Grupo Nova Lima e no batólito Alto Maranhão. Dessa 

maneira, Noce (1995) seguiu o mesmo raciocínio proposto por Nummer et al. (1992) e destaca a 

possibilidade de o lineamento Congonhas-Itaverava representar uma zona de transferência durante os 

estágios de subducção, ainda no período pré-colisional (Fig. 2.3 a) da orogênese Transamazônica. Em 

seguida, o decorrer do evento colisional Transamazônico (Fig. 2.3 b), seria marcado por intenso 

metamorfismo. Já o evento Brasiliano (Fig. 2.3 c), de vetor E-W, seria responsável pela reativação da falha 

do Engenho e lineamento Congonhas, em par conjugado. A colocação do batólito Alto Maranhão estaria 

estritamente relacionada a evolução desse lineamento. Já o lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, descrito por 

eles como fossa Jeceaba, representaria a continuação da bacia Minas à sudoeste. Esta proposição foi 

posteriormente feita por Neri et al. (2013), por meio da correlação entre a sequência metassedimentar Bom 

Sucesso e o Supergrupo Minas. Ainda em Neri (op. cit.), tanto o metamorfismo de contato, quanto o 

metassomatismo alcalino observados na sequência metassedimentar, são relacionados à orogênese 

Transamazônica e à intrusão do plúton Tabuões.  

Diferentemente do modelo colisional estabelecido em Noce (1995), Endo (1997) sugeriu a 

reativação de descontinuidades arqueanas paralelas ao lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, sob regime 
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transpressivo com vetor SW/NE, dextral. Estas poderiam ter funcionado como vias de acesso ao magma 

pela crosta e consequente consolidação sin-tectônica dos plútons paleoproterozoicos. Neste caso, o próprio 

lineamento Jeceaba-Bom Sucesso teria atuado como zona de transferência durante o processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Modelo de evolução geológica para a região sul do Quadrilátero Ferrífero (QF) (modificado de Noce 

1995). a) Quadro hipotético com situação geológica da região meridional do QF. Período pré-colisional. b) Decorrer 

do evento colisional Transamazônico. c) Evento Brasiliano com os campos de tensões associados, responsáveis pela 

reativação da falha do Engenho e lineamento Congonhas, em par conjugado. FE – Falha do Engenho, LC – 

lineamento Congonhas. 

 

 É atribuído, a esse regime transpressivo, uma componente dextral de cisalhamento a ambos os 

lineamentos. Posteriormente, novo evento, transamazônico, transpressional, com vetor NW/SE, teria 

imprimido um caráter sinistral tanto ao lineamento Jeceaba-Bom Sucesso quanto ao Congonhas-Itaverava. 

a) 
b) 

c) 
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O modelo de Alkmim & Marshak (1998), complementa a ideia da evolução do Cinturão Mineiro 

durante os estágios tectônicos da orogênese transamazônica. Trata-se da colisão e subducção da margem 

que anteriormente atuara como margem passiva durante deposição do Supergrupo Minas. A relativa 

escassez dos plútons sugere, segundo estes autores, uma colisão do tipo andino. Embora existam diferenças 

em relação à interação entre as margens ativas, este modelo se assemelha ao de Noce (1995). 

 Segundo Campos (2004) e Campos & Carneiro (2008), as etapas da evolução tectônica na região 

incluiriam, em um primeiro momento, a geração de um arco vulcânico marginal ao continente arqueano, 

por meio de dupla subducção de crosta oceânica, acunhada para leste. A geometria correspondente a esse 

estágio, representa o atual Cinturão Mineiro. No segundo estágio, já no paleoproterozoico, teve lugar uma 

nova colisão, desta feita, arco-continente, com vergência SW/NE. Toda a cinemática envolvida nesse estágio 

teria sido influenciada pela grande calha crustal preenchida por metassedimentos do Supergrupo Minas, 

conhecida hoje como lineamento Jeceaba-Bom Sucesso. Nesse sentido, tal calha teria atuado como uma 

grande zona de transferência, com deslocamentos horizontais, de sentido sinistral, ideia também 

compartilhada por Endo (1997). No entanto, Campos e Campos & Carneiro (op. cit.)  não consideram o 

lineamento Jeceaba-Bom Sucesso como típica zona de sutura decorrente das subducções mencionadas. No 

terceiro estágio, responsável pela configuração atual dos plútons do Cinturão Mineiro, os sedimentos do 

Supergrupo Minas teriam sido deformados e metamorfizados, ao passo que teria se dado a deposição das 

unidades dos grupos Sabará e Itacolomi. 

Do exposto pelos modelos de evolução tectônica apresentados para a região, a despeito das 

controversas e diferentes interpretações, nota-se como ponto em comum, a compatibilidade entre as 

estruturas presentes no Cinturão Mineiro e o contexto da orogênese transamazônica. De maneira geral, os 

principais traços estruturais exibem orientação na direção NE/SW, concordante com o lineamento Jeceaba-

Bom Sucesso e indicam ainda, segundo Alkmim (2004) a manifestação dessa orogênese.  

2.2.5 – Reativações Neoproterozoicas 

              Apesar dos principais traços estruturais no Cinturão Mineiro se apresentarem orientados segundo 

o trend NE/SW, destaca-se também, que a região mais proximal ao lineamento Congonhas-Itaverava 

apresenta, de maneira oposta, estruturação concordante com este, ou seja, na direção NW/SE (Seixas 1988, 

Nummer et al. 1992). Essa situação é prevista tanto pelo modelo de Noce (1995), o qual estabelece o batólito 

Alto Maranhão como sin-tectônico ao lineamento Congonhas-Itaverava e gerado nas etapas da orogênese 

transamazônica, como é inteiramente compatível com reativações neoproterozoicas. Aliás, reativações 
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neoproterozoicas para este lineamento são sugeridas por Corrêa Neto et al. (2012), devido a sua cinemática 

e trend estrutural (Fig. 2.3 c).  

               Ressalta-se então, que além da evidente influência da orogênse transamazônica na estruturação 

dos plútons do Cinturão Mineiro, evidências do evento brasiliano também existem e podem, de certa forma, 

ter influenciado antigas estruturas, por meio de um resetting ou mesmo sobreposição estrutural. Entre tais 

evidências, Noce et al. (2000) citam detalhada descrição dos plútons presentes na região. Dessa forma, é 

referido o plúton Itutinga, que exibe pronunciada foliação e textura milonítica, atribuídas ao evento 

brasiliano. Ademais, Noce (1995), em estudo isotópico no batólito Alto Maranhão (suíte Alto Maranhão – 

Seixas et al. 2013) revela evidências da interferência brasiliana. Trata-se de um rejuvenescimento parcial 

de idades K-Ar e resetting localizado do sistema Rb/Sr. 

2.3 - A SUÍTE ALTO MARANHÃO 

O termo suíte Alto Maranhão como conhecido hoje, foi estabelecido por Seixas et al. (2013). Estes 

autores propuseram o termo suíte Alto Maranhão em detrimento de termos anteriormente utilizados como: 

plúton Alto Maranhão (Noce et al. 2000) e batólito Alto Maranhão (Grossi Sad 1983, Noce 1995, Seixas 

2000), a partir de estudos de química mineral, isótopos Nd e geocronologia U-Pb dos tonalitos e enclaves 

dioríticos da suíte Alto Maranhão. A integração destes dados permitiu considerações acerca da evolução 

magmática e ambiente tectônico de geração dessas rochas. Esta nova designação deve-se a particularidades 

litodêmicas significativas e distintas, de maior abrangência. Entre tais particularidades, destacam-se: 

presença de estruturas de mescla de magmas (mingling), composição mais máfica, além de alto Mg. Fatores 

que se distinguem em relação aos demais granitoides que ocorrem no Cinturão Mineiro. 

2.3.1 – Apresentação  

             A suíte Alto Maranhão (Fig. 2.4) compõe uma área superior a 300 km² (Seixas et al. 2013) situada 

na porção setentrional do Cinturão Mineiro (Fig. 2.1), localizado à borda sul do cráton São Francisco. Ocorre 

em forma intrusiva à sequência metavulcanossedimentar Congonhas-Itaverava, a qual é composta por 

rochas metamáficas a metaultramáficas, formação ferrífera bandada, pelitos, folhelhos e grauvacas. 

             A principal litologia da suíte Alto Maranhão corresponde a tonalitos e quartzo-dioritos com enclaves 

ovulares a alongados, de textura fina, melanocráticos, correspondentes a microdioritos. Localmente, 

ocorrem diques compostos andesíticos e pegmatitos leucocráticos. 
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2.3.2 – Aspectos Ígneos e Deformacionais 

              Os principais aspectos ígneos e deformacionais apresentados na literatura recente acerca da suíte 

Alto Maranhão encontram-se sumarizados em Seixas (1988), Martins (2008), Seixas et al. (2013). Tais 

trabalhos, embora enfáticos em relação aos aspectos litogeoquímicos, também abordaram de forma 

consistente as estruturas presentes na suíte Alto Maranhão.  

              De acordo com os referidos trabalhos, nota-se que as rochas da suíte Alto Maranhão apresentam 

ampla distribuição de feições indicativas de fluxo ígneo e de deformação em estado solidus. Dessa forma, 

cabe notar que as principais feições atribuídas às estruturas primárias ou a fluxo ígneo ocorrem associadas 

com evidências de mescla magmática (mingling).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4- Granitoides paleoproterozoicos situados no segmento norte do Cinturão Mineiro. Destacada em laranja a 

suíte Alto Maranhão com as respectivas estações de estudo (modificado de Seixas et al. 2013).  

RV-a 
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RV-c 
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              Nesse sentido, ressalta-se em algumas situações, a ocorrência de cristais euédricos de granulação 

grossa, com certo grau de alinhamento, os quais são defletidos no entorno dos enclaves. A relação 

petrográfica que sugere a interação entre magmas distintos foi proposta pela presença de back-veining, 

xenocristais de plagioclásio presentes nos enclaves, contato reentrante e crenulado entre o enclave máfico e 

o tonalito hospedeiro. Essas duas últimas evidências sugerem fortemente a interação líquido-líquido. 

               O pronunciado alongamento dos enclaves, associado à presença de estruturas primárias e relativa 

ausência de feições de deformação, é indicativo que tal alongamento possa estar relacionado a fluxo 

magmático, na visão dos referidos autores. Outras estruturas como: schlieren e injeções sin-magmáticas, 

também estariam associadas às estruturas primárias no contexto de mescla magmática. Destacam-se, 

também, feições classicamente associadas ao regime ígneo e de mescla magmática, como: cristais euédricos, 

zoneamento concêntrico normal e inverso em plagioclásio, cristais prismáticos euédricos de allanita e 

titanita, ambos com orientação preferencial do eixo maior coincidente com o alongamento observado nos 

cristais prismáticos de hornblenda. Em relação à titanita, são relatadas duas categorias distintas, a que ocorre 

associada ao mineral ilmenita, enquanto a segunda, ocorre em forma de prismas delgados, associada à 

biotita.  

               A tabela 2.2 resume os principais termos associados aos processos e estruturas ígneas no contexto 

da mescla magmática na suíte Alto Maranhão. 

 

Tabela 2.2 – Nomenclatura e definições de estruturas ígneas encontradas na suíte Alto Maranhão (modificado de 

Martins 2008).  
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           Não obstante, trabalhos de graduação da UFOP, coordenados pelo professor Seixas (Alkmim & 

Caldeira 2011, Ferreira & Gomes 2011) por meio de estudos em afloramentos nos domínios do lineamento 

Jeceaba-Bom Sucesso, apresentaram medidas de foliação coincidentes com a estrutura verificada naquele. 

Demais estruturas de deformação da suíte Alto Maranhão compiladas pelos autores são: dobras e falhas em 

veios e em bandamentos, alongamento de enclaves associado com foliação, além de agregados 

poligonizados de quartzo e recristalização da hornblenda em actinolita. 

2.3.3 – Metamorfismo  

            O metamorfismo atribuído à suíte Alto Maranhão, de acordo com Martins (2008), Alkmim & 

Caldeira (2011), Ferreira & Gomes (2011), varia de fácies xisto verde à anfibolito. Nesse sentido, é cogitada 

a possibilidade do evento M2 de Toledo (2002), de grau médio, estar associado com texturas de 

recristalização nos fenocristais de plagioclásio, compatível com a manutenção parcial de características 

ígneas ou primárias (Alkmim & Caldeira 2011). Dessa forma, a possibilidade do alcance de fácies granulito 

é rechaçada justamente pela preservação de boa parte das feições ígneas, estabilidade da microclina, a qual 

submetida a grau maior, seria substituída por ortoclásio. Ademais, Martins (2008) ressalta que a formação 

de moscovita e epidoto em quantidades relevantes, é típica de condições de grau médio e indicam a 

impossibilidade de migmatização, como sugerido por Pires (1977) e Grossi Sad et al (1983). 

            Outro evento, correlacionável ao evento M3 de Toledo (2002), foi estabelecido pela maior 

preservação de características ígneas e associação com a recristalização de hornblenda em actinolita, 

cloritização da biotita, possível transformação da ilmenita em titanita, além da progressiva substituição da 

allanita por epidoto sensu stricto. No entanto, Martins (2008) sugeriu que as reações de substituição da 

ilmenita por titanita, allanita por epidoto teriam ocorrido no contexto de reações ígneas, alcançando estado 

subsolidus, enquanto a recristalização de hornblenda em actinolita, cloritização da biotita, saussuritização 

do plagioclásio, estariam no âmbito de reações metamórficas posteriores. 

2.3.4 - Geocronologia 

            Os primeiros dados referentes à datação geocronológica e estudos isotópicos na região foram obtidos 

por Noce (1995). A datação U/Pb em zircões e titanitas provenientes da porção norte da suíte Alto Maranhão 

revelaram idades de cristalização de 2130 ± 2 Ma e 2124 ± 2 Ma, respectivamente. Assim, ficou estabelecido 

pela primeira vez, a idade de cristalização paleoproterozoica. Complementarmente, a análise dos padrões 

das curvas de ETR, normalizados para condrito, revelou posicionamento no campo dos granitos pré-

colisionais e granitos de arco vulcânico, o que reforçou a hipótese da geração da suíte Alto Maranhão em 
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ambiente de margem continental ativa durante a orogenia Transamazônica. Somado a esses dados, Noce et 

al. (2000) mostraram ainda, por meio de datação Sm/Nd, idades muito próximas entre a geração do magma 

em sua fonte (~2,27 Ga) e sua cristalização (2,124 Ga), sendo a hipótese de origem mantélica da suíte Alto 

Maranhão ressaltada pela primeira vez. 

Seixas et al. (2013) definiram por análise U/Pb em zircões, a idade de 2128±10 Ma nas 

proximidades da cidade de Itaverava (estação de análise RV-b nessa dissertação), portanto, idade muito 

próxima a obtida em Noce (1995), em ponto situado a aproximadamente 35 km de distância (proximidades 

da estação RV-c). Dessa forma, a idade de 2130 Ma foi adotada como provável idade de cristalização para 

a suíte Alto Maranhão.   

2.3.5 – Litogeoquímica e Modelos de Evolução Magmática 

 O primeiro trabalho de cunho geoquímico e petrogenético na região, foi realizado por Barbosa 

(1985). Para os corpos intrusivos, observou-se o trend de diferenciação tonalito-trondhjemito, o que levou 

a importante proposição da derivação direta ou indireta de magmas máficos. Já os migmatitos, apresentaram 

dois trends ígneos de diferenciação: tonalito-trondhjemito e cálcio alcalino, onde derivação proveniente da 

anatexia de crosta siálica gnáissica do Grupo Mantiqueira foi proposta. 

Seixas (2000) estudou a porção norte da suíte Alto Maranhão e o Plúton Congonhas, para os quais 

obteve informações acerca da contribuição de diferentes fontes de magma envolvidas no processo de 

formação da suíte Alto Maranhão. Inicialmente é referido o processo de cristalização fracionada de magmas 

metaluminosos tonalíticos a granodioríticos e afinidade com magmas do tipo TTG alto alumínio-adakito. 

Assim, na base da câmara magmática, o processo de fracionamento teria gerado rochas cumulativas, com 

hornblenda e plagioclásio (± ilmenita e zircão) e bandas tonalíticas com hornblenda, plagioclásio, quartzo 

± biotita (± allanita, apatita, zircão, ilmenita). Com a progressão do processo de fracionamento, o líquido 

residual apresentaria composição mais granodiorítica a trondhjemítica. Na sequência, houve a interação com 

magmas de composição básica a intermediária, cálcio-alcalina e de tendência lamprofírica, gerados pelo 

processo de metassomatização do manto. Tal interação pôde ser evidenciada pelos altos teores de Cr, Ni e 

Mg, presente nos tonalitos, enxame de enclaves, bandamento, injeções sin-magmáticas, incorporação de 

xenocristais e a biotita passa a representar a fase máfica, em substituição à hornblenda. O autor adotou o 

conceito de “magma mingling” para designar esta interação entre dois tipos de líquidos com características 

composicionais distintas. Definiu ainda na suíte Alto Maranhão, atividade filoniana, marcada por injeções 

de líquidos residuais trondhjemíticos, oriundos da cristalização fracionada dos tonalitos e a qual se somaria 

outras injeções de líquidos: sódico, traquiandesito-dacítico, traquiandesito-basálticos potássicos. 
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 Assim como em Seixas (2000), Seixas et al. (2013) enfatizaram a participação do processo de 

metassomatização do manto primitivo nos estágios de evolução magmática da suíte Alto Maranhão. No 

entanto, Seixas et al. (2013), indicam a hipótese de relação cogenética entre os dois magmas de composições 

diferentes, os quais seriam oriundos de câmara magmática bimodal, predominantemente preenchida por 

magmas tonalíticos e periodicamente abastecida com magmas máficos, ambos gerados por 

metassomatização do manto durante subducção paleoproterozoica, em ambiente de arco vulcânico. Dessa 

forma, tonalitos e enclaves dioríticos revelam entre si estruturas de mescla, “mingling”, o que indica a 

proveniência de magmas distintos, embora as análises de isótopos Nd mostrem como fonte única para 

ambos, o mesmo magma parental, de fonte juvenil, caracterizado por padrões de alto Mg. 

2.4 – ESTUDOS ANTERIORES NAS ESTAÇÕES DE ESTUDO 

               As estações, pesquisadas nessa dissertação, apresentam os seguintes estudos anteriores referidos 

na literatura: 

2.4.1 – Ponte Funda – RV-a 

Localiza-se nas proximidades da estação de trabalho designada E8, de Seixas et al. (2013), cuja 

amostra, homônima, representa enclave máfico, de acordo com a litogeoquímica e a petrografia. Trata-se, 

portanto, de amostra representativa da fração máfica da estrutura resultante da mescla magmática, hipótese 

abordada pelos referidos autores. 

Nesse sentido, o afloramento E8 possui importância fundamental para a sustentação da hipótese de 

mescla magmática entre um magma tonalítico residente na câmara magmática e outro, diorítico, introduzido 

na câmara antes da completa cristalização e solidificação do magma hospedeiro. O magma diorítico 

ascenderia até a câmara magmática em dutos sin-plutônicos, mesclando-se então com o magma residente e 

se dispersando na forma de enclaves.  

Na visão de Seixas et al. (2013), a identificação destes dutos, e sua relação com enclaves, 

permitiriam inferir que este teria sido o processo de “disseminação” dos enclaves nos diferentes 

afloramentos da suíte Alto Maranhão, inclusive nos afloramentos em que não é possível estabelecer a 

conexão dos enclaves máficos com um eventual duto alimentador. 
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2.4.2 – Ponte Caída – RV-b 

Essa estação corresponde a mesma do trabalho de Seixas et al. (2013), no qual as amostras foram 

designadas com as siglas T3, E1 e E2. Para a amostra T3, representativa do granitoide (biotita-hornblenda-

tonalito), obteve-se a idade U-Pb zircão de 2,128 Ga - método TIMS, parâmetro Nd(t) = -1,0 e a idade 

modelo TDM = 2,4 Ga. Para a amostra E1, representativa dos enclaves magmáticos máficos (biotita-

hornblenda-diorito), obteve-se o parâmetro Nd(t) = -0,6 e a idade modelo TDM = 2,4 Ga. 

2.4.3 – Pedreira Convap – RV-c 

Encontra-se descrita em Seixas (2000). Tratam-se de dois afloramentos próximos entre si, o da 

pedreira Convap e o da pedreira Prefeitura, a qual se situa a cerca de 700 m para oeste da pedreira Convap. 

Tanto o afloramento da pedreira Convap quanto o da pedreira Prefeitura encontram-se referidos em Seixas 

(2000) como Site Prefecture (pag. 17). Atualmente a pedreira Prefeitura não apresenta exposições adequadas 

para amostragem e descrição devido a intervenções urbanas. Contudo, ambas são similares do ponto de vista 

geral de estruturas e tipos litológicos. A coordenada de ponto situado dentro da pedreira é 626516 E x 

7721218 S. 

O afloramento da pedreira Prefeitura foi investigado por Noce (1995), quando titanita de uma 

amostra de tonalito foi datada pelo método TIMS e forneceu idade de 2,124 ± 2 Ga. Também foi investigado 

o parâmetro εNd(t) e a idade modelo TDM, ambos consistentes com os demais valores encontrados na suíte 

Alto Maranhão.  

Já em Seixas (2000), há resultados de análises químicas de uma amostra de tonalito da pedreira 

Prefeitura, enquanto na pedreira Convap têm-se análises químicas de amostras de tonalito, enclave e dique 

(filão) félsico leucocrático (pegmatítico). É argumentado então, que as microestruturas e mineralogia, 

refletem processos de recristalização de alta temperatura, cuja temporalidade seria marcada pela idade da 

titanita, definindo, portanto, a idade desta deformação.   

               Tal como abordado no afloramento E8, em pedreira adjacente (8 km em linha reta) à Convap, 

denominada Barro Branco, há evidências da ascensão do magma diorítico por meio de dutos sin-plutônicos 

(Fig. 2.5 a) e posterior mescla com o magma tonalítico, onde há o início de sua individualização (Fig. 2.5 

b), originando diversidade de enclaves (Fig. 2.5 c). 
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Figura 2.5 – Aspectos de campo do enclave diorítico da estação pedreira Barro Branco (amostra SAM-1). (A) Dique 

sin-magmático contínuo, nota-se bifurcação do mesmo com tendência de subdivisão. (B) Dique sin-magmático em 

situação de descontinuidade. É possível se verificar o início da individualização de suas partes, que representam os 

enclaves isolados verificados na pedreira. (C) Enclaves gerados pela completa individualização dos diques sin-

magmáticos.  
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CAPÍTULO 3 

PROCESSOS E MICROESTRUTURAS ÍGNEAS E DEFORMACIONAIS 

3.1 – INTRODUÇÃO 

 Com o intuito da melhor compreensão dos resultados obtidos, uma breve revisão acerca dos 

processos geradores de microestruturas é proposta nessa seção. Além dos processos geradores, abordam-

se também as microestruturas características, que dão subsídios para o entendimento e diferenciação 

fundamental entre aquelas de regime magmático, submagmático (subsólido) e as geradas por meio de 

deformação tectônica (estado sólido). As características de sobreposição entre processos ígneos e 

deformacionais bem como as microestruturas características também são abordados. Por último, devido a 

ocorrência de grande quantidade de enclaves microgranulares na área de estudo, enfatiza-se o processo de 

hibridização de magmas (mixing e mingling). Nesse sentido, as principais características petrográficas e 

químicas relacionadas a esse processo são explanadas. 

Nessa dissertação, cumpre destacar a utilização do termo “microestruturas” conforme abordado 

em Passchier & Trouw (2005). Dessa maneira, expressões como: forma e limites de grãos, granulação e 

feições de deformação integram o conceito de microestruturas, ou microtrama, termos utilizados como 

sinônimos. 

3.2 – FLUXO MAGMÁTICO E MICROESTRUTURAS ÍGNEAS   

 O fluxo magmático envolve a movimentação de melt e partículas rígidas em suspensão no 

magma.  Embora haja constante rotação de partículas, a quantidade de melt presente (> 30 %, Arzi 1978) é 

insuficiente para que haja interação significativa entre as partículas e consequente deformação plástica 

(Paterson et al. 1989, 1998).  

 As microestruturas que remetem a processos ígneos, bem como os critérios fundamentais para sua 

definição foram sistematicamente compilados por Paterson et al. (1989), Vernon (2000, 2004), 

Blenkinsop (2000). Naturalmente, em diversas situações, determinadas feições microestruturais podem ser 

associadas a processos ígneos e também de deformação em estado sólido. Dessa forma, saber reconhecê-

las e seguir os critérios para sua diferenciação torna-se fundamental para o auxílio à compreensão dos 

processos envolvidos para sua formação ou mesmo para o reconhecimento de possíveis processos de 
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sobreposição microestrutural ocorridos ao longo da história de formação e estabilização de determinado 

agregado mineral.  

Segundo os referidos autores pode-se citar como feições inequivocamente de origem magmática: 

• A presença de feldspatos alcalinos e plagioclásios euédricos, decorrente de uma proporção de melt 

suficiente para permitir um maior grau de liberdade entre os cristais durante o fluxo (Vernon 

1968, 1976, 1986 in Paterson et al. 1989). Aliado ao fato de serem euédricos, feições como 

zoneamento (Figs. 3.1 a e b), alinhamento, ausência de fraturas e recristalização, corroboram a 

origem magmática nesse caso (Paterson et al. 1989); 

 

 

 

 

 

 

              

 

• Outra feição marcante que implica na ausência de deformação plástica é a ocorrência de inclusões 

de rutilo em quartzo, randomicamente distribuídas e sem aspectos de deformação (Mitra 1976, 

Stel 1991 in Blenkinsop 2000); 

• Cristais alinhados, circundados por cristais anédricos de quartzo, os quais apresentam-se sem 

feições de deformação. Neste caso, o alinhamento dos cristais tende a ser ígneo, pois os agregados 

de quartzo que os circundam não se encontram deformados. Agregados de quartzo apresentam 

menor resistência à processos deformacionais e por isso, tendem a adquirir orientação preferencial 

cristalográfica e/ou de forma em rochas que tenham sido deformadas em estado sólido (Paterson 

et al. 1989); 

b 

 

 

a 

 

Figura 3.1 – Feições típicas de fluxo ígneo. a) Zoneamento concêntrico em plagioclásio euédrico. Largura da foto 

– 4mm (Retirado de Vernon 2004). b) Enclave microgranular contendo fenocristais de plagioclásio euédrico com 

zoneamento oscilatório. Largura da foto – 4mm, fotomicrografia óptica. (Retirado de Vernon 2004). 
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• Imbricamento de cristais que pode corresponder à hipotético fluxo magmático. Se os cristais em 

questão não apresentarem feições indicativas de deformação plástica, significa que durante o fluxo 

houve liberdade suficiente para sua rotação, logo implicando em origem magmática (Paterson et 

al. 1989); 

• A presença de enclaves alongados orientados, quando não deformados plasticamente são vistos 

como critério determinante de fluxo ígneo. Entende-se, que os enclaves são originários de 

glóbulos de magma não totalmente cristalizados (mingling) que registram e se orientam de acordo 

com a direção do fluxo. Isto ratifica o fato de diversos plútons ao redor do mundo apresentarem 

forma alongada, sem, contudo, mostrar evidência de deformação plástica (Paterson et al. 1989, 

Vernon 2000);  

• Deflexão tanto de foliação magmática quanto de enclaves ao redor de xenólitos. Tal estrutura 

indica que o objeto atuou como obstáculo durante o fluxo magmático (Vernon 2000); 

• Acamamento com schlieren, quando ausentes feições indicativas de deformação plástica (Paterson 

et al. 1989, Vernon 2000). 

Um método bastante empregado na determinação de trama magmática é a anisotropia de 

susceptibilidade magnética (AMS). Esse método, por meio das propriedades magnéticas de alguns 

minerais como a magnetita, é capaz de correlacionar a orientação do fluxo magmático com os eixos de 

anisotropia magnética. No entanto, é necessário o conhecimento prévio da história deformacional do 

plúton, uma vez que deformação plástica também pode causar reorientação mineral. Logo, faz-se 

necessário a distinção entre microestruturas ígneas e aquelas provenientes de deformação em estado 

sólido. 

3.3 – MECANISMOS DE DEFORMAÇÃO 

 Os mecanismos de deformação podem ser de caráter não permanente ou elástico, ou permanente, 

sendo caracterizados por processos de ruptura ou plásticos (Blenkinsop 2000). Na primeira situação, uma 

vez cessado o campo de tensões, o material retoma sua forma e/ou dimensões originais. Isto é possível 

devido ao fato que, durante a deformação, o campo de tensões aplicado foi igual ou inferior ao limite 

elástico do material, isto significa que houve uma proporcionalidade entre tensão e deformação. A partir 
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deste limite, se a tensão aumenta progressivamente, atinge-se a deformação permanente, o que implica em 

mudança definitiva da forma e/ou dimensão iniciais. 

 Assim, a deformação permanente pode se processar por mecanismos de fraturamento (cataclase) 

ou plasticamente. Quando a deformação se propaga sem que haja distorções no retículo cristalino do 

mineral, o mecanismo atuante é a cataclase. De forma oposta, ocorre plasticidade quando a propagação da 

deformação resulta em distorções no retículo cristalino, sem perda de coesão. Ambos os processos serão 

mais cuidadosamente detalhados a seguir. 

 As microestruturas de deformação são os registros desses mecanismos que se processam 

inicialmente em escala de grãos individuais e progressivamente se propagam pelo agregado. Tamanho dos 

grãos, mineralogia, porosidade, permeabilidade, orientação cristalográfica, são os fatores litológicos 

intrínsecos determinantes dos mecanismos de deformação, enquanto: temperatura, pressão litostática, 

pressão dirigida, taxa de deformação e pressão de poros são os fatores externos. Desta forma, se a 

interação entre os fatores intrínsecos e externos é responsável pela determinação do mecanismo de 

deformação atuante, de forma análoga, a correta distinção de tais mecanismos é fundamental para o 

estabelecimento das principais condições operantes no decurso da deformação (Blenkinsop 2000). 

 A seguir, os mecanismos de deformação serão apresentados de acordo com o aumento progressivo 

de temperatura ou diminuição da taxa de deformação, considerando condições não variáveis de pressão 

confinante e condições anidras ou não atuação de fluidos. Buscou-se também a restrição da revisão das 

feições e mecanismos de deformação em relação ao contexto genético das amostras coletadas nesse 

trabalho. 

3.3.1 – Cataclase 

 Também conhecido como deformação frágil ou fraturamento em condição rúptil, esse mecanismo 

é caracterizado por ocorrer à relativas baixas temperaturas ou à altas taxas de deformação. As 

microestruturas características deste mecanismo são as microfraturas, que englobam também o termo 

juntas, que por definição, são termos designados quando seu desenvolvimento se dá exclusivamente por 

extensão e quando não há deslocamento lateral. Já o termo falha ou microfalha é empregado quando sua 

propagação ocorre ao longo de componentes cisalhantes e há deslocamento lateral (Passchier & Trouw 

2005). Adicionalmente, Blenkinsop (2000) distingue microfalhas não somente pelo seu modo de 

desenvolvimento em componentes cisalhantes, mas também pela presença de fragmentos da matriz. Os 
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fragmentos da matriz presentes nos planos de microfalhas são comumente angulosos e pobremente 

selecionados e representam fragmentos do teto ou precipitação do cimento. 

 Ainda de acordo com Blenkinsop (2000), microfraturas podem ser: intragranulares, quando 

ocorrem no interior de uma fase mineral, transgranulares se há desenvolvimento ao longo de duas ou mais 

fases, ou circungranulares, quando ocorrem ao redor da fase mineral.  

Microfraturas intragranulares são resultantes de nove mecanismos distintos, (Blenkinsop 2000) a 

saber: 

• Impingement - Esse mecanismo é atuante pelo stress na zona de contato entre os grãos. Dessa 

forma, é dependente de demais fatores como: granulação, seleção e forma dos grãos. Gallagher et 

al. (1974) propôs um modelo baseado em quatro padrões geométricos distintos, dependentes do 

número de contato entre os grãos (Figs. 3.2 e 3.3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Microfraturas induzidas por defeitos: desenvolvem-se quando o stress aplicado se concentra ao 

longo de superfícies com defeitos, sejam: poros, antigas microfraturas ou mesmo o limite da borda 

de grãos. A geometria típica desse mecanismo é denominada wing crack, uma vez que se 

desenvolve em trajetória curva (Fig. 3.3); 

Figura 3.2 – Desenvolvimento de microfraturas de contato ou impingement, segundo Gallagher et al. 

(1974). Contato entre os grãos representado pelas setas a) Contato único, b) Duplo contato (c e d) Triplo e 

quádruplo contatos (modificado de Blenkinsop 2000). 
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• Microfraturamento induzido por defeitos pré-existentes ou refraturamento: zonas de fraqueza pré-

existentes, ainda que preenchidas por fases minerais contínuas, desempenham importante papel no 

controle do desenvolvimento de microfraturas intragranulares. Sua identificação é possível pela 

observação de microfraturas no cimento;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Microfraturamento controlado por clivagem: tal mecanismo ocorre quando o microfraturamento 

ocorre ao longo de direções de clivagens previamente conhecidas. O processo de 

microfraturamento por clivagem em feldspatos é importante durante o processo de deformação de 

rochas graníticas em crosta superior (Evans 1988 in Blenkinsop 2000); 

• Microfraturamento por incompatibilidade elástica: ocorre devido ao comportamento elástico 

distinto entre diferentes fases minerais, como no contato entre feldspatos e micas. É reconhecível 

por ocorrer intragranular, próximo ao limite de grãos de diferentes fases; 

• Microfraturamento por incompatibilidade plástica: diferentemente do microfraturamento por 

incompatibilidade elástica, o microfraturamento por incompatibilidade plástica é resultado da 

tensão diferencial dentro da mesma fase mineral. Isto ocorre pela concentração da deformação em 

Figura 3.3 – Microfraturas de contato ou impingement e microfraturas induzidos por defeitos (F). Imagem de 

quartzito, obtida por MEV no modo catodoluminescência. Em (F) é possível observar a geometria wing crack 

característica. Demais microfraturas representadas pelas linhas escuras são originadas por impingement ou contato 

entre grãos. Largura da foto – 1,2 mm (retirado de Blenkinsop 2000).  
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determinados segmentos, originando feições como maclas e kinks. A incompatibilidade plástica 

entre essas zonas e as zonas indeformadas ou pouco deformadas, origina o microfraturamento 

plástico; 

• Microfraturamento por diferencial térmico: induzido pelo aumento ou diminuição da temperatura 

e consequente expansão ou contração. Pode ocorrer também no contato entre distintas fases. Se há 

diferencial de pressão envolvido, fraturas de incompatibilidade elástica também podem se formar. 

Nesse caso, o conhecimento prévio das condições de P e T se faz necessário para a correta 

diferenciação entre os dois tipos; 

• Microfraturamento induzido por transformação de fase: a mudança de fase mineral aliada a 

deformação, pode ocasionar o surgimento de microfraturas pelo aumento de volume da nova fase 

mineral em relação à anterior. Nesse caso, é comum o microfraturamento em torno de inclusões 

minerais quando essas se apresentam substituindo inclusões pretéritas; 

• Microfraturamento induzido por microfalhas: microfraturas gerados por esse mecanismo ocorrem 

como resultado da tensão originada entre a superfície de deslizamento dos planos de microfalhas e 

a região proximal. São caracterizados pelo ângulo de inclinação de 20° - 50° em relação ao plano 

de falha, além da forma acunhada. 

        Nota-se, portanto, que os mecanismos de microfraturamento que originam microfraturas são, em sua 

grande maioria, intragranulares. No entanto, microfraturas induzidas por defeitos, refraturamento ou ao 

longo de microfalhas, ocorrem também como transgranulares ou circungranulares.   

3.3.2 – Dissolução por Pressão  

 Quando a dissolução intergranular não ocorre associada às condições hidrostáticas e é resultante 

da pressurização de fluidos intergranulares, é denominada dissolução por pressão. A dissolução ocorre em 

superfícies que formam alto ângulo com a direção de tensão máxima (σ1), como resultado de processos 

diagenéticos ou mesmo de esforços tectônicos. Um dos mecanismos propostos para que tal processo 

ocorra, pressupõe a existência de algum filme de fase fluida intergranular, (Fig. 3.4 a) prévia, que atue 

como facilitador no decorrer do processo de dissolução. Em seguida, ocorre a precipitação da matéria 

dissolvida em região de alívio de tensões (Passchier & Trouw 2005) (Fig 3.4 b). Dessa forma, esse 
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mecanismo implica na dissolução por meio da transferência de massa por difusão em solução, onde não há 

fraturamento nem distorções do retículo cristalino (Blenkinsop 2000). 

Alternativamente, existe outro mecanismo que não envolve transferência por difusão, denominado 

undercutting. Nesse caso, as feições típicas relacionadas ao processo de dissolução por pressão, ocorrem, 

de fato, por meio de deformação no contato entre grãos via plasticidade intracristalina ou mesmo 

cataclase. Regiões próximas ao contato, embora não estejam submetidas à mesma magnitude de tensão, 

ainda mantém energia necessária para a deformação (Blenkinsop 2000). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Demais evidências de processos que envolvem transferência de massa por difusão em solução, 

podem ser observadas na geometria dos contatos entre os grãos. Dessa forma, quatro tipos principais 

podem ser distinguidos: indentados, truncados, interpenetrados e suturados (Fig. 3.5). Os contatos 

indentados e truncados relacionam-se com o raio de curvatura dos grãos em contato, onde a transferência 

de massa por difusão ocorre no grão com o maior raio de curvatura. Os interpenetrados indicam 

transferência mútua de massa ao longo do contato e podem ser confundidos com os contatos suturados. 

Embora a morfologia seja bastante similar, os contatos suturados são originários de deformação plástica, 

logo podem ser distinguidos pela presença de subgrãos (Blenkinsop 2000). 

 

 

Figura 3.4 – Difusão ao longo de agregados policristalinos. a) Difusão por pressão em solução ao longo de 

delgado filme de fluido. b) Sombra de pressão fibrosa - precipitação de matéria dissolvida em zonas de alívio de 

tensões (adaptado de McClay 1977). 
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Outra feição clássica indicativa de processos difusivos por solução corresponde às sombras e 

franjas de pressão ou deformação (Passchier & Trouw 1996, 2005) (Fig. 3.6). Trata-se do crescimento de 

minerais secundários em zonas de alívio de pressão, dessa forma, muitas vezes o termo sombras e/ou 

franjas de deformação é preferido. De fato, tais microestruturas podem revelar preciosas informações 

acerca da história de deformação, bem como até mesmo estimar a pressão de solução atuante (e.g. 

Voytenko et al. 2016). 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Desenho esquemático representando franjas e sombras de deformação (adaptado de Passchier & Trouw 

2005).  

 

Figura 3.5 – Geometrias de contatos de grãos considerando direção de encurtamento vertical. a) Indentamento, 

b) truncamento, c) interpenetrado, d) suturado (modificado de Blenkinsop 2000). 
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 Blenkinsop (2000) faz uma distinção pertinente entre franjas e sombras de deformação, onde: 

sombras de deformação definem um tipo de crescimento mineral onde não é possível a distinção de forma. 

Já as franjas de deformação correspondem ao preenchimento por cristais fibrosos. O alongamento de grãos 

de quartzo resultante do sobrecrescimento de sílica também foi relacionado por Rutter (1983) como feição 

característica de processos difusivos em solução. 

Cabe ressaltar que processos de transferência de massa por difusão em solução, são mais propícios 

de ocorrerem durante a diagênese ou em rochas de baixo grau metamórfico, devido à relativa abundância 

de fluído intergranular associado a altas temperaturas e mecanismos de deformação (Passchier & Trouw 

2005). 

3.3.3 – Maclas Mecânicas 

Este tipo de feição é resultante de deformação ocorrida a baixas temperaturas ou altas taxas de 

deformação e é caracterizado pela restrita acumulação da deformação. Portanto, processos de 

recristalização, dissolução por pressão e dislocation creep podem ocorrer complementarmente na 

acomodação da deformação. O mecanismo atuante envolve o cisalhamento simples ao longo de 

determinado plano e direção de escorregamento, os quais são relacionados à estrutura cristalina. Assim, 

somente minerais específicos apresentam tal feição, sendo os mais comuns: plagioclásio e calcita. 

Dolomita, cianita e microclina são menos comuns (Passchier & Trouw 2005). O grau de desorientação em 

maclas mecânicas corresponde a um montante fixo, o qual é definido de acordo com a lei de maclação 

(Vernon 2004).                                                                                                 

Maclas mecânicas também podem ocorrer em quartzo, embora não sejam visíveis opticamente, e 

são detectadas por análise de orientação cristalográfica e dados de desorientação entre grãos vizinhos (e.g. 

Gonçalves & Lagoeiro 2013).  

As maclas mecânicas (Fig. 3.7) também podem ser usadas para a determinação da tensão e da 

temperatura atuantes no decurso da deformação (e.g. Ferrill et al. 2004). Contrariamente ao processo de 

geminação por cristalização, as maclas mecânicas são resultado do processo de deformação tectônica. 

Geometricamente também se notam diferenças, uma vez que as maclas oriundas do processo de 

cristalização são mais regulares e contínuas, ao passo que as maclas de deformação apresentam forma 

acunhada. 
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3.3.4 – Deformação Plástica Intracristalina 

 Para condições de mais alta temperatura ou mais baixas taxas de deformação, processos de 

cataclase ou dissolução por pressão dão lugar a mecanismos de deformação plástica por deformação 

intracristalina dos grãos. Nesse caso a deformação ocorre por meio da migração de defeitos reticulares 

pontuais (vacancies) ou planares - discordâncias (dislocations). São caracterizados como defeitos 

intracristalinos ou reticulares, a ausência ou presença de átomos extras na estrutura cristalina, 

denominados vacâncias ou impurezas, respectivamente. Trata-se de uma deformação plástica, uma vez 

que as distâncias interatômicas foram modificadas permanentemente, sem perda de coesão (Passchier & 

Trouw 2005). 

A migração destes defeitos planares se dá ao longo de planos e direções definidos, que 

caracterizam sistemas de deslizamento (slip system) e tal processo é conhecido como dislocation glide. Os 

planos de deslizamento em cada cristal são influenciados por fatores como: orientação cristalográfica 

preferencial, magnitude e orientação da tensão aplicada, temperatura e sobretudo o CRSS (Critical 

Resolved Shear Stress - Lister & Hobbs 1980), a tensão crítica necessária para que os defeitos consigam se 

movimentar ao longo de determinado conjunto de planos cristalográficos. Desta forma, em um 

determinado cristal, alguns planos são mais facilmente ativados, enquanto outros necessitam de uma 

combinação favorável entre estes fatores. Como os defeitos planares possuem orientações distintas e não 

coincidentes com a orientação cristalográfica do cristal, vários sistemas de deslizamento podem ser 

Figura 3.7 – Maclas de deformação em plagioclásio. Largura da foto – 2mm, fotomicrografia óptica, luz 

transmitida polarizada (retirado de Vernom 2004).  
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ativados (Passchier & Trouw 2005). Este mecanismo é responsável pela deformação permanente no 

retículo cristalino (Blenkinsop 2000). 

 Em temperaturas ainda mais altas, a migração de defeitos intracristalinos pode se dar segundo 

diferentes conjuntos de planos cristalinos, o que é referenciado como dislocation climb (Stipp & Kunze 

2008). Esse mecanismo ocorre quando o deslizamento segundo determinado plano é impedido por algum 

tipo de bloqueio, desta forma, o deslizamento migra para um próximo plano. Há energia suficiente para 

que haja um “salto” dos defeitos intracristalinos entre diferentes conjuntos de planos cristalográficos. Se a 

deformação se processa pela combinação de dislocation glide e dislocation climb (Figs. 3.8 a, b), o 

processo é conhecido como dislocation creep (Blenkinsop 2000). O termo “deformação plástica 

cristalina” é usado para definir o processo de dislocation creep (Passchier & Trouw 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 – Recuperação  

 Com o avanço da deformação, a interferência entre os planos de deslizamento (tangle 

dislocations) tende a dificultar a migração das discordâncias, o que resulta no acúmulo de deformação no 

cristal (strain hardening). O processo de recuperação ou recovery, passa a atuar no sentido de reduzir as 

tangle dislocations e consequentemente atuar no sentido oposto ao da deformação, ou seja, tende a 

retornar o cristal para condições indeformadas (strain softening). O mecanismo pelo qual as tangles 

a 

 

Figura 3.8 – Propagação de deslocações (dislocations). a) Dislocation glide – causa mudança permanente na forma 

do retículo cristalino. b) Etapas do processo de Dislocation Climb. – A migração de vacâncias até o plano de 

deslocação pode causar a transposição da obstrução (Adaptado de Passchier & Trouw 2005). 
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dislocations são anuladas, possibilita que as paredes de discordâncias de alto ângulo (alta energia) não 

sejam formadas (Vernon 2004).  

Como resultado deste processo, os defeitos tendem a ser, em última instância eliminados. Eles são 

rearranjados (Fig. 3.9 a, b) e passam a se concentrar em determinadas áreas da estrutura cristalina gerando 

feições ou microestruturas como: extinção ondulante, kink bands, bandas de deformação, deformação 

lamelar e subgrãos (Fig. 3.9 c). 

 

 

 

 

 

 

 

Extinção ondulante trata-se da primeira feição indicativa de deformação plástica intracristalina. 

Ocorre quando há distorções ou pequenas rotações da rede cristalina que resultam em mudança de 

orientação cristalográfica, gerando variáveis posições de extinção (Blenkinsop 2000). 

 Kinking ou Kink Bands (Fig. 3.10 a) são geradas quando um plano de deslizamento não é capaz de 

manter a deformação homogênea. Em consequência disso, o grão se curva e ocorre encurtamento. Dessa 

forma, a deformação é acomodada ao longo de bandas, denominadas Kink bands. Kink bands 

ocasionalmente podem ser confundidas com maclas mecânicas, no entanto, o grau de desorientação ao 

redor de uma kink band é mais variável. Subgrãos (Fig. 3.10 b) alongados, quando não observados 

atentamente, também podem erroneamente ser classificados como kink bands, porém subgrãos apresentam 

grau de desorientação em torno de 10° ao passo que o grau de desorientação em kink bands é maior. Os 

principais minerais que exibem essa feição são aqueles com forte anisotropia cristalográfica, ou seja, 

aqueles que possuem um único plano de deslizamento, entre eles: biotita, cianita, enstatita e molibdenita 

Figura 3.9 – Etapas do processo de recuperação. a) Discordâncias distribuídas aleatoriamente, gerando extinção 

ondulante (b e c), que progressivamente migram e se concentram em regiões que definem bandas de deformação e 

limites de subgrãos, para relação de desorientação entre as regiões por eles limitadas menor que 10° (adaptado de 

Passchier & Trouw 2005). 
 

a) b) c) 
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(Vernon 2004). No entanto, minerais com mais de um plano de deslizamento como o quartzo (Christie et 

al. 1964 in Vernon 2004) também podem exibir kink bands. 

Zonas caracterizadas por extinção uniforme e separadas do restante do cristal por limites mais 

retilíneos e planares são conhecidas como bandas de deformação intracristalina. O termo “intracristalina” 

é utilizado em Blenkinsop (2000) para distinguir o processo de escala microscópica em relação ao 

processo cataclástico, que ocorre em maior escala. Bandas de deformação, podem ser consideradas feições 

transicionais entre a extinção ondulante e subgrãos e são bastante similares às kink bands, que possuem 

limites ainda mais retilíneos. 

 Lamelas de deformação (deformation lamellae) (Fig. 3.10 c) são feições originadas por lenta taxa 

de deformação, ainda em baixas condições de temperatura. Comumente ocorrem em quartzo e são 

caracterizadas por porções com diferentes ângulos de extinção, orientação sub-basal, levemente 

encurvadas e apresentam única direção. São mais facilmente visualizadas em microscópio com o 

diafragma semiaberto, onde o contraste é mais perceptível. Os mecanismos responsáveis pela geração de 

lamelas de deformação, bem como seu significado, ainda não são totalmente esclarecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Fotomicrografias ópticas, luz transmitida polarizada. a) Kink bands em quartzo. Facilmente 

identificáveis pelos limites retilíneos ao longo de porções com distintos ângulos de extinção. (retirado de Vernon 

2004, largura da foto – 0,5 mm). b) Subgrãos em quartzo – rocha quartzito. (Retirado de Passchier & Trouw 2005 - 

largura da foto – 1,8 mm). c) Deformação lamelar em quartzo. (Retirado de Blenkinsop 2000, Largura da foto – 

0,5mm). 
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Em termos de classificação, cabe diferenciar lamelas de deformação de feições planares de 

deformação (planar deformation features – PDF’s), as quais são geradas por metamorfismo de impacto. 

Lamelas de deformação também podem ser usadas como paleopiezômetro (Blenkinsop 2000, Passchier & 

Trouw 2005, Vernooij & Langenhorst 2005). 

Enquanto a formação de feições como maclas mecânicas leva a um aumento da energia interna no 

cristal, processos de recuperação como a geração de subgrãos tendem a diminuir essa energia acumulada. 

As discordâncias são rearranjadas, definindo paredes de discordâncias (tiltwalls or twistwalls boundaries – 

Passchier & Trouw 2005), onde a configuração resultante é de desorientação de baixo ângulo e 

consequentemente, baixa energia. Assim, o grau de desorientação das regiões adjacentes às paredes de 

discordâncias é que define os subgrãos e o início do processo de recristalização (Schedl & Pluijm 1988). 

Subgrãos são facilmente reconhecíveis, assim como ocorre nas bandas de deformação, por áreas com 

distintas orientações cristalográficas dentro do mesmo cristal, separadas por limites mais planos e 

retilíneos e podem revelar informações sobre os mecanismos e taxas de deformação, além, da tensão 

atuante (White 1977).  

Em grãos de quartzo, a geometria típica de subgrãos é a tabular, onde os limites do subgrão 

ocorrem alongados e paralelos ao plano prismático, devido à ativação de sistema de deslizamento basal (α-

quartzo), trata-se de geometria semelhante à kink bands. Contudo, o padrão quadricular, semelhante a 

tabuleiro de xadrez (chessboard pattern) também ocorre. Nesse caso, os limites são paralelos aos planos 

prismático e basal (β-quartzo), devido a ativação de sistemas de deslizamento basal e prismático, o que 

sugere condições de deformação de mais alta temperatura, chegando a fácies granulito.  

3.3.4.2 - Recristalização Dinâmica 

 Os processos de recristalização dinâmica sucedem os mecanismos de recuperação do agregado a 

fim de que a energia livre do sistema continue a ser dissipada com a progressão da deformação. Trata-se, 

portanto, de processos sin-deformacionais que promovem a deformação plástica do agregado. Os novos 

grãos gerados por recristalização dinâmica são indeformados ou levemente deformados em relação ao 

cristal não-deformado, apresentam variada granulação, a depender do mecanismo de recristalização ativo, 

podendo ser de tamanho similar aos subgrãos e tendem a possuir distinta orientação cristalográfica em 

relação ao grão não-deformado, embora com relação de desorientação não muito alta. Com base nas 

relações de temperatura e taxa de deformação, a recristalização dinâmica pode se dar por: bulging, rotação 
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de subgrãos e migração de borda de alta temperatura (Blenkinsop 2000, White 1977, Passchier & Trouw 

2005). 

A recristalização por Bulging (Bulging Recrystallization - BLG) é um processo de lenta migração 

de borda, que ocorre em temperatura relativamente baixa e é decorrente da diferença de densidade de 

defeitos entre dois grãos vizinhos do mesmo mineral (White 1977, Urai et al. 1986, Schedl & Pluijm 

1988, Stipp & Kunze 2008, Passchier & Trouw 2005). O grão com menor densidade de defeitos tende a 

englobar aquele de maior densidade, consumindo-o (Fig. 3.11 a). A migração de bordas faz com que os 

grãos passem a exibir limites extremamente irregulares, serrilhados, bordejados pelos núcleos (bulges) que 

formarão os grãos recristalizados. Estes, por sua vez, apresentam granulação extremamente fina e uma 

menor densidade de defeitos em relação aos grãos não recristalizados. A feição característica relacionada à 

BLG é a microestrutura denominada núcleo-manto, onde os novos grãos formam um manto (Fig. 3.11 b) 

ao redor do antigo grão (Blenkinsop 2000). Além do referido padrão de bordas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distinção de orientação cristalográfica preferencial dos novos grãos em relação ao antigo grão 

pode ser obtida com sucesso por meio de mapas gerados por EBSD (Fig. 3.12) (Electron Backscatter 

Diffraction  (e.g. Stipp & Kunze 2008). 

 

a 

 

b 

 

Figura 3.11 – a) Desenvolvimento do processo de recristalização por lenta migração de borda. Quando dois grãos com 

diferentes densidades de discordâncias estão em contato, o limite de bordas entre dois grãos com diferentes densidades 

de defeitos intracristalinos tende a avançar para aquele de maior densidade, consumindo-o (adaptado de Urai et al. 

1986). b) BLG em quartzo milonito naturalmente deformado. Setas indicam os novos grãos que bordejam os antigos 

grãos. Fotomicrografia óptica, luz transmitida polarizada (retirado de Stipp & Kunze 2008). 
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O mecanismo de rotação de subgrão (Subgrain Rotation - SGR) (Fig. 3.13) é um processo pelo 

qual a migração de borda é considerada nula ou negligenciável (Urai et al. 1986, Schedl & Pluijm 1988, 

Stipp & Kunze 2008). Geralmente ocorre em mais altas temperaturas que BLG e é desencadeado quando o 

grau de desorientação do subgrão em relação ao grão deformado torna-se suficientemente elevado, 

levando à sua total individualização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

b 

 

Figura 3.12 – Mapas de orientação processados por MEV-EBSD, em milonito. Seções em orientação normal à 

foliação principal. a) Mapa padrão EBSD – todos os dados. b) Microestrutura núcleo-manto, com evidente 

distinção de orientação cristalográfica entre os novos grãos (manto) e antigo grão (núcleo), evidenciada pela 

variação no padrão de cores (Retirado de Stipp & Kunze 2008).  

 

Figura 3.13 – a) Desenvolvimento do processo Rotação de Subgrão - SGR. Quando a relação de desorientação do 

subgrão atinge valor maior que 10°, ocorre a individualização de um novo grão com contatos de alto ângulo 

(adaptado de Passchier & Trouw 2005). b) Recristalização por rotação de subgrão em quartzito. S indica subgrão, 

N, novo grão. Largura da foto – 2mm, fotomicrografia óptica, luz transmitida polarizada (retirado de Blenkinsop 

2000). 
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O valor máximo de desorientação não é fixo, porém valores de 10° ou próximo disso vêm sendo 

utilizado. Logo, a atuação do processo de SGR, pressupõe a existência de um antigo grão, maior, que por 

meio de recristalização, originou novos grãos menores, mais ou menos equidimensionais, com tamanhos 

próximos aos dos subgrãos (Blenkinsop 2000, Passchier & Trouw 2005). Feição que pode indicar a 

recristalização por SGR trata-se de aglomerados de novos grãos com direções cristalográficas similares, 

quando os mesmos podem ser correlacionados a antigo grão (Urai et al. 1986). 

 A estrutura núcleo-manto também é característica deste tipo de recristalização. Estudos sugerem 

que a orientação cristalográfica dos subgrãos tende a ser intermediária às orientações relativas ao 

porfiroclasto e aos novos grãos (Etheridge & Kirby 1979 in Urai et al. 1986). 

 O volume de grãos recristalizados remete à magnitude de deformação atingida e a relação de 

granulação entre porfiroclastos, subgrãos e grãos recristalizados permite diferenciar os dois mecanismos 

de recristalização em questão. BLG gera grãos extremamente finos (poucos micrômetros) e normalmente 

os porfiroclastos, cujas bordas são serrilhadas, não exibem subgrãos. O mecanismo de rotação de 

subgrãos, por sua vez, gera um manto de novos grãos com granulação e densidade de defeitos similar aos 

subgrãos. Nesse caso, porfiroclastos e novos grãos mostram bordas mais retilíneas. Tanto o processo de 

BLG quanto SGR podem operar simultaneamente durante a deformação (Stipp et al. 2002). 

 Em altas temperaturas, o processo de migração de borda de grão de alta temperatura ou High 

Temperature Grain Boundary Migration Recrystallization (GBM) passa a ser mais efetivo. Neste 

processo, os limites de bordas de grãos tornam-se tão móveis que chegam a atravessar todo o cristal para 

remover seus defeitos e diminuir níveis internos de energia. Difere do processo BLG por ocorrer em mais 

altas temperaturas e pelo fato da migração de borda ser rápida. Os limites de borda de grão durante esse 

processo ainda podem ser formados por SGR. GBM pode ser identificável quando os limites de borda de 

grãos são lobulares (Fig. 3.14) e apresentarem granulação variada, embora haja tendência dos novos grãos 

serem maiores que os antigos, assim, sua identificação em relação aos antigos tende a ser bastante 

complexa (Stipp et al. 2002, Passchier & Trouw 2005).   

Quando a deformação cessa, em condições de alta temperatura e/ou abundante conteúdo de água 

ao longo dos limites de grãos, os processos de recuperação, recristalização e redução de área em limites de 

grãos podem ainda continuar, para que condições de baixa energia interna sejam alcançadas. 

Consequentemente, como forma de redução de energia, grãos tendem a crescer e exibir contatos 

poligonais ou levemente encurvados entre si, reduzindo sua área superficial.  
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Tal mecanismo é conhecido como recristalização estática ou annealing. Neste processo, grãos 

instáveis (com alta densidade de defeitos, bordas muito sinuosas, serrilhadas ou de granulação muito fina) 

tendem a ser substituídos por grãos mais estáveis, com menor densidade de defeitos e bordas mais 

retilíneas (e.g. Spry 1969). 

Desenho esquemático com os três mecanismos de recristalização dinâmica são mostrados na 

figura 3.15. A saber: recristalização por bulging (BLG) – Fig. (3.15 a), recristalização por rotação de 

subgrãos (SGR) – Fig. (3.15 b), recristalização por migração de borda de alta temperatura – Fig. (3.15 c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Microestruturas características dos três processos de recristalização dinâmica. a) BLG (baixa 

temperatura). Cristais recristalizados são presentes no entorno dos grãos maiores, relícticos e ao longo de 

microfraturas. b) SGR (temperatura intermediária). Estrutura núcleo-manto característica com porfiroclastos 

alongados e subgrãos recristalizados. c) GBM (alta temperatura). Grãos e formas irregulares, limite de borda de grãos 

é resultado da interferência entre os grãos (adaptado de Stipp et al. 2002). 
 

Figura 3.14 – Agregado policristalino de quartzo formado por GBM. Formas irregulares de bordas são atribuídas ao 

mecanismo de GBM. Possível identificar também BLG entre o grão cinza claro, no centro e o grão cinza escuro, 

logo abaixo. Largura da foto – 1,8 mm, fotomicrografia óptica, luz transmitida polarizada (Retirado de Passchier & 

Trouw 2005). 

 

BLG 
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Evidências de recristalização estática podem ser observadas em rochas extremamente deformadas, 

as quais podem exibir grãos com contatos poligonais (Fig. 3.16 a), que não mostram extinção ondulante.  

Subgrãos também podem existir como produto da recristalização estática, no entanto, aqueles 

originados por recristalização dinâmica apresentam uma clara relação de desenvolvimento com a 

deformação progressiva, assim, são correlacionados com demais feições como: extinção ondulante, 

bandas de deformação, além de reduzido tamanho (White 1977). Muramatsu et al. (2014) explicam a 

microestrutura gerada por recristalização estática por meio da coalescência de subgrãos em contato de alto 

ângulo. Os cristais resultantes da coalescência são rotacionados e o processo de nucleação é iniciado (Fig. 

3.16 b). Tal mecanismo é proposto quando há maior magnitude de deformação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativamente, a nucleação pode se dar por BLG (Roberts & Ahlblom 1978). Durante a 

recristalização estática, embora haja modificação na orientação preferencial de forma dos minerais (OPF), 

a orientação cristalográfica preferencial (OCP) não deve passar por significativas mudanças (Passchier & 

Trouw 2005).  

3.3.5 – Diffusion Creep  

Em temperaturas elevadas, com valores próximos a pelo menos metade da temperatura de fusão, a 

deformação pode se dar pela migração de vacâncias através da estrutura cristalina ou das bordas de grãos, 

a 

 

b 

 

Figura 3.16 – Recristalização estática. a) Trama poligonal de escapolita formada por recristalização estática.  b) 

Mecanismo de nucleação por coalescência de subgrãos (modificado de Muramatsu et al. 2014). Largura da foto – 

4 mm. fotomicrografia óptica, luz transmitida polarizada (Retirado de Passchier & Trouw 2005).  
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por meio de difusão e sem perda de coesão. Tal processo é conhecido como Diffusion Creep ou 

deformação superplástica (Passchier & Trouw 2005).  

 Diferentemente do processo de difusão em solução que ocorre durante a dissolução por pressão, a 

transferência de massa por difusão, neste caso, ocorre em estado sólido e na ausência de fluidos. Trata-se 

de processo onde alta magnitude de deformação é gerada e acomodada principalmente nas vizinhanças de 

cada grão. Importante ressaltar que a atuação desse mecanismo é inteiramente dependente do aumento da 

área superficial de limite entre os grãos, assim, quanto mais fina a granulação do agregado, maior a 

probabilidade de ocorrência deste mecanismo (Schedl & Pluijm 1988, Vernom 2004, Passchier & Trouw 

2005).  

Quando a migração de vacâncias se desenvolve nos limites de borda de grãos, o processo de 

difusão é denominado Coble Creep, já quando a migração ocorre através da estrutura cristalina, é 

conhecido como Nabarro-Herring-Creep. Ambos ocasionam uma mudança de orientação preferencial de 

forma (OPF) nos agregados cristalinos. Desta forma, enquanto o processo de Dislocation Creep ocorre à  

temperaturas mais amenas, é sensivelmente dependente da taxa de deformação e a movimentação de 

defeitos ocorre pela ativação de sistemas de deslizamentos de discordâncias, Diffusion Creep se dá em 

temperaturas bastante elevadas, apresenta uma dependência muito maior da temperatura e as vacâncias 

apenas migram por difusão (Gifkins 1968). 

 Em associação com Diffusion Creep, ocorre o processo de deslizamento ao longo das bordas dos 

grãos ou Grain Boundary Sliding. Esse mecanismo pode ser entendido como um processo complementar, 

através do qual há mudança relativa entre as posições dos grãos, por deslizamento ao longo de suas 

bordas, a fim de que espaços vazios não sejam criados em decorrência do processo de difusão. Por haver 

deslizamento associado a difusão, os grãos tendem a permanecer equidimensionais e portanto a orientação 

preferencial de forma (OPF)  e cristalográfica (OCP) não são favorecidas por este mecanismo. Por ocorrer 

nos limites de borda de grãos, deslizamento ao longo das bordas tende a ocorrer, assim como o processo 

de Diffusion Creep, em agregados com granulação reduzida, pelo aumento da superfície de contato entre 

os grãos (Schedl & Pluijm 1988, Stevens 1971). A associação de Diffusion Creep e Grain Boundary 

Sliding caracteriza processos de superplasticidade atingindo altíssimas taxas e magnitudes de deformação 

(Poirier 1985). 
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3.3.6 – Microestruturas de Deformação em Estado Sólido 

Vernon (2000) sumarizou as principais feições microestruturais relacionadas a processos de 

deformação em estado sólido, indo além daquelas já mencionadas: sombras de pressão, maclas mecânicas, 

kink bands, extinção ondulante, bandas de deformação, subgrãos e processos de recristalização. Seguem: 

• Redução da granulação: tal feição está intimamente associada com a taxa de deformação. Em altas 

taxas de deformação, espera-se que a granulação seja reduzida devido à cominuição dos 

agregados. Esse processo pode ocorrer por fraturamento em condições de alta taxa de deformação 

e baixas temperaturas ou como consequência dos mecanismos de recristalização dinâmica, em 

condições de deformação plástica;  

• Porfiroclastos de feldspato alcalino (ortoclásio) com maclas tartan representam deformação em 

estado sólido, pela triclinização do feldspato durante a deformação; 

• Mirmequita: trata-se do intercrescimento vermiforme de quartzo dentro do plagioclásio sódico em 

zonas de contato entre o plagioclásio sódico e feldspato alcalino, embora outros autores, 

Blenkinsop (2000) por exemplo, discutam sua ocorrência associada à cristalização direta, portanto 

de origem magmática ou submagmática (subsólido); 

• Boudinage: quando ocorre em minerais altamente resistentes como feldspatos e hornblenda e 

complementarmente apresenta recristalização de minerais menos resistentes como micas e 

quartzo; 

• Foliação anastomosada passando através de enclaves: quando a foliação não apresenta deflexão ao 

redor de enclaves e somado a isto, há evidências microestruturais de deformação, tal estrutura é 

interpretada como originária de deformação de estado sólido; 

• Grãos de feldspato fraturados e preenchidos com veios de quartzo, ribbons de quartzo, indicando a 

combinação de processos rúpteis e dúcteis (Vernon 2000). 

3.4 – FLUXO SUBMAGMÁTICO E MICROESTRUTURAS 

 A presença de microestruturas caracteristicamente ígneas não implica na ausência de feições 

típicas de processos de deformação de estado sólido. Muitas vezes, embora haja predominância de feições 
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geradas por processos magmáticos, aquelas relacionadas à deformação coexistem, estando relacionadas a 

processos ocorridos em condições subsólido (fluxo submagmático), a cristalização sin-tectônica ou 

mesmo a processos deformacionais superpostos. 

 A coexistência de processos ígneos e de deformação ocorridos em fluxo submagmático (Paterson 

et al. 1989, Vernon 2000) implica na atuação de processos deformacionais em estágios de resfriamento 

magmático quando a proporção de melt já é inferior ao necessário para que haja exclusivamente fluxo 

ígneo (Vernon 2000). A definição da quantidade relativa de melt associada com processos deformacionais 

em estados sólido, subsólido ou processos ígneos é conhecida como RCMP (Rheological Critical Melt 

Percentage), estabelecida em Arzi (1978). Nesse sentido, a proporção crítica entre melt (RCMP) e 

partículas em suspensão, por influenciar diretamente na viscosidade, é fundamental para a definição do 

tipo de fluxo e consequentemente para as relações de deformação. Assim, o valor crítico proposto seria de 

mais ou menos 30% em volume de melt, valor abaixo do qual o fluxo submagmático tornar-se-ia operante 

(Arzi 1978, Van der Molen & Paterson 1979 in Paterson et al. 1989).  

Importante ressaltar ainda que a composição do magma, também exerce papel fundamental nessa 

relação, assim, o valor limite do RCMP embora se situe em torno de 30%, pode alcançar 50% ou mesmo 

se situar entre 10% e 20% para rochas gabroicas (Arzi, 1978). Além do mais, o RCMP é dependente do 

valor da densidade de empacotamento crítico dos cristais, que por sua vez, relaciona-se principalmente 

com o tamanho, forma e empacotamento dos mesmos (Blenkinsop 2000).  

 Dessa forma, as microestruturas com evidências de deformação em estado sólido associadas com 

demais feições originadas ainda em presença de melt, caracterizam o regime submagmático. A seguir, 

definem-se as principais microestruturas associadas ao regime submagmático, compiladas de Blenkinsop 

(2000), Paterson et al. (1989) e Vernon (2000): 

• Mudança da forma euédrica dos grãos (fenocristais) associada com texturas ígneas na matriz. Tais 

feições evidenciam que a quantidade de melt presente não fora suficiente para anular a interação 

entre os corpos rígidos em suspensão, embora tenha sido mínima para garantir a preservação de 

feições ígneas na matriz; 

• Plasticidade intracristalina representada por: extinção ondulante em quartzo, maclas de 

deformação e maclas encurvadas em feldspatos e até mesmo feições de recristalização e formação 
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de subgrãos em quartzo, quando não associadas unicamente a regime de deformação em estado 

sólido, representando microestruturas de regime submagmático; 

• Truncamento, embaiamento e intercrescimento no contato de grãos são indicativos de 

transferência de material por difusão e podem também ser originários de regime submagmático; 

• Microfraturamento, embora seja mais comumente correlacionado à ausência de fluidos, representa 

a feição mais indicativa do regime submagmático, principalmente quando se encontra preenchido 

por minerais precoces ou há continuidade cristalográfica entre a fase de preenchimento e a matriz 

ígnea (e.g. Hibbard 1987, Bouchez et al. 1992, Karlstrom et al. 1993 in Blenkinsop 2000). 

Adicionalmente, diversos experimentos demonstraram a relação entre microfraturamento e sua 

orientação axial com o aumento da pressão de melt (Rutter & Neumann 1995, Dell’Angelo & 

Tullis 1988). 

• Presença de mirmequitas de plagioclásio cálcico substituindo feldspato alcalino (Vernon 2000); 

• Ativação de sistema de deslizamento ao longo do eixo C em quartzo. Este mecanismo ocorre 

somente quando altas temperaturas são atingidas, em torno de 650 °C à 700°C, havendo 

disponibilidade de fluídos. A ocorrência deste mecanismo, aliado a características ígneas 

remanescentes, pode ser critério de reconhecimento de transição de regime magmático para 

deformação de estado sólido (Paterson et al. 1989); 

• Mudança de deformação relativamente homogênea para deformação heterogênea (Paterson et al. 

1989, Vernon 2000). A deformação tende a ser localizada quando há alta taxa de deformação em 

associação com a presença de melt; 

• Diferentemente do quartzo, que se recristaliza a relativas baixas temperaturas, condições mais 

severas são necessárias para que o feldspato seja recristalizado. Neste caso, sua recristalização 

implica necessariamente temperaturas na faixa de 450°C-600ºC, indicando compatibilidade com 

processos de deformação de estado sólido (Paterson et al. 1989, Vernon 2000, Passchier & Trouw 

2005). 

• Exsolução lamelar de albita em feldspato alcalino, nomeado de pertita. Segundo Paterson et al. 

(1989), indica que houve temperatura alta o suficiente para a formação de solução sólida, logo 

pode ser indicativo da coexistência com processos de deformação em estado sólido. No entanto, 
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Vernon (2000) ressalta que tal processo também pode ocorrer como exsolução lamelar normal, 

portanto de origem ígnea; 

• Evidências de deformação dúctil e recristalização em hornblenda - Vernon (2000), pois requer 

altas temperaturas para que ocorra; 

• Minerais magmáticos tardios em sombras de deformação ou em zonas entre grãos fragmentados 

(Paterson et al. 1989, Vernon 2000). Se há deformação em estado submagmático (à baixas 

quantidades de melt), processos de migração por difusão em solução podem se fazer presentes. 

Neste sentido, preenchimento de fraturas por quartzo e/ou feldspato ou de zonas de alívio de 

pressão, como as sombras de pressão, com minerais tardios, são indicativos da atuação de 

processos deformacionais. 

A tabela 3.1 sintetiza as microestruturas e feições associadas aos regimes ígneo e de deformação em 

estado sólido encontradas em algumas fases minerais. 

3.5 – SOBREPOSIÇÃO DE PROCESSOS ÍGNEOS E DE DEFORMAÇÃO EM ESTADO 

SÓLIDO 

 Assim como em condições de fluxo submagmático ou estado subsólido, quando mecanismos de 

cristalização e processos de deformação coexistem, a sobreposição de processos ígneos por 

mecanismo de deformação em estado sólido pode levar à coexistência de microestruturas ígneas e de 

deformação em um agregado. Entretanto, diferentemente do fluxo submagmático, nesse caso os 

processos formadores dessas feições não são correlacionáveis no tempo. Em outras palavras, as 

feições ígneas passam a ser obliteradas por feições deformacionais geradas em processos tectônicos 

tardios. A diferenciação de processos gerados no contexto de fluxo submagmático daqueles gerados 

por sobreposição de processos, envolve rigorosa observação em detalhe das condições paragenéticas 

aliadas com as próprias microestruturas.  
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Tabela 3.1 – Microestruturas associadas com processos ígneos e deformacionais em granitoides (Paterson et 

al.1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se observa foliação magmática definida pelo alinhamento de cristais euédricos de 

feldspato alcalino ou enclaves alongados, obliterada por foliação de estado sólido, desenvolvida por 

processos tectônicos, a sobreposição de processos ígneos por deformação posterior torna-se uma 

opção plausível. No entanto, quando ambas as foliações apresentam uma relação de paralelismo, a 

inferência acerca do sincronismo entre os processos torna-se bem mais complexa, sendo necessária a 

busca por feições originadas em fluxo submagmático.  

Ademais, é necessária cautela para a hipótese da atuação de processos ígneos e deformação sin-

tectônica durante a colocação de um plúton (syntectonic emplacement). Tal situação vem sendo 

abordada por vários autores (Archanjo et al. 2008, Nascimento et al. 2010, Peternell el al. 2010, 

Plissart et al. 2012) que relacionam a colocação plutônica sincrônica à ativação de zonas de 
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cisalhamento. Neste caso, além de um possível paralelismo entre foliações ígneas e tectônicas, (e.g. 

Peternell et al. 2010) indicadores cinemáticos como boudins sigmoidais, foliação S-C, sombras de 

pressão assimétricas e até mesmo a orientação dos corpos graníticos (e.g. Nascimento et al. 2010) 

podem indicar relação sin-tectônica. 

3.6 – Feições Associadas a Mescla de Magmas (Mingling e Mixing)   

 Embora os termos mingling e mixing se relacionem com a mistura entre magmas com 

características reológicas, químicas e temperatura distintas (Barbarin & Didier 1992), faz-se necessário 

tomar nota das peculiaridades que os diferenciam. O termo “mixing” é utilizado quando a mistura entre os 

dois magmas for relativamente homogênea, ao passo que “mingling” corresponde à uma mistura não 

homogênea, a qual distintas fases são observadas na rocha cristalizada, denominadas enclaves (Vernon 

1983, Frost & Mahood 1987, Barbarin & Didier 1992, Seixas 2000, Baxter & Feely 2002, Seixas et al. 

2013). 

 A ideia que dois diferentes tipos composicionais de magmas pudessem coexistir em mesma 

câmara magmática remonta a meados do século XIX, proposta por Bunsen (1851). Segundo esta 

concepção, este mecanismo seria o responsável pela geração de magmas de composição intermediária. 

Embora não seja conceito recente, sua aceitação ganhou maior número de adeptos somente na década de 

70 (vide Wilcox 1999). Anteriormente, prevalecia a incredulidade no fato que magmas tão distintos 

quimicamente pudessem se misturar. 

 Embora a dinâmica no interior de uma câmara magmática não seja explicada por qualquer modelo 

simplificado devido à interações convectivas turbulentas, alguns processos e estruturas relacionados à 

mistura de magmas encontram atualmente boa concordância na literatura. De forma geral, enclaves 

máficos que não mostram evidências de origem por assimilação de encaixantes, além de diques 

compostos, podem ser relacionados a estruturas resultantes dos processos de mixing/mingling (Frost & 

Mahood 1987, Vernon 1983, Vernon 1984, Vernon et al. 1988, Paterson et al. 2004, Barbarin 2005, 

Kumar & Rino 2006). 

 Um dos modelos propostos para a geração dos enclaves máficos e diques compostos por meio da 

mistura de magmas foi estabelecido por Barbarin (2005) e de certa forma corroborado em Kumar & Rino 

(2006). Além de aspectos litológicos e morfológicos, aspectos químicos foram considerados por ambos. O 

modelo de Barbarin (2005), embora faça alusão à um batólito específico, aborda satisfatoriamente a 
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evolução de diques compostos e enclaves por meio da hibridização de magmas em três etapas distintas e 

sequenciais (Fig. 3.17). Desta forma, dependentemente do nível crustal, as seguintes etapas são sugeridas: 

 

 

 

 

 

 

 

• Inicialmente, em altas profundidades, é sugerido que a mistura entre os magmas máfico e félsico 

seja completa, com eventuais enclaves (estágio 1, Fig. 3.17). Predomina nesta etapa o processo de 

mixing. Cabe ressaltar aqui, que na visão de alguns autores (Frost & Mahood 1987, Temizel 2014, 

por exemplo), a diferença de temperatura e densidade entre magmas máfico e félsico não permite 

a completa hibridização dos dois tipos de magma; 

• Durante a ascenção e colocação do magma máfico, a interação entre os dois tipos magmáticos 

seria responsável pelo processo local de mixing e em maior escala mingling. A grande maioria dos 

enclaves seria proveniente desta etapa (estágio 2, Fig. 3.17); 

• No nível de estabilização da ascensão do magma máfico, o processo de mixing seria ainda mais 

limitado, predominando o mingling. Nesta etapa, as fraturas geradas possivelmente durante a 

ascenção do magma máfico seriam preenchidas, dando origem aos diques compostos (estágio 3 – 

Fig. 3.17);  

• Adicionalmente, os diques máficos, caracterizados por maior regularidade e continuidade, 

ocorreriam em provável última etapa, pelo preenchimento completo de fraturas (estágio 4 – Fig. 

3.17). 

Figura 3.17 – Evolução dos enclaves e diques compostos (modificado de Barbarin & Didier 1992). 
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Este modelo prevê ainda semelhanças mineralógicas, mesmo em diferentes proporções modais, 

entre enclaves máficos e rocha hospedeira félsica, como resultado do processo de mixing. Como este 

mecanismo ocorre de forma variável de acordo com a colocação do magma máfico, as proporções 

mineralógicas variam entre os próprios enclaves.  

Abordando os mesmos conceitos propostos por Barbarin (2005), Kumar & Rino (2006) 

propuseram um modelo similar para o entendimento dos mecanismos de geração de enclaves (Fig. 3.18), 

em plúton específico. Dentre as evidências petrológicas de hibridização de magmas na geração de 

enclaves que refutam a possiblidade de representarem xenólitos, está a ausência de feições indicativas de 

deformação em estado sólido. Tal circunstância foi utilizada como forte evidência para explicar a 

coexistência dos dois diferentes magmas em mesma câmara magmática, uma vez que os xenólitos 

presentes em determinados pontos da área em questão são provenientes de rochas foliadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 – Características Petrológicas de Magma Mixing/Mingling 

 O termo enclave foi proposto por Didier (1973) e se refere a quatro distintas possibilidades. A 

primeira aborda a origem dos enclaves sob o viés da assimilação de encaixantes, ou xenólitos, durante a 

colocação magmática. A segunda se relaciona aos autólitos, que exibem textura cumulática. O termo 

surmicáceo designa enclave composto por rocha metamórfica rica em micas. Por último, existem os 

Figura 3.18 – Modelo esquemático proposto por Kumar & Rino (2006) para a evolução dos enclaves. a) Intrusão de 

magma máfico em câmara magmática félsica. b) Hibridização entre os dois magmas – Mixing. c) Geração dos 

enclaves por meio de Mingling. 
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enclaves microgranulares, marcados entre outros aspectos por granulação mais fina que a encaixante e ao 

qual é atribuída origem de hibridização magmática (Kumar & Rino 2004). 

Diversos são os trabalhos que abordam as características petrológicas de processos de hibridização 

de magmas. Embora em muitas situações ainda haja controversa no discernimento dos mecanismos 

geradores de enclaves máficos, algumas feições petrológicas suportam decisivas evidências de processos 

de mixing/mingling. Nesse sentido (Baxter & Feely 2002), abordam os aspectos de hibridização ou mescla 

magmática (mixing e mingling) no contexto das feições e paragênese encontradas no granito Galway, 

localizado na região de Barna - Connemara, Irlanda, propondo o esquema apresentado na figura 3.19. 
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Figura 3.19 – Modelo esquemático ilustrando as possibilidades de geração de texturas mixing e mingling em granito na 

região de Barna – Irlanda (Retirado de Baxter & Feely 2002).  
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Macroscopicamente, enclaves microgranulares geralmente apresentam distribuição irregular, 

ocorrem tanto em granitos do tipo I como em granitos S e ainda em granitos anorogênicos. Exibem forma 

arredondada, ovoide, angular à subangular, contatos com a rocha hospedeira muitas vezes com margens 

cúspides e lóbulos convexos. Destacam-se também enclaves alongados de forma elipsoidal à angular. 

Tendem a se orientar de acordo com a foliação primária do granitoide hospedeiro e o grau de alongamento 

também é dependente da penetratividade da foliação (Vernon 1984). Várias são as feições marcantes da 

relação entre os enclaves microgranulares e o mecanismo de hibridização (Vance 1965, Hibbard 1981, 

Vernon 1984, 1988, 1990, Seaman & Ramsey 1992, Janoušek et al. 2000; Castro 2001, Baxter & Feely 

2002, Kumar & Rino 2004, 2006, Aliani et al. 2011, Temizel 2014), destacando-se: 

• Granulação mais fina que a rocha hospedeira e microestruturas ígneas: assumindo-se a intrusão de 

magma máfico em plúton de composição mais félsica, não totalmente cristalizado, é de se 

pressupor, que para se atingir o equilíbrio térmico entre as partes, o magma máfico tende a resfriar 

mais rapidamente, consequentemente a granulação tende a ser cerca de 10 à 20 vezes menor em 

comparação com a porção félsica (Kumar & Rino 2004). Somado a isto, salvo em caso de 

deformação posterior, as microestruturas tendem a ser predominantemente ígneas; 

• Texturas rapakivi e anti-rapakavi: a textura rapakivi decorre do rápido resfriamento entre os dois 

magmas em contato. O rápido resfriamento resulta no crescimento epitaxial de plagioclásio sódico 

ao redor de núcleos de feldspato alcalino ou crescimento de feldspato alcalino ao redor de núcleos 

de plagioclásio sódico, quando a textura é anti-rapakivi (Hibbard 1981, Baxter & Feely 2002, 

Temizel 2014);  

• Megacristais de feldspato alcalino nos enclaves: a presença de megacristal de feldspato alcalino 

remete, por paragênese, provável origem proveniente de fase mais félsica. Uma vez presente no 

enclave, trata-se de um xenocristal assimilado durante a intrusão do magma máfico. Quando 

assimilado, pode apresentar morfologia mais arredondada e/ou ser envolvido por plagioclásio, 

resultando na textura rapakivi (e.g. Baxter & Feely 2002); 

• Mega cristais de feldspato alcalino cortando o contato entre o enclave e a rocha hospedeira 

(Baxter & Feely 2002): se o mesmo cristal cruza o contato entre a rocha hospedeira e o enclave, 

depreende-se que no momento da cristalização do mesmo, a fase máfica já se fazia presente, 

sugerindo contato entre as duas fases anteriormente à cristalização;  
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• ‘Picos’ de anortita no plagioclásio sódico: zoneamento normal vs zoneamento inverso: um 

xenocristal de plagioclásio sódico, proveniente da fase félsica, quando assimilado pela fase 

máfica, reage e tende a apresentar composições anômalas de anortita nas bordas, é o que 

chamamos de zoneamento inverso, neste caso, puramente ígneo. Após o equilíbrio termodinâmico 

ou novo pulso magmático com novo processo de mixing, as concentrações tendem a se estabilizar 

novamente e o zoneamento volta a ser normal (Baxter & Feely 2002); 

• Presença de bordas de piroxênio ou biotita em xenocristais de quartzo com textura de corrosão: o 

quartzo ocelar, com textura de corrosão e bordas circundadas por grãos de minerais máficos como 

biotita e piroxênio com fina granulação é forte indicativo da mistura de magmas. Isto 

provavelmente ocorre devido à instabilidade da solução que contém o quartzo em presença do 

magma máfico. Ademais, a presença de material vítreo em meio à fase máfica corrobora o fato da 

cristalização ter sido acelerada em virtude do contato entre as duas fases (Vernon 1990); 

• Composições idênticas de biotita e hornblenda, tanto nos enclaves como na rocha hospedeira: 

pode ser explicado por condições muito similares de cristalização entre ambas as fases, tal como 

proposto durante a hibridização (Hibbard 1981 in Temizel 2014); 

• Contato abrupto com evidências de resfriamento rápido (Chilled Margins) entre enclaves e rochas 

hospedeiras, aliado à textura poiquilítica: o contato entre os dois magmas com características 

físicas distintas ocasiona o rápido resfriamento do magma intrusivo, de temperatura mais elevada. 

Logo a zona de contato entre ambos tende a ser bem marcada, com contato abrupto, entre duas 

rochas com granulação distinta. Aliado a isto, esta zona é marcada pela ocorrência de textura 

poiquilítica, onde cristais oriundos de determinada fase, tendem a englobar cristais da outra  

(Aliani et al. 2011, Temizel 2014); 

• Textura esqueletal ou de corrosão em plagioclásio: esta textura também encontra correlação direta 

com o rápido resfriamento. Desta forma é comumente encontrado plagioclásio esqueletal em 

rochas vulcânicas, ao passo que não pode ser verificado em rochas plutônicas. Considerando o 

desequilíbrio térmico entre os dois magmas em contato, esta textura é esperada de se notar em 

condições de hibridização (Hibbard 1981); 

• Apatita acicular: tendem a se concentrar mais próximo à região do contato entre o enclave e o 

granitoide, na forma de inclusões no plagioclásio (Seaman & Ramsey 1992). A coexistência de 
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apatita acicular e sua forma prismática característica também é apontada como característica de 

hibridização (Baxter & Feely 2002); 

• Inclusões de plagioclásio, biotita, hornblenda, apatita, óxidos de ferro e titânio, clinopiroxênio 

euédricos em feldspato alcalino: considerando o feldspato alcalino como oriundo da fase félsica e 

os demais minerais pertencentes à fase máfica, necessariamente implica na cristalização 

simultânea entre ambas as fases. Portanto, é representativo de hibridização (Temizel 2014). 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE PETROGRÁFICA E MICROESTRUTURAL DE ROCHAS DA 

SUÍTE ALTO MARANHÃO 

4.1– INTRODUÇÃO 

Nessa seção são apresentados os resultados referentes às análises petrográficas das amostras 

coletadas nas estações de estudo. Não obstante, analisa-se ao longo desse capítulo, sob um viés descritivo, 

padrões microestruturais desenvolvidos por processos primários ou sobrepostos. Apresenta-se também, a 

análise de orientação preferencial de forma de agregados quartzo-feldspáticos, com a quantificação de dados 

estatísticos complementares à análise microestrutural.  

A tabela 4.1 sintetiza as estações de estudo, com suas respectivas coordenadas, bem como as 

amostras coletadas, métodos de análise empregados e classificação dos litotipos. A tabela 4.2, por sua vez, 

relaciona os dados da estimativa modal, em porcentagem, para as fases minerais analisadas em cada amostra. 

Por fim, a figura 4.1 exibe a classificação das amostras segundo o diagrama de Streckeisen (1976). 

Tabela 4.1 – Relação das amostras coletadas, respectivas coordenadas, métodos de análises, fases investigadas e 

classificação litológica. 
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          Tabela 4.2 – Composição modal das amostras selecionadas das estações da suíte Alto Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama QAP (Streckeisen 1976). Classificação das amostras coletadas nas estações de estudo da suíte 

Alto Maranhão. 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

 
61 

 

4.2 – ORIENTAÇÃO PREFERENCIAL DE FORMA (OPF) 

 A determinação do padrão de orientação dos grãos foi realizada para auxiliar a caracterização de 

processos de fluxo ígneo ou deformacionais, e para tal, foi integrada à cuidadosa caracterização 

microestrutural. Para maior relevância na realização de estudos de OPF, torna-se necessário a orientação da 

amostra sob um sistema de posicionamento pré-estabelecido, onde é possível a determinação de suas 

respectivas direções no espaço. Dessa forma, o ângulo entre os eixos, razões axiais, bem como os ângulos 

relativos à direção de uma lineação ou foliação podem ser obtidos (e.g. Rosenberg & Stünitz 2003).  

A análise de orientação preferencial de forma pode ser realizada em vários tipos de rochas, incluindo 

granitos e gnaisses. A obtenção dos dados pode ser feita de várias maneiras, incluindo fotomicrografias, 

lâminas delgadas, fotos de afloramentos (Allard & Benn 1989). Diversos dados, incluindo a anisotropia das 

bordas de grãos, forma característica de agregados cristalinos, histogramas de razões axiais e de distribuição 

de tamanho podem ser obtidos, de acordo com o método empregado (e.g. Castro 2007).  

 Nessa dissertação, a OPF foi realizada a partir do contorno de grãos em mosaicos de 

fotomicrografias óticas, em conjunto com microanálises químicas realizadas por MEV-EDS e microssonda, 

para individualização de grãos representantes da fase de interesse. Em seguida, os mapas de contorno foram 

processados pelo software SPO©. 

4.2.1. – Métodos de Análises e Representação dos Dados 

 O software SPO©, desenvolvido pelo professor Patrick Launeau (Universidade de Nantes) (Launeau 

& Robin 2003), de acesso gratuito, funciona com base nos métodos: tensor de inércia e interceptos. No 

método do tensor de inércia, cada grão é representado por uma elipse com o mesmo momento de inércia 

desse grão. Para o cálculo da elipse que melhor se ajusta ao grão analisado, o grão é considerado como uma 

fina folha do material, onde o momento de inércia de cada pixel do grão é calculado em função de um eixo 

situado no mesmo plano do material analisado (Fig. 4.2). O momento de inércia é dado então pela soma das 

contribuições dos diversos pixels. Nesse caso, se cada grão foi corretamente individualizado, sua orientação 

será dada pela orientação do eixo maior da elipse correspondente e o resultado somado para todos os grãos 

analisados. O resultado final pode ser ponderado de acordo com a área de cada grão analisado em relação 

ao todo e representado em mapas de orientação dos grãos ou de elipses. A desvantagem desse método 

consiste no fato que a individualização de cada grão por meio da digitalização, despende muito tempo e é 

muito custosa. No entanto, é bastante eficiente na determinação dos eixos maiores e menores pela razão de 
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forma e na orientação do eixo maior de cada elipse, principalmente em grãos muito irregulares (Launeau & 

Cruden 1998, Launeau & Robin 2003, Higgins 2006, Rodrigues et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Método do tensor de inércia. O cristal é considerado uma fina folha, onde a soma do momento de inércia 

de todos os pixels é utilizada para cálculo da elipse que melhor se ajusta ao cristal (Higgins 2006). 

Para a digitalização do contorno dos grãos da fase de interesse foi utilizado previamente o software 

ImageJ, com o intuito de tratamento da imagem, onde foi possível o controle de contraste, permitindo uma 

melhor visualização dos grãos. 

O método dos interceptos, também utilizado pelo software SPO©, funciona com a análise da 

orientação das bordas de grãos. Logo, não fornece necessariamente as mesmas informações provenientes 

do método do tensor e diferentemente do método anterior, não exige somente o contorno isolado de grãos. 

Dessa forma, o reconhecimento da anisotropia é mais preciso. Porém quanto mais dispersos forem os 

agregados, melhores os resultados, pois mais contornos de borda serão identificados e analisados (Launeau 

& Cruden 1998, Rodrigues et al. 2009). 

Esse método envolve a contagem de interceptos entre a fase mineral de interesse e linhas paralelas 

igualmente espaçadas entre si (Fig. 4.3 a,b) em uma angulação específica. A contagem é então realizada 

para ângulos que variam de 90° a 180º, resultando na definição do comprimento principal (Fig. 4.3 c). O 

resultado total da análise de um objeto (Fig. 4.4 a) é expresso em forma de roseta dos interceptos (Fig. 4.4 

b). Ao se dividir a contagem total dos interceptos de uma fase em determinada direção pelo comprimento 

total dos segmentos nessa mesma direção analisada, obtém-se a roseta de comprimento do intercepto médio 

(rose of mean intercept lengths) (Fig. 4.4 c), que fornece informações sobre o grau de anisotropia, 

granulação e grau de orientação preferencial. A segunda derivada de Fourier da roseta dos interceptos 

fornece a roseta das direções (Fig. 4.4 d), que mostra as orientações preferenciais das bordas dos grãos, 
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revelando o grau de anisotropia do grão ou agregado analisado. A representação da forma característica 

(Fig. 4.4 e) dos grãos analisados, também pode ser obtida pelo método dos interceptos (Launeau & Robin 

1996, Launeau & Cruden 1998, Higgins 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Método dos interceptos (Rodrigues et al. 2009). a) Malha de contagem dos interceptos na posição de 90° 

de um objeto. b) Malha de contagem dos interceptos à 145° de um objeto. c) Malha de contagem com definição do 

comprimento principal. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - a) Mesmo objeto, com contornos irregulares, utilizado na figura 4.3. b) Rosa de contagem dos interceptos. 

c) Rosa do comprimento do intercepto principal. d) Rosa das direções. e) Forma característica (modificado de Launeau 

& Robin 1996). 

Uma vez obtidos os dados referentes à orientação preferencial de forma pelo programa SPO, 

utilizou-se o método empregado em Rosenberg & Stünitz (2003), Particle Orientation – PAROR, 

fornecendo à relação entre a dispersão dos eixos maiores do tensor de inércia e o alinhamento mineral. 
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4.2.2. – Orientação Espacial das Amostras  

Embora em algumas estações pudesse se observar a presença de lineações, foliações, direção de 

alongamento dos enclaves, optou-se pela referenciação em relação ao norte magnético, uma vez que as 

demais estações não apresentavam nítidas estruturas de referência (Fig. 4.5 a, b). Em algumas localidades, 

foram coletadas ainda, amostras sem orientação, com o exclusivo objetivo de determinação das 

microestruturas relevantes, integrando unicamente as etapas de análises microestrutural qualitativa e 

petrográfica.  

Para o estudo da orientação preferencial de forma e orientação axial (PAROR), verificou-se  que a 

maior parte das amostras analisadas apresentavam em graus variados, uma lineação mineral. Dessa forma, 

optou-se por convencionar o eixo X como direção paralela a esse alongamento mineral (Fig. 4.5 c). Tal 

orientação corresponde, em todas as amostras, à orientação dos eixos maiores da elipse correspondente aos 

grãos de plagioclásio, obtida estatisticamente pelo software SPO. Embora a convenção adotada esteja em 

consonância com o sistema de referência que estabelece os eixos de deformação finita do elipsoide de 

deformação, não há o intuito da associação indiscriminada da direção X com aquela oriunda de lineações 

de estiramento provenientes de deformação. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Etapas de preparação e referenciamento das amostras. a) Amostra referenciada em relação ao norte 

magnético. b) Bloco de amostra utilizado para laminação. Seta indica a localização do norte magnético. c) 

Representação de lâmina exibindo lineação e sistema de posicionamento espacial utilizado. 

 

 

4.3 – ESTAÇÃO PONTE FUNDA – RV-a 

4.3.1 – Aspectos Gerais 

De forma geral, o afloramento principal dessa estação encontra-se isotrópico, a princípio sem 

qualquer tipo de orientação mineral, em contrapartida, verificam-se, localmente, estruturas tipicamente 
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associadas ao regime rúptil, correspondendo à fraturas e falhas, que em muitas situações, são preenchidas 

formando inúmeros veios de quartzo e diques aplíticos. Ainda em relação aos veios de quartzo, nota-se uma 

orientação segundo o trend NE-SW. Por outro lado, estruturas oriundas de deformação dúctil, não foram 

observadas. As zonas de falhas são de baixo ângulo e cinemática reversa, onde o transporte tectônico 

apresenta sentido dirigido para SE. Inicialmente, não é possível se verificar qualquer orientação preferencial 

nos agregados de plagioclásio, estando esses aleatoriamente distribuídos por todo afloramento. 

4.3.2 - Petrografia e Microestruturas 

Assim como observado na estação Ponte Caída – RV-b, verificam-se, na estação Ponte Funda – RV-a, 

a presença de estruturas associadas à mescla/hibridização magmática. Ocorre porém nessa, dutos máficos 

ao longo do afloramento, feição descrita por Seixas et al. (2013), no ponto E8, como dutos da fração de 

magma máfico dentro de câmara magmática tonalítica. 

As principais estruturas verificadas nessa estação, podem ser sumarizadas da seguinte maneira:  

• Dutos máficos lobulares de tamanhos variáveis, geralmente não inferiores a 15 cm, com granulação 

fina (Figs. 4.6 a,b; 4.7 a); 

• Presença de clusters de cristais grossos de plagioclásio (crystal mush) ao redor e no interior dos 

dutos máficos (Fig. 4.6 a,b; 4.7 b) 

• Ocorrência de enclaves microgranulares de tamanhos variáveis, com granulação fina e alongamento 

variável, localizados nas adjacências dos dutos máficos (Fig. 4.7 c, d). Tanto os enclaves quanto os 

dutos apresentam prováveis xenocristais de plagioclásio de granulação grossa, provenientes da 

porção de composição mais intermediária (Fig. 4.7 d). 

As rochas hospedeiras dos enclaves microgranulares, analisadas nessa estação - amostras RV-14 e RV-

18, apresentam-se leucocráticas à mesocráticas e em termos de composição são classificados essencialmente 

como quartzo-dioritos (Tabela 4.1, Fig. 4.1). Algumas amostras situam-se na linha divisória entre quartzo-

dioritos à tonalitos. São praticamente isotrópicos, com leve orientação dos cristais de hornblenda, biotita, 

além dos grãos euédricos de plagioclásio. De maneira geral, os quartzo-dioritos apresentam predomínio da 

faixa de granulação média à grossa, onde a grossa é dominada por grãos de plagioclásio.  
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Figura 4.6 – Aspectos de campo da estação Ponte Funda (RV-B - Proximidades de Entre Rios de Minas). (A) e (B) - 

Possível se verificar a existência de dutos por onde fluiu o diorito. (B) Detalhamento das feições. Alguns cristais de 

plagioclásio são englobados pelo diorito, formando uma “pasta” de cristais (mush) grossos em meio ao diorito, de 

textura mais fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Aspectos de campo e posição das amostras coletadas da estação Ponte Funda (RV-a - Proximidades de 

Entre Rios de Minas – RV-14, RV-15 e RV-18). (A) Dutos (porção mais escura) por onde fluiu o magma diorítico. Ao 

redor, nota-se a ocorrência de inúmeros grãos de plagioclásio, de granulação grossa (crystal mush) que possivelmente 

foram deslocados pela intrusão do magma diorítico. Amostra RV-14 correspondente ao quartzo-diorito. (B) 

Novamente observa-se a “pasta” de cristais de plagioclásio (crystal mush) em meio ao magma diorítico. (C) Enclave 

diorítico, representado pela amostra RV-15. (D) Quartzo-diorito com enclave retangular contendo grossos cristais de 

plagioclásio. Escala em (C) e (D) – lápis (13 cm). Escala em (A) e (B) – Diâmetro da circunferência – 5,5 cm.  
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Os fenocristais de plagioclásios são predominantemente euédricos à subédricos, de granulação 

grossa (Fig. 4.8 a,b), embora haja faixas seriadas de granulação. Algumas seções exibem zoneamento 

concêntrico, além de saussuritização e sericitização. Apresentam, frequentemente, as características maclas 

polissintéticas, as quais se encontram, em sua grande maioria, sem evidências de deformação, isto é, 

retilíneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Fotomicrografia em luz polarizada e amostra de mão do quartzo-diorito da estação Ponte Funda (amostra 

RV-14). (A) Plagioclásio com granulação grossa e euédrico. (B) Amostra de mão do quartzo-diorito, RV-14, com 

plagioclásio de granulação grossa.  

 

Os fenocristais mostram fraturamentos intragranulares, além de extinção ondulante e subgrãos, que 

estão concentrados em suas bordas (Figs. 4.9 a,b). De maneira geral, as bordas dos fenocristais são retilíneas, 

embora, em escassas situações, apresentam-se curvilíneas, com geometria lobular e interpenetração mútua 

(Figs. 4.9 c, d). Em muitas situações, observam-se zonas com contornos irregulares dentro dos fenocristais, 

as quais praticamente dividem o cristal em duas porções com orientações cristalográficas distintas. Nesses 

mesmos cristais, nota-se em algumas situações, a presença de maclas polissintéticas acunhadas, o que remete 

a um certo grau de deformação. Tais feições podem estar associadas a ocorrência de “subgrãos”, com “alto” 

grau de desorientação, nas bordas dos fenocristais, inclusive com a individualização de neoblastos (Figs. 

4.9 a,b). 
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Figura 4.9 – Fotomicrografias em luz polarizada do quartzo-diorito da estação Ponte Funda (amostra RV-14). (A) 

Plagioclásio subédricos com individualização de novos grãos a partir de subgrãos. (B) Mesma fotomicrografia de (A), 

com lente auxiliar, nota-se a diferença de orientação cristalográfica entre o grão maior e os novos grãos, 

individualizados a partir dos subgrãos. (C) Seta indica a borda lobada entre o plagioclásio maior, anédrico e o menor, 

subédrico. (D) Contato intergranular com interpenetração mútua entre os dois cristais, gerando borda lobular. 

 

O quartzo ocorre em pequenas quantidades e de forma dispersa nos arredores de grãos de 

plagioclásio. Se apresenta também, disperso em “blebs” dentro do próprio plagioclásio, o que foi verificado 

durante a microscopia eletrônica de varredura. As feições microestruturais observadas correspondem a 

extinção ondulante e subgrãos. Verifica-se também a geometria serrilhada a lobada das bordas 

intergranulares (Figs. 4.10 a,b,c). Raramente se apresentam em forma alongada, como fitas (ribbons) (Fig. 

4.10 d).  

A hornblenda encontra-se em associação com a biotita (Fig. 4.11 a), que ocorre como núcleos dentro 

da mesma. Sua granulação é variável de fina à grossa, com predomínio da faixa média à grossa. As seções 

mais grossas, apresentam-se como fenocristais euédricos à subédricos, em estrutura tipicamente ígnea. 

Apresenta inclusões de quartzo, apatita, biotita, allanita, plagioclásio, caracterizando uma textura 

poiquilítica.  
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Figura 4.10 – Fotomicrografias em luz polarizada do quartzo-diorito da estação Ponte Funda (amostra RV-14). (A) 

Quartzo preenchendo o espaço intergranular dos plagioclásios, apresenta subgrãos evidentes. (B) Quartzo com feições 

de deformação indicadas por subgrãos e extinção ondulante. (C) Quartzo anédrico, intergranular aos plagioclásios, 

com contornos lobulares, apontado pela seta. (D) Quartzo intergranular aos plagioclásios, em forma de fita (ribbons).  

 

A biotita, por sua vez, apresenta-se com variação de forma lamelar à tabular, com predomínio de 

seções lamelares. Algumas seções tabulares apresentam uma discreta orientação que acompanha os 

fenocristais de plagioclásio. A granulação é variável de fina à grossa, apresenta inclusões de zircão, 

plagioclásio, apatita, e ocorre inclusa em grãos de plagioclásio. Ocorre comumente associada com a 

hornblenda, onde pode ser observada na forma de finas palhetas que se desenvolvem dentro da clivagem da 

hornblenda, evidenciando uma nítida relação de substituição. Seu pleocroísmo varia de creme claro para 

tonalidades castanho-médio, porém, em diversas situações, não exibe pleocroísmo algum, não se observa 

clivagem e a característica extinção mosqueada raramente se faz presente, tais feições são compatíveis com 

níveis de alteração intempérica. De maneira geral, não apresenta evidências significativas de deformação, 

que quando presente, se resume à ligeira extinção ondulante (Fig. 4.11 b) e leve arqueamento observado em 

sua clivagem. Observa-se clorita como produto de alteração da biotita.  

b

b 

200 μm 
200 μm 

a 

c d 

200 μm 200 μm 



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Análise Química em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

70 

 

A hornblenda comumente apresenta contornos irregulares e forma arredondada, compatíveis com 

textura de corrosão (Fig. 4.11 c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Fotomicrografia em luz plana e polarizada do quartzo-diorito da estação Ponte Funda (amostra RV-14). 

(A) Relação de substituição da hornblenda por biotita, verifica-se sua ocorrência em núcleos dentro da hornblenda. (B) 

Biotita lamelar com extinção ondulante. (C) Hornblenda de forma arredondada, situação semelhante ao que ocorre em 

alguns grãos de plagioclásio. Ao lado notam-se cristais de plagioclásio com bordas serrilhadas.  

 

Os demais minerais ocorrem em frações menores que 1% e correspondem à mica branca, que ocorre 

como produto de alteração do plagioclásio e epidoto, exibindo sua forma tabular fina à acicular. Outro 

mineral do grupo do epidoto, também verificado na estação anterior, se trata da allanita, inclusa na 

hornblenda, que exibe coloração acastanhada, aspecto textural característico de alteração. Observa-se apatita 

de forma dispersa, inclusa em biotita, hornblenda e plagioclásio, com formas arredondadas à prismática 

curta. A titanita, por sua vez, ocorre associada com a biotita, não tendo sido observada em associação com 

a ilmenita. Por último, também como produto de alteração da biotita, observa-se a clorita.  

A porção representante dos enclaves (lâmina RV-15) (Fig. 4.12 a) corresponde a um diorito, de 

granulação fina à média e eventualmente grossa, marcada pela presença de grãos de plagioclásio euédricos 

à subédricos.  
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 O plagioclásio, nesse caso, apresenta uma variação de granulação tipicamente seriada, de fina à 

média e forma predominantemente anédrica à subédrica. Os contornos tendem a ser retilíneos nos grãos que 

apresentam granulação grossa, destoando dos demais da matriz, tanto em forma quanto em granulação (Fig. 

4.12 d). É comum que os grãos mais grossos apresentem zoneamento concêntrico (Fig. 4.12 b). As feições 

de deformação verificadas são extinção ondulante, subgrãos, que são bastante comuns, e maclas 

polissintéticas, tipicamente caracterizadas por suas formas acunhadas e descontínuas. Localmente 

observam-se fenocristais recristalizados (Fig. 4.12 c). Os novos grãos são de granulação muito fina, 

bordejam os fenocristais ou estão distribuídos em seu interior. A despeito dessa ocorrência, os grãos de 

granulação fina predominam e na maioria das vezes não estão associados aos fenocristais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O quartzo se apresenta em proporção modal inferior à 5%, forma anédrica e granulação fina. Feições 

microestruturais indicativas de processos deformacionais não foram observadas. 

 A biotita apresenta seções que variam de tabulares à lamelares, com discreta orientação quando 

presente em seções tabulares e sua granulação varia de fina à média, encontra-se intrinsecamente associada 

Figura 4.12 – Amostra de mão e fotomicrografias em luz polarizada do diorito da estação Ponte Funda (amostra RV-15). 

(A) Amostra de mão do enclave (diorito, RV-15). (B) Provável xenocristal com bordas arredondadas e evidente 

zoneamento concêntrico. (C) Provável xenocristal de plagioclásio praticamente todo recristalizado em grãos menores. (D) 

Provável xenocristal de plagioclásio em meio à matriz mais fina, na qual também se encontram os demais grãos de 

plagioclásio de granulação fina. Apresenta aspectos tipicamente ígneos e ausência de feições de recristalização.  
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à hornblenda (Fig. 4.13 a), onde é possível a verificação de seu crescimento em núcleos dentro da mesma. 

Algumas seções apresentam-se sem pleocroísmo, evidenciando possivelmente, certo grau de alteração 

intempérica. De maneira geral, observa-se alta proporção de inclusões de minerais opacos e zircão. Não se 

observam feições indicativas de deformação como clivagens curvilíneas e extinção ondulante. 

 A hornblenda exibe, de maneira geral, granulação mais grossa que a biotita, com a presença de grãos 

grossos, subédricos e ocasionalmente de contornos irregulares. É possível observar também, assim como no 

quartzo-diorito, formas arredondadas compatíveis com textura de corrosão (Fig. 4.13 b). Além da relação 

de substituição com a biotita, observa-se também a presença de inclusões de apatita, plagioclásio e opacos. 

Em seções euédricas, assim como na biotita, há uma discreta orientação preferencial. 

 Demais minerais somados perfazem um total aproximado de 5% da rocha e correspondem ao 

quartzo, epidoto, apatita e clorita, que ocorre como alteração da biotita. A titanita foi observada inclusa na 

biotita e analisada posteriormente por microssonda (vide cap. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Fotomicrografias de luz plana e polarizada do diorito da estação Ponte Funda (amostra RV-15). (A) 

Associação entre a biotita e a hornblenda, nota-se a ocorrência de biotita em núcleos dentro da hornblenda. (B) 

Hornblenda em forma arredondada, assim como verificado no quartzo-diorito. 

 

4.3.3 – Orientação Preferencial de Forma 

Foram realizadas, de maneira separada, análises de forma referentes aos grãos de plagioclásio e 

quartzo. A amostra selecionada para esse estudo foi a lâmina RV-14 (Fig. 4.14).  

A orientação exibida pelos grãos de plagioclásio no mapa de contorno (Fig. 4.15 a) define a direção 

da lineação mineral X(L), no sentido NE. 
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Figura 4.14 – Mosaico obtido pela integração de fotomicrografias ópticas de luz transmitida, base para a realização 

do estudo de análise de forma - amostra RV-14. Grãos de plagioclásio e quartzo foram contornados e em seguida, 

rotacionados em função da direção X.  

 

A faixa de granulação, segundo o histograma da distribuição de tamanho (Fig. 4.15 b), concentra-

se predominantemente entre 0,05 cm a 0,1 cm, enquanto os valores da razão axial, obtidos de acordo com o 

histograma de frequência, em função de seu número de ocorrência, situam-se no valor médio de 1,89 (Fig. 

4.15 c). A forma média, apresenta traços mais ou menos regulares, podendo ser caracterizada como 

subédrica. A orientação dos eixos maiores é levemente alterada ao se considerar a forma média dos grãos 

com ou sem ponderamento de área (Fig. 4.15 d, e). Os grãos encontram-se mais equigranulares quando 

comparados à estação Ponte Caída, situação facilmente identificada ao se analisar as elipses médias que 

representam os agregados da amostra (Fig. 4.15 f, g). 

De maneira geral, pode-se verificar orientação principal mais ou menos pronunciada nos grãos de 

plagioclásio. Assim, a lineação média definida pelos grãos de plagioclásio apresentam a direção principal 

N48E (Fig. 4.15 h). O diagrama de rosetas de segmento de bordas (Fig. 4.15 i) revela duas direções 

principais dos segmentos de borda, sinalizando a orientação dispersa de X(L). 
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Figura 4.15 – (a) Imagem relativa ao mapa de contorno de grãos de plagioclásio obtido pela lâmina da amostra RV-

14 no plagioclásio (estação Ponte Funda – RV-a). Grãos encontram-se rotacionados e orientados em função do eixo 

X, que corresponde à lineação definida pelo próprio plagioclásio. (b) Histograma com a distribuição de tamanho em 

relação ao número de ocorrência. (c) Histograma com distribuição das razões axiais em relação ao número de 

ocorrência. (d) Forma média dos grãos de plagioclásio analisados, sem ponderação de suas áreas. (e) Forma média dos 

grãos de plagioclásio analisados, com ponderação de suas áreas. (f) Elipse média e círculo que representam os grãos 

analisados, sem ponderação de área. (g) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, com ponderação 

de área. (h) Distribuição da orientação dos grãos de plagioclásio em função de sua lineação média estatística X(L). (i) 

Diagrama de rosas com a indicação da orientação dos segmentos de borda. Verificam-se duas direções principais 

predominantes de segmento de borda, evidenciando orientação preferencial menos pronunciada em relação à estação 

Itaverava. 
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Figura 4.15 - Continuação 

 

Em relação ao quartzo, cumpre destacar que, a metodologia empregada se diferencia levemente 

daquela utilizada em relação ao plagioclásio, visto que a lineação mineral X(L) é definida por esse. Dessa 

forma, um dos objetivos da análise de forma no quartzo é justamente avaliar o quanto a orientação 

preferencial de forma nessa fase destoa em relação à lineação mineral definida pelos agregados de 

plagioclásio, embora agregados de quartzo tendam a ser constituídos por grãos equidimensionais.   

 Inicialmente, torna-se necessário ressaltar que a quantidade de grãos contornados de quartzo é bem 

inferior quando comparada ao plagioclásio. O mapa de contorno dos grãos de quartzo em função da direção 

n=122                                                                       
X(L) = Direção da Lin. mineral estatística                    
N = Norte magnético                                     
E = Leste magnético 
Dir. Principal – N48E 
95% conf.: ±7,7° 
 

(1) = 21°     
(2) = 86°             

 

h) i) 

n=122  
a=1,3 mm                   
b=1,0 mm           
r=1,32            
α=91,4° 

n=122  
a=1,4                   
b=1,13            
r=1,24            
α=85,6° 

f) g) 



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Análise Química em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

76 

 

de seus eixos maiores (Fig. 4.16 a), correlaciona a orientação apresentada pelo quartzo com a direção da 

lineação mineral X(L) do plagioclásio. Nesse sentido, pode-se observar que, embora os grãos de quartzo se 

apresentem na direção NE, a mesma exibida pelo plagioclásio, vários grãos exibem orientação oposta. 

Ao se analisar o histograma de distribuição de tamanho (Fig. 4.16 b), nota-se granulação 

significativamente menor, situando-se na faixa principal de 0,01 cm à 0,02 cm. A forma média dos grãos de 

quartzo, com e sem ponderação de área (Fig. 4.16 c, d), passa por pequena modificação em relação à 

orientação dos eixos. No entanto, ocorrem modificações da razão axial, que se torna menor ao se analisar a 

forma sem ponderamento de área. As elipses que melhor se adequam aos agregados analisados (Fig. 4.16 e, 

f) permitem a melhor visualização da razão axial em função de seus eixos. 

Pela análise da distribuição dos valores de seus maiores eixos, percebe-se que não há orientação 

preferencial de forma (Fig. 4.16 g), visto que há grande dispersão em relação à lineação definida pelo 

plagioclásio. O diagrama de rosetas de segmentos de borda (Fig. 4.16 h) ratifica tal informação, uma vez 

que é possível a identificação e três direções principais de segmentos de borda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Dados referentes à análise de forma em agregados de quartzo da amostra RV-14 – estação Ponte Funda 

– RV-a. (a) Mapa de contorno dos grãos de quartzo em função da direção da lineação mineral X(L) estabelecida pelos 

grãos de plagioclásio (b) Histograma com a distribuição de tamanho em relação ao número de ocorrência. (c) Forma 

média dos grãos de quartzo analisados, sem ponderação de suas áreas. (d) Forma média dos grãos de quartzo 

analisados, com ponderação de suas áreas. (e) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, sem 

ponderação de área. (f) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, com ponderação de área. (g) 

Distribuição da orientação dos grãos de quartzo em função da lineação média estatística X(L) definida pelos agregados 

de plagioclásio. (h) Diagrama de rosas com a indicação da orientação dos segmentos de borda. Verifica-se uma direção 

principal predominantes de segmento de borda, evidenciando que há orientação preferencial. 
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Figura 4.16 - Continuação 
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Figura 4.16 - Continuação 

                                                     

4.4 – ESTAÇÃO PONTE CAÍDA – RV-b 

4.4.1 – Aspectos Gerais 

            O afloramento principal apresenta uma exposição bem definida com área aproximada de 200 m² e 

encontra-se na forma de um lajeado verticalizado de topo plano, com duas faces inclinadas a subverticais, 

aproximadamente ortogonais, de direção E-W e N-S, e uma face sub-horizontal. A litologia predominante 

varia de hornblenda-biotita-quartzo-diorito à biotita-hornblenda-quartzo-diorito com a presença de enclaves 

dioríticos microgranulares.  

             Situação peculiar e que merece enfoque especial diz respeito a presença de um terceiro corpo 

diorítico de granulação fina, tabular, que, diferentemente dos enclaves, apresenta-se com largura próxima a 

um metro e significativa continuidade lateral (Fig. 4.17 a). O contato com a rocha hospedeira é abrupto a 

levemente transicional, no entanto, cumpre destacar, a significativa quantidade de cristais de plagioclásio 

de granulação grossa no interior do mesmo. A composição desse litotipo foi abordada por Martins (2008), 

(amostra PC-36). Trata-se, portanto, de um diorito cuja classificação encontra-se pormenorizada na tabela 

4.1. As estruturas verificadas na estação Ponte Caída são:  

n=42                                                                       
X(L) = Direção da Lin. mineral estatística do plg                     
N = Norte magnético                                     
W = Oeste magnético 
Dir. Principal – N48E 
95% conf.: ±16,9° 
 

g) h) (1) 

(2) 

(3) 

(1) = 12°     
(2) = 61°              
(3) = 118° 
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• Presença de corpos dioríticos de maiores dimensões que os enclaves microgranulares (Fig. 4.17 a); 

• Enclaves dioríticos microgranulares, ovoides a arredondados de granulação necessariamente mais 

fina que a rocha hospedeira (Fig. 4.17 b); 

• Presença de agregados de cristais de plagioclásio (mush), bem como cristais euédricos, de 

granulação grossa, isolados em meio aos enclaves e corpos dioríticos tabulares (Figs. 4.17 a,b,c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das litologias mencionadas, destaca-se que o conjunto se encontra cortado por diques 

aplíticos, veios de quartzo e pegmatitos. 

Os cristais de plagioclásio presentes nos dioritos hospedeiros, apresentam foliação verticalizada à 

subverticalizada (Fig. 4.18 c, d), com atitudes que variam de 060/90 a 005/68. São caracterizados pela grossa 

granulação e crescimento orientado, que define uma lineação mineral com atitude em torno de 140/55. 

Doutro modo, o corpo diorítico tabular está orientado na direção NE-SW, enquanto os cristais de 

plagioclásio definem lineação de atitude ~190/60. Nas proximidades do afloramento principal, nota-se 

plagioclásio com granulação grossa e ocasionalmente subédrico, presente em porção mesocrática, 

coexistindo com grãos alongados, que eventualmente apresentam sombras de deformação, em faixa diorítica 

(amostra RV-10) (Figs. 4.18 a,b). Nesse caso, observa-se uma lineação mineral definida pelos grãos de 

plagioclásio, de atitude 067/60. 

4.4.2 – Petrografia e Microestruturas 

As rochas hospedeiras dos enclaves microgranulares são mesocráticas, com a composição variando de 

hornblenda-biotita-quartzo-diorito (RV-7) à biotita-hornblenda-quartzo-diorito (RV-8). De maneira geral, 

apresentam granulação muito grossa e fraca orientação preferencial dos grãos de plagioclásio (vide OPF). 

 

Figura 4.17 – Aspectos de campo da estação Ponte Caída (RV-A - proximidades de Itaverava – RV- 7 e RV-8). (A) a 

(C) Afloramentos com feições de magma mingling. (A) Corpo máfico tabular microdiorítico com grãos centimétricos 

de plagioclásio em seu interior. (B) Enclave máfico em meio ao biotita-hornblenda-quartzo-diorito. Nota-se a presença 

de plagioclásio de granulação milimétrica à centimétrica no interior do mesmo. (C) Crystal mush de plagioclásio no 

interior do enclave. Escala – lápis (13 cm), lapiseira (14 cm). 
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Figura 4.18 – Aspectos de campo e amostras coletadas da estação Ponte Caída (RV-A - Proximidades de Itaverava – 

RV-7, RV-8 e RV-10). (A) Diorito (porção escura) com grãos grossos de plagioclásio, encontra-se envolto pelo biotita-

hornblenda-quartzo-diorito de granulação grossa. Amostra RV-10 corresponde ao diorito. (B) Biotita-hornblenda-

quartzo-diorito com banda escura correspondente ao diorito. Figura destaca o alongamento dos grãos presentes no 

diorito. (C) Quartzo-diorito com localização da retirada da amostra RV-7. (D) Parede de afloramento do Quartzo-

diorito, cortado por inúmeros veios de quartzo. Notar no detalhe a granulação grossa do mesmo. Escala – lápis (13 

cm), lapiseira (14 cm). 

 

       Os plagioclásios ocorrem como fenocristais com forma dominantemente euédrica à subédrica. Os grãos 

são inequigranulares, com domínio da granulação muito grossa, por vezes alcançando a escala centimétrica 

(Fig. 4.19 a). Em raras situações, há a ocorrência de cristais com bordas arredondadas, envoltos por matriz 

fina de biotita e anfibólio, sugestivo de processo de corrosão (Fig. 4.19 d).  

Observam-se grãos de granulação grossa ou muito grossa bordejados por grãos de granulação mais fina, 

caracterizando estruturas núcleo-manto (Fig. 4.20 c). Os grãos, frequentemente, apresentam-se 

saussuritizados, alterados para carbonato e com inclusões de epidoto acicular e biotita. Destacam-se: a 

grande quantidade de fraturas inter- e intragranulares, comumente preenchidas por agregados de quartzo 

(Fig. 4.19 b); truncamento entre grãos, sugerindo um grau de rotação dos mesmos (Fig. 4.19 c); extinção 

ondulante e incipiente formação de subgrãos, levando a novos grãos localmente (Fig. 4.20 a); além de bordas 

lobadas sugerindo início de migração de seus limites (Fig. 4.20 a, b). Raramente pode-se observar a presença 
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de maclas polissintéticas acunhadas, também conhecidas como maclas mecânicas. Observa-se também 

zoneamento químico concêntrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 4.19 – Aspectos de campo e fotomicrografias em luz plana e polarizada, do quartzo diorito da estação Ponte 

Caída (amostra RV-7). (A) Quartzo-diorito com granulação grossa do plagioclásio. A abundância de plagioclásio gera 

maior superfície de contato entre os grãos. (B) Preenchimento de quartzo intergranular em zonas de fraturas do 

plagioclásio. (C) Truncamento entre os grãos de plagioclásio, sugerindo algum grau de rotação. (D) Plagioclásio com 

bordas arredondadas, sugerindo processo de corrosão. Escala em (A) – Lapiseira (14 cm). 

Ainda em relação às rochas hospedeiras, o quartzo apresenta granulação fina e ocorre sempre de 

maneira esparsa, nos interstícios dos grãos de plagioclásio, comumente preenchendo fraturas nos 

plagioclásios e no próprio anfibólio. Apresenta bordas irregulares e é possível se notar extinção ondulante, 

além de subgrãos. Destaca-se a baixa proporção modal (tabela 4.2), aliado à sua distribuição esparsa, fator 

restritivo na determinação de microestruturas. 

Em relação à biotita, é possível notar, por sua associação com a hornblenda, que grande parte desta 

ocorre como produto de substituição (Fig. 4.21 a). Cristais independentes da hornblenda, embora raros, 

podem ser notados, os quais encontram-se aleatoriamente distribuídos. A biotita apresenta frequentemente 

inclusões de zircão, conferindo-lhe o característico halo pleocroico, além de titanita e em algumas situações, 

do próprio plagioclásio. Raramente apresenta aspectos de deformação, os quais, quando presentes, são 

evidenciados por leve arqueamento, mais notadamente verificado na clivagem, além de extinção ondulante 

(Fig. 4.21 c). Em algumas situações, cristais isolados de biotita apresentam-se alterados para clorita. 
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Figura 4.20 – Fotomicrografias em luz polarizada do quartzo-diorito da estação Ponte Caída (amostras RV-7 e RV-

8). (A) Plagioclásio com subgrãos e borda lobada indicado pela seta (RV-8). (B) Migração de borda entre dois grãos 

distintos de plagioclásio, indicado pela seta (RV-7). (C) Início do desenvolvimento da estrutura núcleo-manto. Nota-

se ao redor do núcleo, pequenos grãos de plagioclásio recristalizados, indicados pela seta. Presume-se que os demais 

grãos ao redor do plagioclásio sejam produto de recristalização de suas bordas (RV-8).  

  

 Além da relação de substituição com a biotita, a hornblenda se apresenta com granulação variando 

de média à grossa, como cristais euédricos à subédricos, com zoneamento interno evidente (Fig. 4.21 d). 

Observa-se pleocroísmo em tons de verde amarelado para verde oliva, inclusões de apatita, zircão e 

plagioclásio. Raramente se observam grãos com forma arredondada, poiquilíticos, com contornos 

irregulares, sugestivo de processos de corrosão. 

A allanita ocorre como mineral acessório, presente na matriz, apresentando coloração marrom-

amarelado típica e forma euédrica. Em várias situações apresenta-se bordejada por delgada coroa de epidoto 

(Fig. 4.21 b). 

O epidoto ocorre mais comumente sob a forma de finas palhetas incluso no plagioclásio, indicando 

ser alteração do mesmo. Tais cristais encontram-se esparsos, aleatoriamente distribuídos. É possível se notar 

ainda, a existência de epidoto incluso na hornblenda e biotita. 
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Figura 4.21 – Fotomicrografias em luz plana e polarizada do quartzo-diorito da estação Ponte Caída (amostras RV-7 

e RV-8). (A) Biotita em núcleos dentro da hornblenda, evidenciando crescimento às custas dessa (RV-8). (B) Aln - 

Allanita euédrica com delgada coroa de epidoto. Verificam-se, internamente, zonas de mistura de fases, marcadas por 

colorações que variam de castanho claro à escuro (RV-7). (C) Biotita com extinção ondulante e arqueamento na 

clivagem, evidenciando certo grau de deformação (RV-8). (D) Hornblenda de granulação grossa e forma subédrica, 

nota-se certo zoneamento concêntrico (RV-7). 

 

A titanita, por sua vez, ocorre inclusa em grãos de hornblenda e biotita (Fig. 4.22 a), assim como 

associada aos grãos opacos (Fig. 4.22 b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Fotomicrografias em luz plana e polarizada do quartzo-diorito da estação Ponte Caída (amostra RV-7). 

(A) Titanita associada com o mineral opaco. (B) Titanita inclusa na biotita. 
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A amostra RV-10 (Fig. 4.23 a), corresponde a um diorito, próximo à linha divisória do quartzo-

diorito (tabela 4.1, Fig. 4.1) e apresenta granulação que varia de fina à grossa. Nessa amostra, observa-se 

uma orientação pouco mais acentuada nos cristais de biotita e hornblenda.  

Verifica-se, de imediato, a ocorrência de duas populações de grãos de plagioclásio de granulações 

completamente distintas, sem caracterizar, no entanto, estrutura tipo núcleo-manto.  

               A população com granulação predominantemente fina à média pode ser verificada na matriz, cujos 

grãos apresentam forma anédrica. A outra, assim como nas rochas hospedeiras analisadas, é caracterizada 

por grãos com granulação muito grossa, comumente alcançando a escala centimétrica, forma euédrica à 

subédrica. Nesses grãos, destaca-se a presença de extinção ondulante e de inúmeros subgrãos com alto grau 

de desorientação, apresentando-se, em algumas situações, completamente individualizados (Figs. 4.23 b, c, 

d).  
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Figura 4.23 – Fotomicrografias em luz polarizada e aspectos de campo do diorito da estação Ponte Caída (amostra 

RV-10). (A) Diorito com aspectos de deformação evidenciada por foliação defletida ao redor dos fenocristais, que se 

encontram estirados em algumas situações.  (B) e (C) Fenocristais de plagioclásio com evidências de recristalização 

parcial. (D) Fenocristal de plagioclásio com granulação grossa. Escala em (A) – Lapiseira (14 cm). 
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 Vale destacar ainda, que nesse litotipo, os grãos de plagioclásio não exibem o padrão de 

fraturamento observado para as amostras RV-7 e RV-8. 

Como inclusões nos fenocristais, nota-se a presença de apatita, biotita e hornblenda, além do 

processo de saussuritização, onde a maioria dos grãos de epidoto apresentam-se na forma de finas palhetas.  

Já o quartzo, encontra-se distribuído de maneira esparsa, granulação fina e no preenchimento de 

fraturas das demais fases minerais, sobretudo plagioclásio e hornblenda. Outra variedade de quartzo se 

apresenta na forma de blebs, no interior do plagioclásio, mais facilmente identificável por meio de análises 

da microssonda e/ou MEV-EDS. Em termos de microestruturas, as feições verificadas foram extinção 

ondulante e formação de subgrãos. 

A biotita ocorre nitidamente associada com a hornblenda, evidenciando a mesma reação de 

substituição verificada anteriormente. Apresenta pleocroísmo de creme para marrom, inclusões de zircão e 

apatita. Encontra-se nas formas lamelares e tabulares. As feições microestruturais observadas correspondem 

à extinção ondulante, com leve arqueamento local, verificado em sua clivagem. 

O anfibólio verificado (Fig. 4.24 a,b) possui granulação que varia de fina à grossa, com 

predominância da faixa fina à média. Os grãos mostram inúmeras inclusões de apatita, titanita e da própria 

biotita. Seu pleocroísmo varia de creme para verde amarelado. Apresenta-se, na maioria das seções, com a 

forma tabular, exibindo uma orientação preferencial. Diferentemente da situação verificada nas rochas 

hospedeiras, a presença de cristais grossos e subédricos é bastante restrita. Demais minerais verificados na 

matriz, incluem a titanita, que ocorre inclusa na hornblenda, apatita em granulação fina, além de opacos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Fotomicrografias em luz polarizada e plana das variedades de hornblenda presentes no diorito da estação 

Ponte Caída (amostra RV-10). (A) Hornblenda em hábito tabular fino, variedade predominante na amostra. (B) 

Hornblenda de granulação maior, forma subédrica com bordas arredondadas, apresentando em seu núcleo, alteração 

para biotita. 
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4.4.3 – Orientação Preferencial de Forma 

 A análise de forma para a estação Ponte Caída foi realizada nos grãos de plagioclásio. Para tanto, 

utilizou-se o mosaico obtido por meio da integração de fotomicrografias ópticas para a amostra analisada – 

RV-7 (Fig. 4.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Mosaico obtido pela integração de fotomicrografias ópticas de luz transmitida, base para a realização 

do estudo de análise de forma - amostra RV-7. Grãos de plagioclásio foram contornados e em seguida, rotacionados 

em função da direção X. 

 

A seguir, foram realizados contornos dos grãos isolados de plagioclásio, os quais foram processados 

pelo software SPO (Fig. 4.26 a). Como referido anteriormente, o padrão de referenciamento adotado 

posiciona os eixos maiores dos grãos de acordo com o valor médio estatístico obtido por todos os grãos 

contornados. Dessa forma, a orientação média dos grãos de plagioclásio, corresponde ao eixo X e representa 

a lineação mineral.  

Os histogramas de distribuição de tamanho dos grãos demonstram amplo espectro das faixas de 

granulação, porém verifica-se o predomínio da faixa de 0,15 a 0,20 cm (Fig. 4.26 b). Já os histogramas 

correspondentes à razão axial apresentam valores médios de 2,17 (Fig. 4.26 c).  

A orientação preferencial dos eixos maiores permanece praticamente a mesma ao se analisar a forma 

média dos grãos com e sem ponderamento de área (Figs. 4.26 d, e), além do mais, percebe-se que a forma 

média apresenta contornos retilíneos bem definidos. As elipses médias que representam os grãos analisados 
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(Figs. 4.26 f, g), ressaltam a elevada razão axial dos agregados, justificando significativo alongamento dos 

grãos. 

O grau de dispersão dos eixos maiores dos plagioclásios em relação à direção média estatística da 

lineação X(L) é baixo (Fig. 4.26 h), indicando que a maioria dos grãos analisados se encontram, de fato, 

com orientação preferencial de forma. A direção apresentada por X(L) é N70W. Por fim, o diagrama de 

rosetas dos segmentos de borda (Fig. 4.26 i) indica somente uma direção principal, corroborando o 

acentuado alinhamento mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – (a) Imagem relativa ao mapa de contorno de grãos de plagioclásio obtido pela lâmina da amostra RV-7 

(estação Ponte Caída – RV-b). Grãos encontram-se rotacionados e orientados em função do eixo X, que corresponde 

à lineação definida pelo próprio plagioclásio. (b) Histograma com a distribuição de tamanho em relação ao número de 

ocorrência. (c) Histograma com distribuição das razões axiais em relação ao número de ocorrência. (d) Forma média 

dos grãos de plagioclásio analisados, sem ponderação de suas áreas. (e) Forma média dos grãos de plagioclásio 

analisados, com ponderação de suas áreas. (f) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, sem 

ponderação de área. (g) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, com ponderação de área. (h) 

Distribuição da orientação dos grãos de plagioclásio em função de sua lineação média estatística X(L). (i) Diagrama 

de rosas com a indicação da orientação dos segmentos de borda. Verifica-se uma única direção principal predominante 

de segmento de borda, evidenciando orientação preferencial. 
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Figura 4.26 - Continuação 

4.5 –  ESTAÇÃO PEDREIRA CONVAP – RV-c 

4.5.1 – Aspectos Gerais 

O afloramento em planta é aproximadamente retangular, com paredes verticalizadas de mais de 50m 

de altura, e vão interno de 100 a 150 m. As paredes possuem orientação aproximada N-S e E-W, podendo-

se distinguir uma parede norte, uma parede sul, uma parede oeste e uma parede leste. A observação do 
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afloramento pode ser feita em blocos de rocha tombados das paredes, no chão da pedreira, e na parede 

vertical, a oeste (Fig. 4.27 a). Esta parede representa um corte quase ortogonal à foliação principal, que tem 

atitude em torno de N60-70W e mergulho subvertical. Doutro modo, os enclaves são exibidos em forma 

arredondada em planos de visada lateral (Fig. 4.27 c).  Os tipos litológicos pertencentes a esse afloramento 

correspondem ao tonalito hospedeiro (Fig. 4.27 b), diques félsico leucocráticos e enclave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Aspectos de campo da estação Convap (RV-C - Proximidades das cidades de Congonhas e Conselheiro 

Lafaiete). (A) Vista geral da pedreira, com paredes verticalizadas e intensamente fraturadas. (B) Tonalito representado 

pela amostra RV-11. (C) Vista em plano lateral da parede principal visualizada em (A). Percebe-se que os enclaves se 

encontram com a forma arredondada em função da visada em plano perpendicular ao plano do fluxo. Escala – lápis 

(13 cm), lapiseira (14 cm). 

 

Nota-se, de imediato nessa estação, o aspecto alongado dos enclaves, os quais se mostram com 

relação comprimento x largura em proporções aproximadas de 30:1, alcançando, em várias situações, 50:1. 

Verifica-se também, uma orientação preferencial dos grãos de plagioclásio, biotita e anfibólio, a qual é 

acompanhada pela orientação dos próprios enclaves. Os grãos de plagioclásio não apresentam a forma 
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euédrica característica observada nas estações anteriores, no entanto, a granulação ainda permanece 

relativamente grossa. O grau elevado de alongamento dos enclaves, sugere à primeira vista, forte 

deformação tectônica. 

4.5.2 - Petrografia e Microestruturas 

Na estação denominada pedreira Convap, foi possível somente a retirada de amostras representantes 

das rochas hospedeiras, nesse caso, granitoides. Dessa forma, a amostra correspondente ao enclave 

microgranular, representa a amostra SAM-1 e foi obtida em pedreira situada a 8 km de distância em linha 

reta, denominada Barro Branco. 

Os granitoides são representados pelas amostras RV-11 (Fig. 4.27 b) e RV-12. São leucocráticos a 

mesocráticos, sendo classificados como tonalitos (Tabela 4.1, Fig. 4.1). A orientação definida pela lineação 

mineral nos granitoides apresenta-se de forma contínua nos enclaves, não passando por nenhum tipo de 

deflexão (Fig. 4.28 a). A granulação geral varia de média à grossa, sendo a granulação grossa representada 

pelos grãos de plagioclásio. 

Os grãos de plagioclásio apresentam-se anédricos à subédricos, com leve predomínio dos 

subédricos. Sua granulação é seriada, onde os grãos de granulação menor são anédricos e com contornos de 

borda irregulares. Já os grãos de granulação maior, tendem a ser subédricos, embora em muitas situações se 

observe a presença de bordas irregulares, semelhantes a estruturas de corrosão (Fig. 4.28 b). O plagioclásio 

encontra-se, em algumas situações, alterado para epidoto, sericita, carbonato e com finas inclusões de 

apatita. Demais reações observadas foram a sericitização e mirmequitização (Fig. 4.28 c). Nota-se ainda, a 

ocorrência de zoneamento concêntrico (Fig. 4.28 d), extinção ondulante e formação de subgrãos. Observa-

se, nos grãos de granulação grossa, a formação de neoblastos a partir dos subgrãos, embora estrutura núcleo-

manto não tenha sido observada. Maclas mecânicas são comuns e, em algumas situações, os contornos 

irregulares intergranulares são claramente observados (Figs. 4.28 e, f). Em comparação com as estações 

analisadas anteriormente, fraturas inter ou intragranulares nos grãos de plagioclásio são incomuns. 

Tal como foi observado nas estações anteriores, o quartzo ocorre também na forma de blebs dentro 

do plagioclásio, onde os limites entre as duas fases são, muitas vezes, difusos. O quartzo varia de 

inequigranular equidimensional à inequigranular de forma alongada, com orientação paralela à direção do 

alongamento dos plagioclásios. Quando verificado na forma de blebs dentro dos grãos de plagioclásio – 

textura simplectítica, pode ser melhor observado por MEV e eventualmente por microscopia óptica. 
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Figura 4.28 – Aspectos de campo e fotomicrografias em luz polarizada do tonalito da estação Pedreira Convap 

(amostra RV-11). (A)  Tonalito com enclave alongado. Nota-se evidente orientação preferencial marcada pelo 

alinhamento mineral. A lineação adjacente ao enclave é verificada também internamente ao mesmo. (B) Blebs de 

quartzo internamente e nas bordas do plagioclásio, que se encontra em forma arredondada. (C) Mirmequita evidenciada 

pelo quartzo vermiforme presente no plagioclásio. (D) Plagioclásio subédrico com evidente zoneamento concêntrico. 

(E) Migração de borda entre grãos adjacentes de plagioclásio, nota-se a quase completa individualização de novo grão. 

(F) Migração de borda entre dois grãos de plagioclásio, notam-se os limites lobulares devido à migração. Escala em 

(A) Diâmetro da circunferência – 5 cm. 

 

Outra variedade comum, se trata de sua ocorrência no preenchimento de espaços intergranulares de 

grãos de plagioclásio, evidenciando, nesses casos, cristalização posterior. Muitas vezes, ocupa também as 
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bordas do plagioclásio, apresentando, novamente, limites difusos. No geral, os contornos são irregulares ou 

lobulares e exibem também extinção ondulante e formação de subgrãos (Figs. 4.29 a,b).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Fotomicrografias do tonalito da estação Pedreira Convap (amostra RV-11). (A) Grãos de quartzo com 

limites intergranulares em forma lobular observa-se também que os limites com o plagioclásio são difusos. (B) Quartzo 

anédrico, intergranular aos plagioclásios. Exibe como feição de deformação, forte extinção ondulante e subgrãos. 

 

A biotita apresenta pleocroísmo em tonalidades que variam de castanho claro à esverdeadas, hábito 

que varia de lamelar à tabular, prevalecendo seções tabulares, que inclusive se destacam por exibir 

orientação preferencial. É recorrente a existência de seções de biotita que se associam ao anfibólio, em nítida 

relação de substituição do mesmo (Fig. 4.30 a). Além disso, é muito comum a presença de epidoto e titanita, 

que ocorrem como intercrescimento ao longo de sua clivagem. Menos comumente, nota-se a clorita em 

associação com a biotita, em provável reação de substituição da mesma (Fig. 4.30 b). As feições de 

deformação observadas são raras e quando presentes se resumem a extinção ondulante associada com leve 

arqueamento da clivagem. 

Em proporções ínfimas em relação à biotita, o anfibólio presente nos tonalitos se trata da 

hornblenda, que ocorre em tons esverdeados típicos e granulação predominantemente fina. Apresenta-se, na 

maioria das situações observadas, associado com a biotita e epidoto. Titanita e clorita são fases não 

essenciais na rocha, onde a titanita ocorre associada com a biotita, crescida em seus planos de clivagem 

(Fig. 4.30 c).  

 Os demais minerais, que ocorrem em proporções menores que 1%, correspondem à apatita, que 

ocorre mais comumente inclusa em forma de finas palhetas, no plagioclásio. Carbonato e epidoto que 

ocorrem como produto de alteração do plagioclásio e a allanita (Fig. 4.30 d), que é rara, tendo sido 
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identificada em uma única oportunidade. Sua forma é subédrica e aparenta um aspecto sujo, similar a 

alteração intempérica, onde internamente, exibe uma mistura complexa de várias fases, identificáveis por 

microssonda e analisadas posteriormente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 – Fotomicrografias do tonalito da estação Pedreira Convap (amostra RV-11). (A) Biotita em associação 

com a hornblenda. Percebe-se que a biotita ocorre como núcleos dentro do anfibólio, sinalizando sua origem por 

substituição da hornblenda. (B) Clorita difusa em meio à biotita, cuja relação sugere origem por substituição da mesma. 

(C) Titanita euédrica inclusa dentro da biotita. (D) Allanita subédrica envolta por coroa de epidoto. Nota-se, 

internamente a mistura de fases com colorações distintas.  

 

O enclave representado pela amostra SAM-1 (Fig. 4.31 a) é um diorito, sem evidências 

significativas de deformação, cujos grãos minerais estão distribuídos de forma randômica, uma vez que não 

é possível se observar qualquer orientação preferencial. Diferentemente dos demais enclaves analisados nas 

estações anteriores, não há discrepância em relação a granulação do plagioclásio e os demais minerais, 

culminando em textura equigranular entre as fases.  
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Os grãos de plagioclásio são anédricos à raramente subédricos, com bordas irregulares. Alguns 

poucos apresentam a típica macla polissintética. Novamente, se observa internamente os já descritos blebs 

de quartzo em seu interior (Fig. 4.31 b). 

As feições de deformação são discretas e, quando presentes, correspondem à bordas intergranulares 

lobulares pouco desenvolvidas e subgrãos (Figs. 4.31 c, d). Verifica-se também, ligeiro zoneamento 

concêntrico em determinados grãos, o qual é analisado no capítulo seguinte.  

A biotita encontra-se predominantemente em seções lamelares, sendo raras as tabulares, seu 

pleocroísmo varia de creme para castanho claro e as inclusões de grãos de zircão, titanita e epidoto são 

abundantes. Assim como determinado nas estações anteriores, há evidências da geração de grande parte da 

biotita a partir do anfibólio, pois esta ocorre em núcleos no interior desse (Fig. 4.31 e), embora em algumas 

seções, note-se o inverso, isto é, o anfibólio como núcleos no interior da biotita. A única feição que remete 

à deformação, corresponde à extinção ondulante. 

O anfibólio ocorre na forma de delgados prismas alongados, com pleocroísmo discreto em 

tonalidades creme à verde muito claro, apresenta baixa cor de interferência e não possui orientação 

preferencial, sendo classificado como actinolita, fato confirmado posteriormente por análise de 

microssonda. Além da associação com a biotita, apresenta inclusões de apatita e do próprio plagioclásio. 

Diversamente aos demais enclaves analisados, na amostra SAM-1 foi possível a verificação da 

allanita (Fig. 4.31 f). Internamente apresenta a mesma mistura de fases difusa, com coroa de epidoto ao seu 

redor. Já o epidoto s.s apresenta granulação fina e ocorre associado com a biotita, anfibólio e principalmente 

plagioclásio, como produto de alteração do mesmo. Geralmente se encontra na forma anédrica, porém 

verifica-se também sua ocorrência na forma de finas palhetas no interior do plagioclásio. 

4.5.3 – Orientação Preferencial de Forma 

 
Novamente a análise de forma foi realizada tanto em agregados de plagioclásio quanto nos grãos de 

quartzo (Fig. 4.32). Deve-se ressaltar a baixa proporção modal de quartzo em relação ao plagioclásio. No 

entanto, há maior volume de quartzo quando comparado à estação Ponte Funda, proporcionando em termos 

estatísticos, melhores resultados. Cabe ressaltar ainda, que a seções tabulares da biotita também apresentam 

orientação preferencial, a qual é concordante com a orientação preferencial de forma do quartzo e 

plagioclásio. 
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Figura 4.31 – Fotomicrografias e aspectos de campo do enclave diorítico da estação pedreira Barro Branco (amostra 

SAM-1). (A) Enclave alongado no granitoide hospedeiro. Trata-se de enclave isolado oriundo do dique sin-magmático. 

(B) Blebs de quartzo no interior do plagioclásio, situação recorrente ao longo das estações anteriores. Verifica-se que 

o plagioclásio se encontra com contornos que definem uma forma subédrica. (C) Feições de deformação que incluem 

subgrãos em plagioclásio. (D) Seta indica contatos intergranulares lobulares, originados por interpenetração dos limites 

de borda de cristais de plagioclásio. (E) Biotita em núcleos dentro da actinolita. Evidencia-se assim, como verificado 

nas estações anteriores, a derivação da biotita a partir do anfibólio. (F) Allanita ao centro, com coroa de epidoto ao seu 

entorno. 
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Figura 4.32 – Mosaico obtido pela integração de fotomicrografias ópticas de luz transmitida, base para a realização 

do estudo de análise de forma - amostra RV-11. Grãos de plagioclásio e quartzo foram contornados e em seguida, 

rotacionados em função da direção X.  

 

No plagioclásio, o mapa de contorno dos grãos (Fig. 4.33 a) demonstra que a lineação mineral X(L) 

definida por essa fase, apresenta a direção NW.  

A faixa de granulação principal encontra-se concentrada em 0,05 cm, porém, secundariamente, a 

faixa de 0,1 cm apresenta-se em quantidade significativa (Fig. 4.33 a). Em menor proporção, verificam-se 

também grãos de maior granulação, variando de 0,15 cm – 0,20 cm, podendo alcançar 0,35 cm. Já o valor 

médio da razão axial, em função de seu número de ocorrência, se situa em torno de 1,9, segundo o 

histograma (Fig. 4.33 c). Ao se analisar a forma média dos agregados sem ponderação de área (Fig. 4.33 d) 

verifica-se que as faces não se apresentam tão retilíneas em relação às estações anteriores, seus contornos 

são mais lobulares. A orientação do eixo maior do elipsoide altera-se levemente na forma média com 

ponderação de área (Fig. 4.33 e). Embora as faces se apresentem menos retilíneas quando comparadas com 

os agregados das estações anteriores, verifica-se que a razão axial definida pelos eixos dos elipsoides de 

melhor ajuste é maior (Fig. 4.33 f, g), resultando em maior alongamento dos grãos.  

Destaca-se a pronunciada orientação preferencial resultante do alinhamento mineral do plagioclásio 

X(L) – N18W, a qual se mostra com baixa dispersão (Fig. 4.33 h). Nesse sentido, o próprio mapa de contorno 

com as direções dos maiores eixos (Fig. 4.33 a) corrobora a significativa orientação preferencial. Importante 

ressaltar ainda, que a orientação dos grãos maiores de plagioclásio é concordante com a orientação 
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RV-11 
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apresentada pela biotita em seções tabulares.  A roseta de orientação de segmentos de borda (Fig. 4.33 i), 

também se apresenta com direção única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 – (a) Imagem relativa ao mosaico de fotomicrografias obtido pela lâmina da amostra RV-11 no 

plagioclásio (estação Pedreira Convap – RV- c). Grãos encontram-se rotacionados e orientados em função do eixo X, 

que corresponde à lineação definida pelo próprio plagioclásio. (b) Histograma com a distribuição de tamanho em 

relação ao número de ocorrência. (c) Histograma com distribuição das razões axiais em relação ao número de 

ocorrência. (d) Forma média dos grãos de plagioclásio analisados, sem ponderação de suas áreas. (e) Forma média dos 

grãos de plagioclásio analisados, com ponderação de suas áreas. (f) Elipse média e círculo que representam os grãos 

analisados, sem ponderação de área. (g) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, com ponderação 

de área. (h) Distribuição da orientação dos grãos de plagioclásio em função de sua lineação média estatística X(L). (i) 

Diagrama de rosas com a indicação da orientação dos segmentos de borda. Verifica-se apenas uma direção principal 

predominante de segmento de borda, evidenciando orientação preferencial pronunciada. 
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Figura 4.33 – Continuação. 

 

O mapa de contorno dos grãos de quartzo, evidencia que a maioria dos grãos, encontram-se 

orientados na mesma direção correspondente à lineação X(L), definida pelo plagioclásio – NW (Fig. 4.34 

a). Apresenta ampla faixa de granulação, situando entre 0,02 cm a 0,06 cm, porém, nota-se predominância 

da faixa de 0,03 cm a 0,04 cm (Fig. 4.34 b). A razão axial baseada no número de ocorrência (Fig. 4.34 c) se 

mostra difusa, com valores bem variáveis, porém, o valor médio calculado é de 2,09. A forma média dos 

agregados é anédrica e ao se ponderar as áreas, não há mudança importante na orientação preferencial (Fig. 

4.34 d, e). A razão axial calculada com base nos elipsoides de melhor ajustamento aos agregados (Fig. 4.34 

f, g) é bastante próxima daquela verificada para o plagioclásio.  

Por fim, ao se avaliar a orientação preferencial do quartzo em relação à orientação da lineação 

definida pelo plagioclásio X(L) – N18W (Fig. 4.34 h), verifica-se que o quartzo tende, de fato, a se orientar 

naquela direção, com valores de dispersão bem mais baixos quando comparado aos grãos de quartzo da 

estação Ponte Funda. A roseta de direção dos segmentos de borda apresenta duas direções principais (Fig. 

4.34 i). 
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Figura 4.34 – (a) Imagem relativa ao mosaico de fotomicrografias obtido pela lâmina da amostra RV-11 no quartzo 

(estação Pedreira Convap – RV-c). Grãos encontram-se rotacionados e orientados em função do eixo X, que 

corresponde à lineação definida pelos agregados de plagioclásio. (b) Histograma com a distribuição de tamanho em 

relação ao número de ocorrência. (c) Histograma com distribuição das razões axiais em relação ao número de 

ocorrência. (d) Forma média dos grãos de plagioclásio analisados, sem ponderação de suas áreas. (e) Forma média dos 

grãos quartzo analisados, com ponderação de suas áreas. (f) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, 

sem ponderação de área. (g) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, com ponderação de área. (h) 

Distribuição da orientação dos grãos de quartzo em função da lineação média estatística X(L) definida pelos agregados 
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de plagioclásio. (i) Diagrama de rosas com a indicação da orientação dos segmentos de borda. Verificam-se duas 

direções principais predominantes de segmento de borda, evidenciando que há mais de uma orientação preferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 – Continuação. 

 

4.6 –  ESTAÇÃO RETORNO – RV-d 

4.6.1 – Aspectos Gerais 

O afloramento apresenta-se em corte de estrada, com extensão de cerca de 100 m e altura com cerca 

de 10 m em parede vertical ou subvertical. O corte de estrada define perfil com direção próxima de N20W-

S20E, que coincide com o strike da foliação. Na porção superior há exposição em planta com largura 

máxima de cerca de 10 m.  
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Observa-se, de forma geral, intenso fraturamento, planos de ativação rúptil (slickensides), lineações 

de estiramento e foliação. No entanto, estruturas primárias relícticas também se fazem presentes, como 

plagioclásios euédricos a subédricos, de granulação grossa, orientados paralelamente à foliação definida 

pela biotita. De maneira geral, observa-se bandamento composicional por todo o afloramento. 

A foliação definida pelos minerais micáceos, é bem marcada, subvertical, com atitudes que variam 

de 045/68 a 060/75, a lineação de estiramento apresenta atitude 340/70. Outra foliação presente se associa 

à planos de ativação rúptil (slickensides), com atitude que varia de 060/82 a 065/90. Já as lineações de atrito, 

associada a tais planos, tem atitude variando de 330/84 a 340/70. 

Com vistas a se dimensionar a variação das estruturas ao longo dessa estação, a metodologia 

empregada consistiu na subdivisão do afloramento em setores, os quais tiveram suas estruturas 

cuidadosamente fotografadas e cartografadas. A figura 4.35 exibe a compilação das estruturas verificadas 

em cada setor, bem como a localização da coleta das amostras correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.35 – Croqui esquemático com a localização dos pontos de amostragem no afloramento da estação do 

Retorno. Setores fotografados foram numerados de acordo com sua posição relativa e cartografados. Escala Lápis 

– 13cm 
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4.6.2 – Petrografia e Microestruturas 

Nas amostras correspondentes aos granitoides, foram analisadas aquelas representativas do tonalito 

- RV-1 (Fig. 4.36 a, b), bem como amostra híbrida - RV-6 (Fig. 4.36 c), contendo bandas félsicas e 

melanocrática, quartzo-diorítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36 – Aspectos de campo dos granitoides da estação Retorno.  (A) Tonalito representante da amostra RV-1, 

nota-se a orientação preferencial dada por lineação mineral. (B) Tonalito representante da amostra RV-3. Novamente 

é possível se notar o alinhamento mineral na direção NW. (C) Amostra híbrida, com bandas composicionais distintas 

e correspondentes ao tonalito e ao quartzo diorito. Escala em (C) Lápis – 13cm 

Os enclaves também se fazem presentes e além de tamanhos variados, apresentam formas que 

variam desde delgadas lentes elípticas, com alongamento paralelo à foliação dos granitoides, (Fig. 4.37 a), 

até aqueles tabulares quadrados, com alongamento também paralelo à foliação. Um terceiro tipo, 

corresponde a um enclave de forma mais arredondada, discordante da foliação presente no granitoide. 

Destaca-se também, assim como observado na estação Ponte Caída, a existência de um litotipo de 

granulação fina, composição intermediária (diorito -amostra RV-2), de grande continuidade lateral, largura 

que varia de 15 cm à 30 cm, que se alterna com bandas delgadas da porção mais félsica e apresenta cristais 

maiores de plagioclásio (Fig. 4.37 b). Os limites são abruptos à difusos, com terminação em forma de 

acunhamento, da mesma forma observada nos enclaves.  
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Figura 4.37 – Aspectos de campo do diorito e quartzo-diorito da estação do Retorno. (A) Quartzo-diorito 

correspondente ao enclave alongado. A orientação geral corresponde à direção NW. (B) Copo diorítico de maior 

dimensão - apresenta grãos de plagioclásio de granulação maior. Escala em (A) e (B) - Lápis – 13cm. 

        O plagioclásio da banda tonalítica da amostra RV-6 exibe, de maneira geral, as mesmas feições 

verificadas no tonalito da amostra RV-1. Observam-se duas faixas distintas de granulação, forma euédrica 

à subédrica, zoneamento, bordas arredondadas em algumas situações, abundante quantidade de epidoto 

acicular (Fig. 4.38 a) alteração para mica branca e carbonato. Percebe-se também a ocorrência de antipertita. 

Em ambas as amostras, os plagioclásios de granulação aproximada de 0,5 mm à superior, exibem contornos 

retilíneos, resultando em forma euédrica a subédrica. Verifica-se também, na amostra RV-1, paralelismo 

entre a orientação do plagioclásio e foliação determinada pela biotita (Fig. 4.38 b) 

Ainda na amostra RV-6, é possível se observar incipiente migração de borda entre plagioclásios 

subédricos e de granulação grossa (Fig. 4.38 c), além do mais, o plagioclásio frequentemente exibe subgrãos 

com desenvolvimento progressivo para novos grãos (Fig. 4.38 d). Em alguns casos, é possível a associação 

entre a geometria das bordas intergranulares e a individualização de novos grãos. Há que se notar, porém, a 

granulação mais fina do plagioclásio da banda quartzo-diorítica, na amostra RV-6, onde os grãos são 

predominantemente anédricos e apresentam, relativamente, ausência de subgrãos e contatos intergranulares 

lobulares. Ainda nessa banda, grãos maiores euédricos encontram-se ocasionalmente dispersos. 

Os grãos de plagioclásio dos tonalitos (RV-1 e RV-6), mostram extinção ondulante e principalmente, 

subgrãos, facilmente identificáveis na fração de menor granulação. Fraturamento é relativamente mais 

comum na amostra RV-1, onde ocorre preenchido pela menor fração de quartzo. Observam-se também, os 

contatos intergranulares lobulares, tal feição encontra-se disseminada nas amostras de maneira incipiente. 

(Figs. 4.38 e, f).  
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Figura 4.38 – Fotomicrografias em luz polarizada com aspectos microestruturais do plagioclásio no tonalito (RV-1 e 

RV-6) - estação do Retorno – RV-1 e RV-6. (A) Plagioclásio de granulação grossa, zoneamento concêntrico e 

bordejado pela biotita. Nota-se ainda núcleo com presença de finas palhetas de epidoto (RV-1). (B) Plagioclásio com 

forma subédrica, núcleo com abundante epidoto acicular. Plagioclásio encontra-se orientado na mesma direção da 

biotita (RV-1), definindo a foliação da rocha. (C) Incipiente migração de borda entre plagioclásios (RV-6). (D) 

Migração de borda nos limites intergranulares de plagioclásios. Nota-se o efetivo início da recristalização de borda 

(RV-6). (E) Início de recristalização a partir de subgrãos (RV-6). (F) Amostra bandada RV-6. Contato entre a banda 

mais félsica (tonalito) e o quartzo-diorito. Nota-se o plagioclásio com forma subédrica e granulação grossa, enquanto 

o quartzo diorito apresenta granulação mais fina (RV-6). 
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Nos tonalitos das amostras RV-1 e  RV-6, o quartzo encontra-se distribuído entre os plagioclásios, mais 

comumente preenchendo o espaço intergranular, raramente como agregados independentes. Tratam-se de 

grãos anédricos, com contornos levemente lobulares. 

Assim como verificado nas estações anteriores, embora em menor proporção, o quartzo também ocorre 

difundido na forma de “blebs” dentro do plagioclásio, fato verificado por análise MEV  

Os grãos de quartzo apresentam grande quantidade de subgrãos e extinção ondulante. Frequentemente, 

observa-se a ocorrência de numerosos subgrãos, com limites retilíneos e muito bem definidos (Figs. 4.39 

a,b,c). Embora pequenas reentrâncias sejam existentes, são bastante raras (Fig. 4.39 d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 – Fotomicrografias em luz polarizada com aspectos microestruturais do quartzo no tonalito (RV-1 e RV-

6) - estação do Retorno. (A) e (B) Quartzo com subgrãos na iminência de individualização de novos grãos (RV-1). (C) 

Quartzo intergranular ao plagioclásio de granulação grossa e euédrico. Seta indica a discreta migração de borda no 

agregado, em associação com subgrãos (RV-1). (D) Setas indicam agregados de quartzo com subgrãos, que subdividem 

o grão e praticamente definem novos grãos (RV-6). 
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A biotita presente em ambos os tonalitos (RV-1 e RV-6), ocorre mais comumente em finas palhetas, 

as quais bordejam os fenocristais de plagioclásio. Raramente, observam-se seções lamelares, com 

pleocroísmo variando em tonalidades de creme à castanho claro. Embora menos frequente em relação às 

estações anteriores, algumas seções de biotita ocorrem em núcleos dentro do anfibólio, correspondendo a 

uma provável relação de substituição (Fig. 4.40 a). O intercrescimento de titanita é bastante comum (Fig. 

4.40 b), assim como múltiplas inclusões de zircão.  Feição que remete à certo grau de deformação inclui 

extinção ondulante (Fig. 4.40 c).  

          A actinolita é o anfibólio verificado no tonalito da amostra RV-1 (Fig. 4.40 d). Identificável 

inicialmente pelo hábito acicular, pleocroísmo em tons de incolor à creme e ângulo de extinção em torno de 

10º à 17º, sendo posteriormente confirmada por análise de microssonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 200 μm 

200 μm 200 μm 

500 μm 

0

a b 

c d 

Ttn 

Bt 

Bt 

Act 

Figura 4.40 – Fotomicrografias em luz plana e polarizada com aspectos microestruturais da biotita e actinolita no tonalito 

(RV-1 e RV-6) - estação do Retorno. (A) Associação entre a actinolita e a biotita, que ocorre em núcleos dentro daquela, 

em clara relação de substituição (RV-6). (B) Titanita inclusa na biotita (RV-6). (C) Biotita com extinção ondulante, 

evidenciando certo grau de deformação (RV-6). (D) Actinolita orientada na direção da biotita e plagioclásio (RV-1). 
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            Algumas seções encontram-se associadas com a biotita, indicando geração dessa por substituição do 

anfibólio. Além da própria biotita, encontram-se no anfibólio, múltiplas inclusões de grãos de plagioclásio 

e titanita. Doutro modo, na amostra híbrida (RV-6), ocorrem duas variedades de anfibólio – hornblenda e 

actinolita. A hornblenda se apresenta como cristais com pleocroísmo entre tonalidades que variam de creme 

à tons esverdeados, cores de interferência mais forte. Já a actinolita ocorre em seções aciculares, com baixo 

ângulo de extinção e cores de interferência mais baixas. 

4.6.2.2 – Dique Félsico 

 A despeito da granulação relativamente mais fina e forma mais anédrica do plagioclásio, em 

relação aos granitoides analisados, não se verificam feições que remetam à intensa recristalização do 

mesmo. As microestruturas mais comumente observadas correspondem à subgrãos e localmente, contatos 

intergranulares lobulares a serrilhados. Assim como em todas as estações, novamente o plagioclásio 

encontra-se intimamente associado com o quartzo, sendo possível identificar, em inúmeras situações, a 

ocorrência de “blebs” de quartzo dentro do plagioclásio (Fig. 4.41 a).  

   Ocasionalmente, zoneamento concêntrico também pode ser notado (Fig. 4.41 b), onde as finas 

palhetas de epidoto se concentram na região central. Internamente verificam-se também alteração para 

sericita e em alguns casos, biotita ocorre inclusa.  

            Já o quartzo, é predominante na forma anédrica equigranular, no entanto, em algumas situações, 

verificam-se grãos de quartzo no preenchimento de espaço intergranular aos plagioclásios, os quais 

apresentam-se de forma alongada (Fig. 4.41 c). Semelhantemente ao que ocorre com o plagioclásio, as 

microestruturas presentes nessa fase são extinção ondulante e subgrãos (Figs. 4.41 c, d), no entanto, a 

individualização de novos grãos a partir de subgrãos é restrita.  

 A biotita ocorre em relativa baixa proporção, com pleocroísmo que varia em tonalidades de castanho 

claro à castanho escuro. Assim como observado nas estações anteriores, encontra-se também associada com 

a titanita. Destacam-se ainda, como minerais secundários, sericita e carbonato que ocorrem como produto 

de alteração do plagioclásio, além do epidoto que ocorre de duas maneiras: em seções aciculares, no interior 

do plagioclásio e como seções subédricas, diminutas, com forte cor de interferência. 
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Figura 4.41 - Fotomicrografias em luz polarizada com aspectos microestruturais do plagioclásio e quartzo no dique 

félsico (RV-3) - estação do Retorno. (A) Contato intergranular lobular originado por interpenetração dos grãos 

adjacentes, indicado pela seta. Verifica-se também lóbulo de quartzo interno ao plagioclásio, também indicado por 

seta. (B) Plagioclásio ao centro com zoneamento concêntrico. (C) Quartzo com subgrãos, forma pouco alongada, 

preenchendo o espaço entre o plagioclásio. (D) Quartzo com acumulação de subgrãos. Alguns grãos já se encontram 

praticamente individualizados em novos grãos. 

4.6.2.3 – Enclave 

 A fração analisada correspondente aos enclaves microgranulares é representada pela amostra RV-

5 (diorito). Já a amostra RV-2, representa o corpo de maiores dimensões e continuidade, também 

classificado como diorito. Os enclaves encontram-se, em sua grande maioria, com forma bastante alongada 

e bordas em adelgaçamento. Verifica-se também, a ocorrência de grãos maiores de plagioclásio em meio à 

fina granulação da matriz (Fig. 4.42 a). Além de granulação fina, evidencia-se de imediato, os grãos de 

plagioclásio de granulação grossa, até 0,3 cm, extremamente desproporcionais em relação à matriz. No 
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entanto, ressalta-se também, a existência de uma faixa de granulação menor, onde os grãos se situam na 

faixa de 0,03 cm à 0,05 cm.  

Nesse caso, embora a granulação seja menor em relação aos fenocristais isolados, ainda é muito 

superior em comparação aos grãos da matriz. Por último, há também o plagioclásio da matriz, de granulação 

extremamente fina. 

            Tanto o plagioclásio fino da matriz quanto os fenocristais, facilmente identificáveis pela destoante 

granulação, encontram-se relativamente livres de feições de deformação, apresentando, em algumas 

ocasiões, subgrãos se individualizando progressivamente em novos grãos (Fig. 4.42 a), segmentando o 

cristal. Discretas bordas intergranulares lobulares também são verificadas (Fig. 4.42 b), além de extinção 

ondulante (Fig. 4.42 c). Com exceção de alguns fenocristais, que são euédricos a subédricos, verifica-se a 

prevalência de grãos anédricos à subédricos, onde os limites de borda tendem a ser mais serrilhados.   

Situação recorrente nas outras estações e que novamente se faz presente, se trata da relação do plagioclásio 

com o quartzo. Esse é associado em forma de blebs dentro do plagioclásio, sem limites plenamente 

definidos. Raramente ocorre em agregados independentes, que quando verificados, ainda sim possuem 

limites difusos em relação ao plagioclásio. Nota-se também a existência de subgrãos (Fig. 4.42 d). 

 O epidoto ocorre em altas proporções em ambas as amostras e se apresenta de duas maneiras 

distintas: como inclusões aciculares dentro do plagioclásio e principalmente como cristais isolados de alto 

relevo, altas cores de interferência.  

 A biotita se apresenta em seções tabulares e lamelares, de granulação fina. Em uma minoria de 

agregados é possível se notar sua associação com o anfibólio. De forma geral, apresenta como feições de 

deformação unicamente extinção ondulante. Inclusões de titanita e zircão são frequentes. 

A hornblenda se apresenta com seu pleocroísmo típico em tonalidades esverdeadas. Além da 

associação referida com a biotita, encontram-se inclusões de apatita e titanita. Sua forma de ocorrência em 

geral é lamelar.  

Outro mineral que ocorre em proporções relativamente altas e granulação por vezes grossa em 

relação à matriz, se trata do carbonato. Demais minerais correspondem à apatita e clorita, que são acessórios. 
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Figura 4.42 – Fotomicrografias em luz polarizada com aspectos microestruturais do plagioclásio e quartzo no enclave 

e corpo diorítico (RV-5 e RV-2) - estação do Retorno. (A) Fenocristal de plagioclásio subédrico, assim como nos 

demais enclaves das estações anteriores, apresenta grossa granulação em meio à fina matriz. Em sua borda nota-se 

subgrão praticamente individualizado em novo grão (RV-2). (B) Plagioclásio com subgrãos e discreta migração de 

borda indicada pela seta. (C) Plagioclásio ao centro com extinção ondulante. Encontra-se parcialmente sericitizado - 

(RV-5). (D) Quartzo ao centro com subgrãos. Novamente verifica-se no canto superior direito os limites transicionais 

entre o quartzo e o plagioclásio (RV-5).  

4.6.3 – Orientação Preferencial de Forma 

O estudo da orientação preferencial de forma foi realizado na amostra RV-1, correspondente ao 

tonalito. Foram quantificados por meio de mosaico de fotomicrografias tanto o plagioclásio quanto o quartzo 

(Fig. 4.43). 

A análise de orientação preferencial de forma realizada no plagioclásio indicou que os mesmos 

definem uma lineação X(L) com a direção N30W (Fig. 4.44 a). No entanto, se observa também que o 

anfibólio e seções tabulares da biotita se orientam nessa mesma direção. A biotita pode ser facilmente 

encontrada no entorno dos cristais de plagioclásio, bordejando-os.  

a 

500 μm 

0
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200 μm 
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 200 μm 
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200 μm 
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Figura 4.43 – Mosaico obtido pela integração de fotomicrografias ópticas de luz transmitida, base para a realização 

do estudo de análise de forma - amostra RV-1. Grãos de plagioclásio e quartzo foram contornados e em seguida, 

rotacionados em função da direção X.  

Em termos de granulação (Fig. 4.44 b), os cristais de plagioclásio se encontram em maior 

concentração na faixa de 0,05 cm a aproximadamente 0,07 cm, porém, a faixa correspondente à 0,10 cm a 

0,15 cm é significativa. Em menor proporção, alguns situam-se ainda na faixa aproximada de 0,25 cm. A 

razão axial em função do número de ocorrência mostra-se ligeiramente superior quando comparada com a 

estação pedreira Convap, situando-se com valor médio de 2,05 (Fig. 4.44 c), evidenciando que os cristais se 

encontram alongados. A análise da forma média dos agregados sem ponderação de área não exibe contornos 

tão retilíneos quanto aquele das estações Ponte Funda, Pedreira Convap e principalmente Ponte Caída, no 

entanto, ratifica a forma alongada dos grãos. Percebe-se ainda, que ao se analisar as formas médias com e 

sem ponderação de área (Figs. 4.44 d, e), a orientação do eixo maior é pouco alterada. As elipses que melhor 

se ajustam aos agregados de plagioclásios analisados, com e sem ponderação da área dos mesmos (Figs. 

4.44 f, g), mostram com maior clareza o alongamento dos grãos. 

A lineação definida pelos cristais de plagioclásio X(L) nessa estação, apresentam o menor grau de 

dispersão em relação às mesmas lineações presentes nas demais estações, isto é, a orientação dada pelos 

eixos maiores dos cristais de plagioclásio oscila pouco em relação à direção média estatística dos mesmos 

(Fig. 4.44 h). Conforme analisado pelo mapa de contorno de grãos (Fig. 4.44 a), a direção média dessa 

lineação é N30W. Novamente o diagrama de rosetas (Fig. 4.44 i) relativo às direções dos segmentos de 

borda apresenta direção única, evidenciando a orientação preferencial da forma. 

0,2 cm 

RV-1 
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Figura 4.44 – (a) Imagem relativa ao mosaico de fotomicrografias obtido pela lâmina da amostra RV-1 no plagioclásio 

(estação Retorno). Grãos encontram-se rotacionados e orientados em função do eixo X, que representa a lineação 

definida pelo próprio plagioclásio. (b) Histograma com a distribuição de tamanho em relação ao número de ocorrência. 

(c) Histograma com distribuição das razões axiais em relação ao número de ocorrência. (d) Forma média dos grãos de 

plagioclásio analisados, sem ponderação de suas áreas. (e) Forma média dos grãos de plagioclásio analisados, com 

ponderação de suas áreas. (f) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, sem ponderação de área. (g) 

Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, com ponderação de área. (h) Distribuição da orientação 

dos grãos de plagioclásio em função da lineação média estatística X(L). (i) Diagrama de rosas com a indicação da 

orientação dos segmentos de borda. Verifica-se única direção principal predominantes de segmento de borda, 

evidenciando que há orientação preferencial nos agregados. 
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            Figura 4.44 - Continuação 

Os dados obtidos pelo mapa de contorno dos grãos de quartzo (Fig. 4.45 a) representam densidade 

de amostragem superior em relação àqueles das demais estações de estudo. A granulação máxima verificada 

pelo histograma (Fig. 4.45 b) situa-se em torno de 0,10 cm, enquanto a faixa da granulação predominante 

varia de 0,02 cm a 0,03 cm. A razão axial em função do número de ocorrência dos grãos é bem próxima 

daquela verificada para o plagioclásio, com valor médio de 1,97 (Fig. 4.45 c). As formas médias 

representativas dos agregados analisados sem ponderação de área (Fig. 4.45 d), ressaltam agregados 

anédricos, onde não é possível se identificar bordas retilíneas.  

Contudo, é nítido o alongamento de forma. Em contrapartida, ao se considerar a ponderação de área 

dos grãos (Fig. 4.45 e), o grau de alongamento é menor. Outra mudança verificada em relação às duas 

formas, se trata da orientação dos eixos maiores, que se diferencia em 10°. Tal como verificado pela análise 

de forma, as elipses de melhor ajuste aos agregados exibem razão axial distinta, que se traduz em diferentes 
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graus de alongamento ao se considerar a ausência (Fig. 4.45 f) ou presença da ponderação de área dos grãos 

(Fig. 4.45 g). 

A orientação da maioria dos grãos de quartzo, pouco se destoa em relação àquela estabelecida pela 

lineação X(L) (Fig. 4.45 h). A orientação dos segmentos de borda calculados apresenta direção única (Fig. 

4.45 i), corroborando a direção preferencial predominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45 – (a) Imagem relativa ao mosaico de fotomicrografias obtido pela lâmina da amostra RV-1 no quartzo 

(estação Retorno). Grãos encontram-se rotacionados e orientados em função do eixo X, que corresponde à lineação 

definida pelos agregados de plagioclásio. (b) Histograma com a distribuição de tamanho em relação ao número de 

ocorrência. (c) Histograma com distribuição das razões axiais em relação ao número de ocorrência. (d) Forma média 

dos grãos de plagioclásio analisados, sem ponderação de suas áreas. (e) Forma média dos grãos de quartzo analisados, 

com ponderação de suas áreas. (f) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, sem ponderação de 

área. (g) Elipse média e círculo que representam os grãos analisados, com ponderação de área. (h) Distribuição da 

orientação dos grãos de quartzo em função da lineação média estatística X(L) definida pelos agregados de plagioclásio. 

(i) Diagrama de rosas com a indicação da orientação dos segmentos de borda. Verifica-se uma direção principal 

predominantes de segmento de borda, evidenciando que há orientação preferencial. 
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Figura 4.45 - Continuação 
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Observa-se nítida orientação do plagioclásio, anfibólio e biotita nas amostras pertencentes ao 

granitoide – RV-1. Nesse aspecto, tanto a biotita quanto o anfibólio apresentam-se notadamente distribuídos 

paralela à subparalelamente em relação aos eixos maiores dos cristais de plagioclásio. Tal direção é 

concordante com aquela verificada para o lineamento Congonhas-Itaverava - NW/SE. Mesmo nas amostras 

com escassez de biotita e abundância de quartzo e feldspato, nota-se, ainda sim, a orientação pronunciada 

dos eixos maiores desses cristais, que também corresponde ao trend estrutural regional. 

De acordo com a análise de forma realizada nos agregados de quartzo e feldspato das estações da 

suíte Alto Maranhão, as lineações X(L), bem como a orientação dos agregados de quartzo em função da 

mesma, encontram-se dispostas conforme exibido na figura 4.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.46 – Estações de estudo da suíte Alto Maranhão com respectivas orientações das lineações X(L), definidas 

pelo plagioclásio, bem como a orientação relativa dos agregados de quartzo em função de X(L). Plg – plagioclásio, 

Qtz – quartzo. 
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      CAPÍTULO 5  

MICROANÁLISES QUÍMICAS 

5.1 – INTRODUÇÃO   

 As microanálises químicas foram realizadas em amostras pré-selecionadas das estações de estudo, 

de acordo com a litologia, grau de deformação e demais aspectos mineralógicos e texturais. Com vistas a se 

avaliar as possíveis relações entre esses parâmetros, foi utilizada a técnica de análise semi-quantitativa – 

MEV-EDS, a qual, preliminarmente, por meio da seleção de critérios de interesse, serviu como base para a 

análise quantitativa por microssonda eletrônica, utilizada para a elucidação de aspectos mineralógicos espe-

cíficos. A relação das amostras analisadas encontra-se sumarizada na tabela 4.1, do capítulo 4. 

 As microanálises por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) foram efetuadas no laboratório de 

microanálises do DEGEO, com a utilização dos equipamentos da marca JEOL: JSM-6010 e JSM-6510, 

aceleração de voltagem de 20 Kv, para uma distância (work distance) de 10 a 11 mm e spot size de 65. 

Ressalta-se que, as microanálises químicas nesse caso são semi-quantitativas, isto é, não revelam os valores 

em termos absolutos, no entanto, são apropriadas para a diferenciação relativa do conteúdo composicional 

e para dirimir eventuais dúvidas. A caracterização petrográfica e microestrutural detalhada, previamente 

realizada, permitiu que as amostras de interesse fossem selecionadas. O EDS foi empregado principalmente 

para geração de mapas composicionais que auxiliaram na delimitação de diferentes fases para a análise de 

orientação preferencial de forma – OPF, além da determinação dos aspectos mineralógicos composicionais.  

 Posteriormente à análise química por MEV-EDS, sítios de interesse foram selecionados para a aná-

lise química quantitativa, em microssonda eletrônica (JEOL JXA8230), equipada com 5 espectrômetros 

WDS (wavelength dispersive spectrometer), com aceleração de voltagem variando de 15 a 20 Kv e corrente 

de 20 a 150 nA, de acordo com a fase mineral analisada. Para o cálculo das fórmulas estruturais, utilizaram-

se tabelas e planilhas específicas elaboradas pelo professor Dr. Luís Antônio Rosa Seixas, as quais foram 

construídas com a base de cálculo e metodologia obti das na bibliografia (e.g. Droop 1987, Leake et al. 

1997).  

5.2 –  MICROANÁLISES QUÍMICAS 

Nas rochas hospedeiras e enclaves das estações da suíte Alto Maranhão, foram analisados por MEV 

e/ou microssonda eletrônica as seguintes fases: plagioclásio, anfibólio, titanita, biotita, epidoto, ilmenita. 

Buscou-se dessa forma, a avaliação das variações composicionais nas rochas hospedeiras e enclaves dentro 
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de cada estação, bem como suas relações com as diferentes zonas de deformação e aquelas com predomínio 

de feições primárias.  

5.2.1 – Plagioclásio 

 A principal abordagem dos dados obtidos nessa fase mineral consistiu na análise e identificação do 

tipo de plagioclásio e caracterização de seu possível zoneamento. Nesse aspecto, o zoneamento químico 

observado tanto nas rochas hospedeiras (Fig. 5.1 a), quanto nos enclaves (Fig. 5.1 b), é de maneira geral, 

normal, embora tênue. As hipóteses de oscilação nos teores de anortita e albita verificados na amostra RV-

7, encontram-se em discussão no capítulo 6.   

Granitoides  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - a) Análises por microssonda eletrônica dos plagioclásios presentes nas rochas hospedeiras das estações 

de estudo. Zoneamento pode ser analisado por meio de gráficos onde o conteúdo de anortita (An) e albita (Ab) referente 

a cada ponto de análise, permite a definição do tipo de zoneamento. As imagens obtidas pela microssonda permitem a 

localização relativa dos pontos de análise – círculos vermelhos. 
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Figura 5.1 – a) Continuação  
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Figura 5.1 – a) Continuação 
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Enclaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - b) Análises por microssonda eletrônica dos plagioclásios presentes nos enclaves das estações de estudo. 

Zoneamento pode ser analisado por meio de gráficos onde o conteúdo de anortita (An) e albita (Ab) referente a cada 

ponto de análise, permite a definição do tipo de zoneamento. As imagens obtidas pela microssonda permitem a locali-

zação relativa dos pontos de análise – círculos vermelhos. 

500 

 500 μm 

7 

8 
9 

10 

12 
13 

11 

RV-15 

200 μm 

RV-15 

500 μm 

1 

2 

3 

4 

5 

RV-10 

b) 

Olig Olig And Olig Olig 

   1                     2                      3                     4                      5 

Estação RV-b (Ponte Caída) 

7                8               9               10              11             12             13 

And And And And And And And 

Estação RV-a (Ponte Funda) 



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – b) Continuação 
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 Com exceção da amostra RV-7 que exibiu zoneamento oscilatório dos conteúdos de anortita e albita 

em relação às bordas e núcleo, bem como, em menor grau, as amostras RV-14 e RV-5, verifica-se a predo-

minância de cálcio na região central e progressiva diminuição para as bordas, que se encontram mais ricas 

em sódio. Trata-se de uma feição resultante da cristalização com predomínio do conteúdo de anortita na 

porção central do cristal, decorrente da maior temperatura de cristalização do plagioclásio cálcico, resul-

tando na denominada cristalização normal. O zoneamento normal é um dos critérios para se caracterizar 

processo de cristalização normal, clássica feição ígnea. 

As fórmulas estruturais dos feldspatos foram calculadas com base na fórmula estrutural para 8 oxi-

gênios e os dados obtidos pela microssonda eletrônica encontram-se em anexo (Anexo 1). 

5.2.2 – BIOTITA 

 Em relação à biotita, a separação inicial dos pontos de interesse levou em consideração aspectos 

petrográficos relevantes. Em algumas estações, como evidenciado no capítulo 4, os grãos de biotita junta-

mente com o plagioclásio mostram orientação preferencial, imprimindo uma foliação às rochas.  Há também 

aquelas associadas ao anfibólio, que ocorrem em núcleos no interior do mesmo. Nesse contexto, buscou-se 

a avaliação de possíveis diferenças composicionais associadas com aspectos microestruturais. Para tanto, 

foi utilizado o diagrama ternário 10 TiO2 x FeO x MgO (Nachit et al. 2005), que possibilita a diferenciação 

entre biotitas dos domínios magmático, reequilibrado e aquelas neoformadas (Fig. 5.2). Nesse sentido, todas 

as biotitas analisadas pertencentes às estações da suíte Alto Maranho, incluindo tanto as que ocorrem como 

produto de alteração do anfibólio, como àquelas que ocorrem de maneira isolada, classificam-se como ree-

quilibradas. No entanto, ressalta-se a grande disparidade das amostras analisadas pertencentes à estação RV-

14, as quais destoam das demais pelo elevado conteúdo relativo de magnésio e discreto aumento na quanti-

dade de Ti.  

 Na classificação em termos de Al (IV) e Fe/Fe+Mg (Speer, 1984), (Fig. 5.3), nota-se que a razão 

Fe/Fe+Mg situa-se no intervalo de 0,3 à 0,5, evidenciando maiores teores de magnésio, principalmente nas 

amostras relativas às estações RV-7 e RV-14. 

 As fórmulas estruturais calculadas para a biotita foram baseadas em 22 oxigênios, onde as análises 

foram efetuadas por microssonda – Anexo 2. 
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Figura 5.2 – Diagrama ternário de classificação da biotita em função dos conteúdos: TiO2 x FeO x MgO – 

wt% (Nachit et al. 2005). Os limites assinalados correspondem aos domínios de biotita primária, reequili-

brada e neoformada.  

Annita Flogopita 

Eastonita Siderofilita 

Figura 5.3 – Diagrama de classificação da biotita em função dos conteúdos de Al (IV), Fe e Mg (Speer 

1984). Utilizado para análise da biotita presente nos granitoides e enclaves das estações de estudo da suíte 

Alto Maranhão. Algumas amostras exibem enriquecimento na molécula de flogopita em detrimento da mo-

lécula de Annita, evidenciando origem mais magnesiana. 
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 Os diagramas FeO x MgO, FeO x Al2O3, MgO x Al2O3 (Abdel-Rahman, 1994) confirmaram a ori-

gem cálcio-alcalina da biotita para todos os litotipos (Figs. 5.4 a, b, c), o que corrobora os dados de Seixas 

et al. (2013) para a suíte Alto Maranhão. 
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Figura 5.4 – Diagramas de classificação das biotitas – wt% (a- FeO x MgO; b - FeO x Al2O3; c - MgO x 

Al2O3, respectivamente) das séries magmáticas (Abdel & Rahman 1994). A – Suítes anarogênicas alcalinas; 

P – Suítes peraluminosas; C – Suítes cálcio-alcalinas. Diagramas utilizados para análises das biotitas presen-

tes nos granitoides e enclaves das estações de estudo. Biotitas analisadas são de origem cálcio-alcalina. 
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5.2.3 – ANFIBÓLIO 

 A classificação dos anfibólios, obtida por meio do diagrama de Leake et al. (1997) – (Fig. 5.5) 

define dois tipos específicos para os granitoides e enclaves analisados. As amostras nas quais se observa 

grãos com mais forte orientação preferencial, em contexto de deformação atribuída ao estado solidus,  apre-

sentam como anfibólio a actinolita (RV-6, SAM-1), ao passo que as demais amostras (RV-7, RV-14) apre-

sentam como anfibólio a Mg-hornblenda. A amostra RV-1 apresenta as duas variedades de anfibólio (acti-

nolita e Mg-hornblenda). No caso do enclave correspondente à amostra RV-10, embora em termos petro-

gráficos apresente feições de deformação mais intensas, exibe o mesmo anfibólio verificado na rocha hos-

pedeira – Mg-hornblenda. A classificação em termos de fórmulas estruturais encontra-se no anexo 3. 

Tal como observado na biotita, ressalta-se a disparidade em relação à amostra RV-14, pela maior 

quantidade de magnésio. Outro parâmetro que apresenta o mesmo comportamento observado durante a aná-

lise da biotita, se trata do conteúdo relativo de Ti. Nesse caso, verifica-se um decréscimo da quantidade de 

Ti proporcional ao surgimento da actinolita nas amostras. 

Nota-se, de maneira geral, pelo diagrama da Fig. 5.6, progressiva diminuição do conteúdo de Ti das 

amostras que apresentam predominância da actinolita como anfibólio. No entanto, embora o anfibólio pre-

sente na amostra RV-7 tenha sido seguramente classificado como Mg-hornblenda, apresenta valores relati-

vamente baixos de Ti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Diagrama de classificação do anfibólio (Leake et al. 1997). Distinguem-se dois tipos de anfibólio: acti-

nolita e Mg-hornblenda. Amostras com aspectos microestruturais que remetem à deformação em estado solidus, ten-

dem a apresentar actinolita, ao passo que as demais, apresentam Mg-Hornblenda. 
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Figura 5.6: Diagrama Si x Ti – classificação dos anfibólios presentes nas estações de estudo da suíte Alto Maranhão. 

  

 A pressão de cristalização do magma foi estimada por meio de cálculos efetuados na hornblenda, 

de acordo com a metodologia empregada em Schmidt (1992) - P (kbar)= 4.76 x Al (total) -3.01. Dessa 

forma, para as amostras analisadas, o intervalo médio da pressão calculada, se situa entre 0,31 a 0,35 GPa.  

5.2.4 – TITANITA 

 Foram analisadas titanitas sob duas situações específicas: associadas à biotita orientada e aquelas 

isoladas, por vezes associadas com minerais opacos como a ilmenita. Buscou-se então, a determinação de 

possíveis diferenças químicas associadas, bem como distintas origens, por meio da comparação com dados 

disponíveis na literatura. Com relação à plotagem analítica no diagrama FeO + Al2O3(%) x TiO2(%), meto-

dologia utilizada em Fu et al. 2016, (Fig. 5.7 a), os pontos analisados (Fig. 5.7 b) situam-se no mesmo 

domínio onde se encontram as titanitas magmáticas. 

De maneira similar, o diagrama F (%) x TiO2(%), Figs. 5.8 (a, b), também foi empregado por Fu et 

al. 2016 para a distinção entre titanitas magmáticas e hidrotermais. Novamente, as amostras analisadas das 

estações de estudo situam-se no domínio correspondente àquelas de origem ígneas.  

O cálculo da fórmula estrutural da titanita foi baseado em 12 cátions e 20 oxigênios, onde o Fe+3 foi 

calculado por estequiometria de acordo com Droop (1987) – Anexo 4. 
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Figura 5.7: Diagramas FeO (wt. %) + Al2O3 x TiO2 (wt. %) para análise da titanita das estações de estudo da suíte 

Alto Maranhão. Em (a) verificam-se as titanitas classificadas como magmáticas e hidrotermais – metodologia aplicada 

em Fu et al. 2016. (b) Plotagem das titanitas analisadas das estações de estudo em diagrama similar ao utilizado em 

(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 – EPIDOTO 

A densidade de dados confiáveis obtidos e utilizados na análise do epidoto não é exuberante, não se 

tratando, portanto, de elevado grau de aprofundamento, contudo, a metodologia aplicada permite a diferen-

ciação de seu tipo entre aqueles classificados como metamórficos e os ígneos, correspondendo a uma ferra-

menta extremamente importante nesse sentido, uma vez que a diferenciação da origem do epidoto não se 

trata de simples tarefa. Dessa forma, a classificação apresentada na figura 5.9, levou em consideração a 

abordagem contida em Sial et al. 1999, onde combinam-se os intervalos que definem a origem do epidoto 
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Figura 5.8: Diagramas F (%) x TiO2 (%) para análise da titanita das estações de estudo da suíte Alto Maranhão. Em (a) 

verificam-se as titanitas classificadas como magmáticas e hidrotermais – metodologia aplicada em Fu et al. 2016. (b) 

Plotagem das titanitas analisadas das estações de estudo em diagrama similar ao utilizado em (a).  

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

129 

 

como alteração do plagioclásio ou biotita, encontrados em Tulloch (1979). Já o intervalo corresponde à 

abrangência do domínio magmático e metamórfico são provenientes do trabalho de Johnston & Wyllie 

(1988), que por meio da análise de epidotos, observaram valores de 20-28 % molar de pistacita em rochas 

ígneas e 26-30 % molar de pistacita em experimentos. 

Do exposto, verifica-se no diagrama (Fig. 5.9) que os epidotos analisados apresentam, em sua 

grande maioria, origem proveniente de alteração do plagioclásio, com valores baixos de conteúdo de pista-

cita. De fato, pela análise microestrutural, nota-se que grande parte do epidoto encontra-se incluso na parte 

central do plagioclásio, rica em Ca (zoneamento normal) em forma de finas palhetas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 - Diagrama de classificação do epidoto de acordo com o conteúdo de pistacita. Análises realizadas em 

amostras das estações da suíte Alto Maranhão. Amostras apresentam origem predominantemente oriunda de alteração 

do plagioclásio. Baseado em Sial et. al 1999, Tulloch (1979), Jonhston & Wyllie (1988). 

 

 As fórmulas estruturais para o epidoto foram calculadas na base de 8 cátions e 12,5 oxigênios - 

Anexo 5, onde verifica-se que praticamente todos aqueles analisados se tratam de epidoto s.s. Já a ilmenita 

teve sua fórmula estrutural calculada baseada em 3 oxigênios e 2 cátions – Anexo 6. Assim como na titanita, 

o Fe+3 foi calculado de acordo com Droop (1987), tanto para o epidoto, quanto para a ilmenita.   
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1 – ASPECTOS PETROGRÁFICOS E MICROESTRUTURAIS 

 Diante da análise dos aspectos petrográficos e microestruturais, torna-se inequívoca a afirmação 

que as rochas da suíte Alto Maranhão, apresentam predomínio de feições ígneas a transicionais, em 

detrimento de feições puramente deformacionais. Nesse aspecto, microestruturas clássicas atribuídas ao 

regime ígneo foram prontamente verificadas na quase totalidade das amostras, dentre elas, citam-se: 

plagioclásios de granulação grossa, euédricos à subédricos, em alguns casos alinhados e zoneamento 

concêntrico normal. A despeito do predomínio de microestruturas ígneas, nota-se também, em baixa 

proporção, o mecanismo de deformação denominado cataclase, marcado por fraturas discretas, sobretudo 

no plagioclásio, onde em muitas situações, são compatíveis com a rotação desses grãos, possivelmente na 

transição liquidus - subsolidus. De maneira geral, as microestruturas verificadas principalmente no quartzo 

e plagioclásio indicam condições mais amenas de deformação, com predomínio de mecanismos de 

recuperação, marcados por extinção ondulante e subgrãos. Indícios de recristalização dinâmica se fazem 

presentes, de maneira bem incipiente no plagioclásio, por meio de migração de borda lenta (bulging), 

verificando-se ainda, isoladamente, o início do desenvolvimento de estrutura núcleo-manto. Com efeito, 

feições de deformação que remetem a grau mais elevado, com o início da geração de estruturas núcleo-

manto em plagioclásios, se faz possível mesmo em condições relativamente amenas de deformação (e.g. 

Obee & White, 1985). De maneira ainda mais restrita, se observou também que o grau de desorientação de 

subgrãos de plagioclásio é elevado o suficiente para praticamente se delimitar novo grão, tal como o 

mecanismo conhecido por rotação de subgrãos (SGR).  

              A hipótese de mescla magmática foi claramente verificada tanto em afloramento, como por 

análise petrográfica, onde se observaram, nos enclaves, cristais de plagioclásio com granulação 

incompatível àquela apresentada pelos grãos da matriz, sendo, portanto, interpretados como xenocristais 

de plagioclásio, herdados da rocha encaixante. Além do mais, as feições verificadas nos afloramentos das 

estações Ponte Funda e Ponte Caída, atestam de maneira inequívoca para tal hipótese, entre elas ressaltam-

se a presença de dutos lobulares por onde fluiu o magma mais máfico, bem como a existência de 

aglomerados de plagioclásio (crystal mush) presentes na porção máfica, indicando que durante a intrusão 

do magma mais máfico na câmara tonalítica, os agregados que ali se encontravam presentes, não estariam 

totalmente solidificados, originando uma típica mistura física de fases – mingling.  
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             Nesse sentido, o aspecto arredondado de alguns cristais de plagioclásio, embora não apresente 

textura poiquilítica, seria compatível com feições de corrosão, originadas durante o processo de mescla 

magmática. Outra fase mineral ígnea, frequentemente observada com aspectos arredondados, porém por 

vezes poiquilítica, se trata da hornblenda, que nas rochas encaixantes ocorre com granulação grossa. Por 

fim, cabe ressaltar ainda nesse sentido, que as composições de anortita dos plagioclásios presentes nas 

rochas hospedeiras bem como nos enclaves encontram-se, de forma geral, em relativo equilíbrio, com 

ligeiros valores acentuados de andesina para os enclaves, corroborando a etapa de homogeneização 

composicional.     

A presença do corpo diorítico de fina granulação, contínuo e de composição similar aos enclaves, 

presente nas estações Ponte Caída e Retorno, sugere a presença de dutos por onde fluiu o magma máfico e 

a partir dos quais derivaram-se os enclaves dioríticos. Esses dutos foram também observados na pedreira 

Barro Branco, localizada nas proximidades da pedreira Convap e estação do Retorno, levando a 

postulação da hipótese de associação dos enclaves dioríticos e os corpos dioríticos de maiores dimensões e 

continuidade. Assim, os dutos magmáticos, funcionariam como alimentadores e geradores dos enclaves 

dioríticos. A figura 2.5 ilustra bem o processo. Essa interpretação corrobora a ideia dos mesmos 

representarem diques sin-magmáticos, como proposto por Seixas et al. (2013) e é plenamente compatível 

com vários trabalhos disponíveis na literatura, como Wiebe & Collins (1998), Paterson et al. (2004), 

Barbarin (2004).  

 A análise da orientação preferencial de forma, realizada tanto no plagioclásio quanto no quartzo, 

tomou por base a lineação X(L) definida pelos grãos de plagioclásio. Nesse aspecto, a orientação de tal 

lineação varia conforme os domínios de influência dos lineamentos regionais que limitam a suíte Alto 

Maranhão: lineamentos Congonhas-Itaverava e Jeceaba-Bom Sucesso (ver capítulo 4). Ao se analisar os 

histogramas de distribuição de tamanho dos grãos, percebe-se, de forma geral, que há uma diminuição da 

granulação, da estação menos deformada para aquela com mais fortes indícios de deformação, segundo o 

ordenamento estabelecido com base em macroestruturas (ver capítulo 4). A análise de forma nos grãos de 

plagioclásio revelou, além de marcado padrão de orientação preferencial de forma, a diminuição 

progressiva de cristais euédricos com o aumento no grau de deformação, uma vez que na estação “com 

maior grau de deformação” tem-se grãos dominantemente anédricos (Figs. 4.43 d, e). No entanto, faz-se 

necessário destacar que tal relação não foi verificada da estação RV-a para a RV-b, uma vez que esta 

apresenta grãos de plagioclásio mais euédricos em relação àquela. Os grãos de quartzo, por sua vez, 

embora anédricos, tendem a exibir eixos maiores orientados na mesma direção exibida pelos grãos 
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plagioclásio X(L), sugerindo que também foi influenciado pelo mesmo campo de tensões responsável pelo 

alinhamento do plagioclásio, isto é, durante as fases liquidus a subsolidus. No entanto, há que se notar, 

que grande parcela do quartzo foi cristalizada tardiamente, como observado no preenchimento de fraturas 

do próprio plagioclásio e inclusões na hornblenda.  

6.2 – DADOS QUÍMICOS E ASSOCIAÇÃO COM PARAGÊNESE 

As análises químicas por microssonda foram realizadas nos plagioclásios presentes nas rochas 

hospedeiras. Quanto aos enclaves, analisou-se o plagioclásio integrante da matriz e os xenocristais, 

herdados das rochas hospedeiras. As análises revelaram, de forma geral, um zoneamento do tipo normal, 

isto é, apresenta maior conteúdo da molécula de anortita (An) na região de núcleo dos grãos, em 

detrimento da correspondente à albita (Ab), que se torna dominante em suas bordas. O tipo predominante 

de plagioclásio se trata do oligoclásio, que varia sua composição em torno de 17% - 29% de An. No 

entanto, faz-se necessário observar, que em algumas amostras há maior enriquecimento de Ca, alterando o 

tipo para andesina, sem, contudo, alterar o zoneamento químico, que permanece normal. Exceção se faz 

em relação à amostra RV-5 que representa um xenocristal de plagioclásio com zoneamento inverso. Em 

algumas situações, verifica-se ainda a coexistência da andesina com o próprio oligoclásio.  

O aspecto arredondado verificado em alguns grãos de plagioclásio (xenocristais e presentes nas 

rochas hospedeiras) pode ter relação direta com o rápido resfriamento ocasionado pelo contato entre 

magmas com temperaturas e composições diferentes (e.g. Baxter & Feely 2002), no contexto da mescla 

magmática. De fato, grão de plagioclásio analisado na amostra RV-7 (Fig. 5.1 a), com evidente aspecto 

arredondado, exibiu zoneamento oscilatório em termos da composição de An e Ab, evidenciando possível 

desequilíbrio térmico, possivelmente induzido pela mescla magmática. 

De maneira geral, nota-se como tendência, maior concentração de CaO nos plagioclásios 

pertencentes aos enclaves que aqueles das rochas hospedeiras, os quais mostram maior concentração de 

Na2O. Haja vista que a maior concentração de andesina nos plagioclásios foi verificada nos enclaves. 

Evidencia-se dessa forma, um caráter relativamente mais diferenciado para os plagioclásios pertencentes 

às rochas hospedeiras, embora tal relação não tenha sido verificada na estação Itaverava, onde os teores de 

CaO na amostra relativa ao enclave (RV-10) são menores que aqueles presentes na amostra representante 

do granitoide (RV-7). Levando-se em consideração o processo de mescla magmática e consequente 

reequilíbrio térmico e composicional, tal diferença poderia estar associada à entrada de novo fundido no 

sistema, alterando significativamente as composições tanto dos enclaves quanto das rochas hospedeiras.  
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As ocorrências de epidoto, pela associação mineral e aspectos texturais, foram inicialmente 

interpretadas como de origem secundária, estando relacionadas a substituição/reação mineral. As 

microanálises químicas corroboraram tais indicações, uma vez que quando plotadas segundo o critério 

adotado por Tulloch (1979), Jonhston & Wyllie (1988) e Sial et. al 1999, que consiste na diferenciação 

entre epidotos ígneos e metamórficos de acordo com o conteúdo molar de pistacita, se mostraram 

compatíveis com produtos de alteração de biotita e plagioclásio (ver capítulo 5, item 5.2.5). Assim, 

mesmo os grãos de epidoto não inclusos em plagioclásio, mais tabulares e isolados, seriam oriundos do 

processo de transformação da hornblenda em biotita e consequente excesso de cálcio disponível durante a 

reação (Winter, 2010). Interpretando-se, portanto, como fase pós-magmática. 

 Em função de sua forma, granulação, composição (ver capítulo 5, item 5.2.3) e principalmente 

pela associação microestrutural verificada com as demais fases minerais, a hornblenda, é interpretada 

como originariamente ígnea. Segundo o diagrama de Leake et al. (1997), trata-se de variedade 

magnesiana, tal como verificado por Seixas et al. (2013) (ver capítulo 5, item 5.2.3) e as variações da 

concentração de Ti devem indicar variadas condições de temperatura, uma vez que é altamente sensível à 

condição de temperatura vigente (e.g. Stünitz, 1998). Nesse caso, a diminuição do teor Ti nas amostras 

com predomínio de actinolita, deve indicar condições metamórficas de mais baixa temperatura, quando se 

daria a substituição de Ti segundo a reação: Ti(VI)+2 Al(IV) → Mg(VI)+2 Si(IV) (Schumacher, 1991). Nesse 

caso, os fenocristais de hornblenda, sem evidências de recristalização, tenderiam a apresentar maiores 

conteúdos de Ti em relação àquela que já iniciou seu processo de recristalização para actinolita (e.g. 

Stünitz, 1998).  

 Tal consideração está de acordo com a caracterização petrográfica e microestrutural que sugere a 

ocorrência de transformações em condição de metamorfismo de baixo grau. Dentre tais transformações, 

evidencia-se a geração de blebs de quartzo no interior de grãos de hornblenda e progressiva recristalização 

para actinolita, nas amostras que mostram microestruturas associadas a deformação. Tanto os grãos de 

hornblenda como de actinolita mostram orientação preferencial de forma, os quais juntamente com a 

biotita, tendem a definir uma foliação, que quando presente é coincidente com a orientação dos eixos 

maiores dos grãos de plagioclásio. Dessa forma, sugere-se que a orientação dos anfibólios se deve 

originalmente ao fluxo ígneo, responsável pela orientação da hornblenda, que posteriormente, por meio de 

metamorfismo de baixo grau, originou a actinolita. 
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As análises referentes a maior parte das hornblendas presentes nas amostras situadas na estação 

Ponte Funda, mais precisamente aquelas presentes no quartzo-diorito (RV-14 - hospedeira), exibem nítido 

desacoplamento em relação às demais amostras da suíte Alto Maranhão, visto que apresentam maiores 

teores de Ti. Nesse sentido, de acordo com a alta sensibilidade do Ti em relação à temperatura, é 

conveniente supor que tal diferença estaria associada, possivelmente, a maior temperatura de colocação do 

plúton na estação Ponte Funda em relação às demais estações. 

Vale ressaltar que há acentuado processo de biotitização da hornblenda e eventualmente actinolita, 

evidenciado por relação microestrutural (Figs. 4.11a, 4.13a, 4.21a, 4.24 a,b, 4.30a, 4.31e, 4.39a) e pelas 

microanálises realizadas em grãos de biotita. Segundo o diagrama ternário 10*TiO2 x MgO x FeO, de 

Nachit et al. (2005), nota-se que as biotitas analisadas em todas as estações de estudo, incluindo aquelas 

que não apresentam evidências diretas de origem por biotitização do anfibólio, ocupam o campo das 

biotitas reequilibradas (Fig. 5.2). Nesse sentido, deve-se considerar que as transformações ocorridas nas 

biotitas são associadas, de acordo com a literatura, à circulação de fluidos tardi a pós magmáticos – 

origem deutérica (Nachit et al. 2005). Ademais, tal hipótese explica a convenientemente o processo de 

biotitização do anfibólio (Brimhall et al. 1985) 

A diferenciação da biotita em função dos teores de Al (IV) e da razão Fe/Fe+Mg, proposto por 

Speer (1984) (Fig. 5.3), e sua conjugação com a análise petrográfica, permite a associação entre o regime 

de deformação e os teores relativos de Fe e Mg. (e.g. Nummer et al. 2007) 

Nesse sentido, observa-se um aumento dos teores de Fe em função do aumento das 

microestruturas de deformação. Segundo Nummer et al. 2007, isso implica no caráter mais diferenciado 

para essas amostras. As biotitas presentes nas amostras: SAM-1, RV-5, RV-6 e RV-10, se mostram com 

nítidas microestruturas associadas à deformação. Segundo o referido diagrama, situam-se em campo mais 

enriquecido na molécula de annita, quando comparadas àquelas menos deformadas. De maneira 

semelhante, a amostra RV-1, pertencente a estação do Retorno apresenta biotita com composição mais 

enriquecida em siderofilita, portanto, assim como as demais, mais enriquecida em ferro. 

 Ainda na amostra RV-1, ressalta-se que embora tenham sido notados núcleos de biotita no 

interior dos anfibólios, a maior parte da biotita compõe pronunciada foliação, onde os cristais se mostram 

mais límpidos e alongados em relação a biotita originária do produto de alteração dos anfibólios. Logo, 

diferentemente das biotitas que são originárias de alteração do anfibólio, sua análise aponta para maiores 

teores de Al (IV), assim como menores teores de Ti, conforme o diagrama de Nachit et al. 2005. Isso 
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implica que seu enriquecimento em ferro pode ter influência com a atuação de fluidos durante a 

deformação. 

As titanitas analisadas foram aquelas que ocorrem em associação com os minerais opacos, 

comumente a ilmenita, e aquelas que ocorrem inclusas em biotita. Com vistas a se determinar a origem 

das mesmas, algumas análises químicas foram plotadas em gráficos de acordo com o trabalho realizado 

por Fu et al. (2016), consistindo basicamente, na diferenciação das titanitas de origem ígnea, daquelas de 

origem hidrotermal. Os referidos diagramas correlacionam os conteúdos de TiO2 x FeO + Al2O3 e TiO2 x 

F (Figs. 5.7-5.8). Adotando-se tais critérios, verifica-se que titanitas de origem hidrotermal tendem a 

apresentar maiores conteúdos de Fe, Al e F em detrimento de Ti, situação não verificada nas amostras da 

suíte Alto Maranhão. Considerando-se ainda que a titanita tende a se cristalizar mais comumente em 

estágios tardios em magmas cálcio-alcalinos, em condições de mais alta fugacidade de oxigênio (Kohn et 

al. 2017), sugere-se que a cristalização das titanitas analisadas tenha se dado em regime subsolidus, no 

decorrer dos estágios finais de cristalização do magma. Vale mencionar que a ocorrência de uma das 

gerações de titanita ao longo das clivagens de grãos de biotita pode sugerir uma cristalização decorrente 

da exsolução de Ti da biotita, em contexto de metamorfismo (e.g. Ávila et al. 2004).  

A paragênese actinolita + plagioclásio (An > 17%) + clorita + epidoto + titanita, associada com a 

relativa ausência de microestruturas associadas a regime de deformação de alto grau, permitem associação 

com a transição de fácies xisto verde para anfibolito inferior, onde a temperatura aproximada se situa em 

torno de 500°C e pressão aproximada de 0,5 GPa. Como a pressão de cristalização da hornblenda, 

segundo o geobarômetro de Schmidt (1992), situa-se em torno de 0,31 GPa a 0,35 GPa, sugere-se que sua 

cristalização tenha se dado em menores profundidades, sendo provável que a alteração posterior para 

actinolita, no âmbito de metamorfismo de fácies xisto verde, tenha ocorrido no contexto de exumação da 

suíte.  

Em termos de cristalização primária, a provável assembleia mineralógica seria: plagioclásio 

sódico, hornblenda, quartzo, titanita, ilmenita, allanita, apatita, zircão, feldspato potássico. Em seguida, as 

prováveis reações metamórficas compreendem: a transformação da hornblenda em actinolita, alteração do 

plagioclásio para epidoto, carbonato e mica branca, porém sem inversão do zoneamento, geração de 

titanita no interior da biotita devido à exsolução de Ti desta, geração de epidoto ao redor da allanita. 

Ressalta-se ainda a formação de biotita por meio da alteração do anfibólio, resultante da ação de fluidos 

hidrotermais e reações deutérica. Não foi verificada a existência de hornblenda metamórfica, tão somente 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

 

137 

 

a existência de actinolita gerada por metamorfismo da hornblenda ígnea, sendo que a presença de quartzo 

em seu interior (blebs) poderia retratar o estágio intermediário dessa substituição.  

6.3 – INFERÊNCIAS NO CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

O alinhamento de grãos primários, inequivocamente ígneos como os de plagioclásio, marcam uma 

estrutura ígnea bem definida que remete a fluxo magmático concomitante ao processo de cristalização do 

batólito. Por outro lado, o paralelismo entre lineação ígnea e a orientação preferencial de forma de grãos 

inequivocamente metamórficos, como actinolita, indica que esse fluxo magmático foi possivelmente 

controlado por um campo de tensões associado a um processo de metamorfismo/deformação regional. 

Nesse sentido, as análises microestrutural, química e de paragênese sugerem uma colocação sin-tectônica 

para a suíte Alto Maranhão e esse campo de tensões teria atuado desde a fase liquidus e se prolongado até 

o limite de rigidez dos agregados (subsolidus), onde a quantidade disponível de melt já não era suficiente 

para evitar a interação intergranular, levando à ativação de mecanismos de microfraturamento, deformação 

plástica intracristalina, e em menor grau, recristalização dinâmica.  

A evidência mais provável que os aspectos microestruturais predominantes são fruto de uma 

possível colocação sin-tectônica, pode ser observada na estação do Retorno, a qual embora apresente 

maior proporção de feições de deformação, exibe na amostra RV-1, um paralelismo entre o alinhamento 

de plagioclásios ígneos e foliação marcada pela biotita/actinolita.  

A esse contexto de colocação sin-tectônica, são atribuídos o alinhamento mineral ígneo, 

responsável pela orientação preferencial de forma, preservação de forma euédrica a subédrica do 

plagioclásio e possivelmente feições de deformação intracristalina de baixo grau. A geração da foliação 

marcada pela biotita, poderia ser atribuída à fase subsolidus, sob um campo de tensões regional. Deduz-se 

ainda, pela análise microestrutural, que o sistema não se encontrava plenamente solidificado, uma vez que 

os plagioclásios conservaram suas típicas feições ígneas e se alinharam conforme a orientação marcada 

pela foliação. Além do mais, são nítidas as feições de afloramentos que remetem a não completa 

solidificação da rocha hospedeira durante a intrusão do magma mais máfico, fato exemplificado pela pasta 

de cristais de plagioclásio de granulação grossa (crystal mush) no interior dos enclaves. Posteriormente, 

como evidenciado pela análise da paragênese mineral, a transformação da hornblenda ígnea em actinolita, 

ocorreu como consequência da reação de fluidos tardi-magmáticos, onde as feições de baixo grau 

associam-se à deformação em estado subólido.  
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Conforme objetivo inicial desse trabalho, torna-se inevitável e necessária a integração dos dados 

obtidos no âmbito de influência dos lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso e Congonhas-Itaverava. Para 

tanto, nas próximas linhas, buscou-se correlacionar os dados obtidos a modelos tectônicos vigentes 

encontrados na literatura (Endo 1997, Alkmim & Marshak 1998, Campos & Carneiro 2004). 

A sequência metavulcanossedimentar associada ao lineamento Congonhas-Itaverava apresenta 

grande complexidade em relação às idades obtidas, apresentando aparentemente, derivação de fontes 

toleíticas paleoproterozoicas, embora haja contribuição de variadas fontes arqueanas na porção basal, 

sendo a idade de deposição máxima de 2,349 Ga ± 14 Ma (Teixeira et al. 2015). Dessa forma, o próprio 

significado tectônico atribuído ao desenvolvimento do lineamento Congonhas-Itaverava também é alvo de 

grande especulação. Contudo, sua influência para a estruturação da suíte Alto Maranhão, é evidenciado 

regionalmente pelo balizamento desse lineamento a NE da suíte Alto Maranhão. Tal influência é 

corroborada em aspectos microestruturais, onde o padrão de orientação preferencial de forma para os 

agregados de quartzo e plagioclásio apresentam correspondência com a direção verificada por esse 

lineamento. Observa-se claramente a orientação preferencial dos eixos maiores dos grãos na direção NW-

SE, para as estações RV-b, RV-c e RV-d, como mostrado na figura 4.45. 

Doutro modo, a disposição apresentada pelo lineamento Jeceaba-Bom Sucesso NE/SW, coincide 

com as análises de orientação preferencial de forma, efetuadas na estação Ponte Funda, situada na porção 

SW, em limite extremo da suíte Alto Maranhão. De forma análoga ao lineamento Congonhas-Itaverava, 

verifica-se que os contornos da suíte Alto Maranhão são também influenciados por esse lineamento, em 

sua área de abrangência. A interação entre ambos os lineamentos, conferem um aspecto em forma de 

arqueamento à suíte Alto Maranhão. 

Levando-se em conta o contexto de atuação do evento Transamazônico, há que se pontuar que os 

estudos recentes (Seixas et al. 2013) revelam que a origem da suíte Alto Maranhão teria se dado como 

produto da fusão do manto metassomatizado, em ambiente de arco oceânico. Por si só, tal conclusão 

implica necessariamente no fato que a referida suíte não teve sua intrusão associada ao clímax da 

convergência ocorrida durante o evento Transamazônico, mas em eventos colisionais imediatamente 

anteriores, que envolveram a subducção de crostas oceânicas pretéritas. Tal inferência encontra-se ainda 

em consonância com a idade obtida para a suíte Alto Maranhão, que data de 2,13 Ga (Noce 1995, Seixas 

et al. 2013), enquanto os estágios finais da convergência transamazônica, com a geração de cinturões de 

dobramento e cavalgamento se deram por volta de 2,1 Ga (Alkmim & Marshak, 1998). Os plútons 
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associados aos arcos oceânicos e continental do Cinturão Mineiro, encontram-se atualmente bem definidos 

por Noce et al. (2000), Ávila et al. (2010), Seixas et al. (2012), Seixas et al. (2013), Ávila et al. (2014); 

Barbosa (2015), Barbosa et al. (2015), Teixeira et al. (2015), Moreira et al. (2018), apresentando espectro 

de idades que varia de 2,47 G.a - 2,18 a 2,09 G.a. A relação de tais plútons encontra-se detalhada no 

capítulo 2. 

Alguns modelos abordam a mecânica e cinemática envolvidas durante a colagem resultante do 

evento Transamazônico. Entre eles, o modelo proposto por Campos (2004) e Campos & Carneiro (2008) 

enfatiza a importância e significado do lineamento Jeceaba-Bom Sucesso na configuração atual dos 

plútons do Cinturão Mineiro. Foram propostos então, com base no referido modelo, três estágios de 

evolução tectônica, onde no primeiro, houve consumo de crosta oceânica, acunhada para leste, por meio 

de uma dupla subducção. No segundo estágio, após o consumo completo da crosta oceânica, teria ocorrido 

colisão frontal arco-continente, com vergência de SW para NE, por volta de 2,1 Ga. O terceiro estágio 

representaria a finalização do consumo da crosta oceânica e consequente colisão continental. Nesse 

sentido, o lineamento Jeceaba-Bom não representaria o locus original da colagem ou aglutinação 

correspondente. De fato, o desenvolvimento inicial desse lineamento vem sendo considerado como 

extensão paleogeográfica da bacia Minas, em uma espécie de calha crustal que foi preenchida por 

metassedimentos do Supergrupo Minas (Neri et al. 2013). No entanto, durante o terceiro estágio dessa 

evolução tectônica, o lineamento Jeceaba-Bom Sucesso teria funcionado como uma grande zona de 

transferência sinistral.  

Da mesma forma, o lineamento Congonhas-Itaverava, apresenta evidências que remetem à 

cisalhamento direcional dextral, os quais foram posteriormente sobrepostos por movimentos de 

cisalhamento sinistrais (Endo 1997). Nesse âmbito, teria funcionado também como zona de transferência 

durante a convergência do arco magmático (Noce 1995). 

A junção de tais ideias justifica a configuração atual dos plútons do Cinturão Mineiro em função 

da combinação de deslocamentos ocorridos ao longo desses lineamentos, culminando no paralelismo das 

estruturas da porção central e leste da suíte Alto Maranhão em relação ao lineamento Congonhas-

Itaverava.  

A associação desse modelo com os dados obtidos e debatidos previamente permitem inferir que 

durante a movimentação ocorrida ao longo desses lineamentos, os plútons situados na posição central e 

leste, associados à suíte Alto Maranhão, não se encontravam plenamente solidificados até sua 
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movimentação para a posição correspondente ao lineamento Congonhas-Itaverava, recebendo, portanto, 

influência do campo de tensões associado a essa movimentação. Nesse sentido, propõe-se que a suíte Alto 

Maranhão esteja associada ao contexto da conjugação desses movimentos, onde a porção a oeste foi 

influenciada pela movimentação direcional de sentido sinistral, ocorrida ao longo do lineamento Jeceaba-

Bom Sucesso, enquanto as porções centrais e leste receberam influência do movimento dextral ocorrido 

no lineamento Congonhas-Itaverava, posicionando-as paralelamente ao mesmo. 

O intervalo temporal associado ao deslocamento desde a intrusão (fase liquidus) até a completa 

solidificação (fase solidus) da suíte Alto Maranhão, corresponde, ao intervalo subsolidus. Nesse sentido, a 

estimativa de duração desse estágio pode ser obtida por meio de dados geocronológicos já obtidos, uma 

vez que a titanita ígnea associada à ilmenita foi datada por Noce 1995, apresentando a idade de 2,124 ± 2 

Ga. Já a idade de cristalização obtida por esse mesmo autor e ratificada por Seixas et al. 2013, foi obtida 

em zircão, correspondendo a 2,130 ± 2 Ga. Pela diferença das duas idades e considerando-se as 

temperaturas de bloqueio de ambos os minerais, sugere-se que o intervalo representado pela fase 

subsolidus para a suíte Alto Maranhão, corresponde, aproximadamente a 6 milhões de anos. 

6.4 – CONCLUSÕES 

De acordo com os dados obtidos e posterior interpretação e discussão, as seguintes conclusões 

foram obtidas: 

• A suíte Alto Maranhão apresenta evidências nítidas de mescla magmática, constatadas por estudos 

em amostras de campo e lâminas delgadas; 

• Os padrões microestruturais verificados tanto nos enclaves microdioríticos, quanto nas rochas 

hospedeiras, implicam, na prevalência de microestruturas ígneas à transicionais, geradas em 

estado subsolidus; 

• Microestruturas associadas à deformação de maior grau ocorrem localizadas e em nenhuma 

situação, obliteram completamente as feições ígneas; 

• O alinhamento definido pela orientação dos cristais de plagioclásio, quartzo e ocasionalmente 

biotita e anfibólios resulta de fluxo ígneo estendido até o estado subsolidus; 
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• Há nítida influência dos lineamentos Congonhas-Itaverava e Jeceaba-Bom Sucesso no 

alinhamento mineral apresentado pelas amostras; 

• A conjugação dos modelos tectônicos para a evolução e atual configuração dos plútons do 

Cinturão Mineiro, explicam a influência dos lineamentos Congonhas-Itaverava e Jeceaba-Bom 

Sucesso na configuração da suíte Alto Maranhão; 

• Dados associados às datações de zircões e titanitas, encontrados na literatura e associados aos 

modelos tectônicos vigentes, indicam que o intervalo entre a colocação e completa solidificação 

da suíte Alto Maranhão situa-se em torno de 6 milhões de anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referências 

 

Abdel-Rahman A.M. 1994. Nature of biotites from alkaline, calcalkaline and peraluminous magmas. J Petrol 35:     

525–541. 

Allard b., Benn K. 1989. Shape preferred orientation analysis using digitized images on a microcomputer. Comput. 

Geosci. 15: 441-448. 

Aliani F., Maanijou M., Miri M. 2011. Field and textural evidences of magma mingling in the tekyeh-bala area 

granitoid rocks, west iran. Australian journal of basic and applied sciences 5(12). 

Alkmim F.F., Marshak S. 1998. Transamazonian orogeny in the southern são francisco craton region, minas gerais, 

brazil: evidence for paleoproterozoic collision and collapse in the quadrilátero ferrífero: precambrian research, v. 

90, p. 29 – 58. 

Alkmim F. F. 2004. O que faz de um cráton um cráton? O Cráton do São Francisco e as revelações Almeidianas ao 

delimita-lo. In: Mantesso-Neto et al. (eds) Geologia do Continente SulAmericano. Evolução da obra de Fernando 

Flávio Marques de Almeida. Becca, pp.: 17-35 

Alkmim A. R., Caldeira J. N. M. 2011. Geologia da folha Entre Rios de Minas, MG: Ortofotocarta 42-16-16. Escala 

1:10.000. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Ouro Preto. 

Archanjo C.J., Hollanda M.H.B.M., Rodrigues S.W.O., Brito Neves B.B., Armstrong R. 2008. Fabrics of pre- and 

syntectonic granite plutons and chronology of shear zones in the Eastern Borborema Province, NE Brazil. Journal 

of Structural Geology 30, 310 e 326. 

Arzi A. A. 1978. Critical phenomena in the rheology of partially melted rocks. Tectonophysics 44, 173-184. 

Ávila C.A. 2000. Geologia, petrografia e geocronologia de corpos plutônicos paleoproterozóicos da borda meridional 

do Cráton São Francisco, região de São João del Rei, Minas Gerais. Tese de Doutorado, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, 401 p.  

   Ávila C.A., Teixeira W., Pereira R.M. 2004. Geologia e petrografia do Quartzo Monzodiorito Glória, Cinturão 

Mineiro, porção sul do Craton São Francisco, Minas Gerais. Arquivos do Museu Nacional, 62(1):83-98. 

Ávila C.A., Cherman A.F., Valença J.G. 2008. Dioritos Brumado e Rio Grande: geologia e relação com o 

metamorfismo paleoproterozoico do Cinturão Mineiro, borda meridional do Cráton São Francisco, Minas Gerais. 

Arquivos do Museu Nacional 67, 248-277. 

Ávila C.A., Teixeira W., Cordani U.G., Moura C.A.V., Pereira R.M. 2010. Rhyacian (2.23–2.20 Ga) juvenile accretion 

in the southern São Francisco craton, Brazil: geochemical and isotopic evidence from the Serrinha magmatic 

suite, Mineiro Belt. Journal of South American Earth Sciences. 29: 464–482. 

Ávila C.A., Teixeira W., Bongiolo E.M., Dussin I.A., Vieira T.A.T. 2014. Rhyacian evolution of subvolcanic and 

metasedimentary rocks of the southern segment of the Mineiro Belt, São Francisco Craton, Brazil. Precambrian 

Research, 243, 221-251. 

Baltazar O.F., Zucchetti M. 2007. Lithofacies associations and structural evolution of the Archean Rio das Velhas 

greenstone belt, Quadrilátero Ferrífero, Brazil: a review of the regional setting of gold deposits. Ore Geology 

Reviews, 32: 471 – 499. 

Barbarin B., Didier J. 1992. Genesis and evolution of mafic magmatic enclaves through various types of interactions 

be- tween coeval felsic and mafic magmas. Trans. R. Soc. Edinburgh. Earth Sci. 83, 145–153. 

 



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

 

144 

 

Barbarin B. 2004. Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra      

Nevada batholith, California: nature, origin, and relations with the hosts. Lithos, 80:(155-177). 

Barbarin B. 2005. Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra 

Nevada batholith, California: nature, origin, and relations with the hosts. Lithos 88:155–177. 

Barbosa M.I.M. 1985. Geoquímica das faixas máficas-ultramáficas, plutonitos e migmatitos do “Greenstone Belt” 

Barbacena, na região de Conselheiro Lafaiete, (MG). Rio de Janeiro. 185 p. (Dissertação de Mestrado, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro). 

Barbosa N.S. 2015. Evolução Paleoproterozoica do Cinturão Mineiro: Geocronologia U-Pb, isótopos de Nd-Hf-Sr e 

geoquímica de rochas plutônicas. PhD Thesis. Universidade de São Paulo, 229 pp. 

Barbosa N.S., Teixeira W., Ávila C.A., Montecinos P.M., Bongiolo E.M. 2015. 2.17–2.10 Ga plutonic episodes in the 

Mineiro belt, São Francisco Craton, Brazil: U-Pb ages, geochemical constraints and tectonics. Precambrian 

Research, 270, 204–225. 

Baxter S., Feely M. 2002. Magma mixing and mingling textures in granitoids: examples from the Galway granite, 

Connemara, Ireland. Mineral Petrol 76:63–74. 

Belcher R.W., Kisters A.F.M. 2006. Syntectonic emplacement and deformation of the Heerenveen batholith: 

Conjectures on the tectonic setting of the 3.1 Ga granite magmatism in the Barberton granite-greenstone terrane, 

South Africa, in Reimold, U., and Gibson, R., eds., Processes in the Early Earth: Geological Society of America 

Special Paper 405, p. 211–232. 

Blenkinsop T. 2000. Deformation microstrucutures and mechanisms in mineral and rocks. Dordrecht, Kluwer 

Academic Press. 169p. 

Bouchez J.L., Delas C., Gleizes G., Nedelec A., Cuney M. 1992. Submagmatic microfractures in granites. Geology 

20, 35-38. 

Brimhall G.H.Jr., Agee C., Stoffregen R. 1985. The hydrothermal conversion of hornblende to biotite: Canadian 

Mineralogist, v. 23, p. 369-379. 

Brown M., Solar G.S. 1998. Granite ascent and emplacement during contractional deformation in convergent orogens. 

Journal of Structural Geology 20, 1365–1393. 

Bunsen R.W. 1851. Über die Processe der vulkanischen Gesteinsbildungen Islands. Ann. Phys. Chem. (Dritte Reihe) 

83:197–272. 

Campos J.C.S. 2004. O lineamento Jeceaba-Bom Sucesso como limite dos terrenos arqueanos e paleoproterozoicos do 

Cráton São Francisco Meridional: evidências geológicas, geoquímicas (Rocha Total) e geocronológicas (U-Pb). 

Tese de Doutorado. DEGEO/EM/UFOP. 190 p. 

Campos J.C.S, Carneiro M.A. 2008. Neoarchean and Paleoproterozoic granitoids marginal to the Jeceaba-Bom 

Sucesso lineament (SE border of the southern São Francisco craton): Genesis and tectonic evolution. Journal of 

South American Earth Sciences. 26: 463–484. 

Castro A. 2001. Plagioclase morphologies in assimilation experiments: implications for disequilibrium melting in the 

generation of granodiorite rocks. Mineral Petrol 71:31–49. 

Castro  C.P.,  2007. Microestruturas  e  Textura  de  Equilíbrio em  Quartzo  Recristalizado. Dissertação  de  Mestrado, 

Ufop, 150p. 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

 

145 

 

Cherman A.F., 1999. Geologia e petrografia de áreas dos Greenstone Belts Rio Capivari-Rio das Mortes e Itumirim-

Tiradentes e rochas granitóides associadas entre Nazareno e Lavras (Estado de Minas Gerais). Programa de Pós-

Graduação em Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 162 p. (Dissertação de Mestrado). 

Corrêa Neto A.V., Modesto A.M. de., Caputo Neto V., Guerrero J.C. 2012. Alteração hidrotermal em zona de 

cisalhamento associada ao Lineamento Congonhas, sul do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Anuário do 

Instituto de Geociências – UFRJ, 35(2), 55-64. 

Christie J.M., Griggs D.T., Carter N.L. 1964. Experimental evidence of basal slip in quartz. Jour. Geol. 72, 734-756.  

Dell’Angelo L.N., Tullis J. 1988. Experimental deformation of partially melted granitic aggregates. J. metam. Geol. 6, 

495-516. 

Didier J. 1973. Granites and their enclaves, Elsevier, Amsterdam, 393 p. 

Droop G.T.R. 1987. A general equation for estimating Fe3+ concentrations in ferromagnesian silicates and oxides 

from microprobe analyses, using stoichiometric criteria. Mineralogical Magazine 51: 431-435. 

Endo I., 1997. Regimes tectônicos do arqueano e proterozóico no interior da placa sanfranciscana: Quadrilátero 

Ferrífero e áreas adjacentes, Minas Gerais, 243p. Tese de Doutorado – Instituto de Geociências, Universidade de 

São Paulo, São Paulo.  

Etheridge M.A., Kirby S.H. 1979. Experimental deformation of rock-forming pyroxenes: Recrystallization 

mechanisms and preferred orientations: Tectonophysics, in press.  

Evans J. P. 1988. Deformation mechanisms in granitic rocks at shallow crustal levels. J. Struct. Geol. 10, 437-444. 

Ferreira D.C., Gomes T.A.T. 2011. Geologia da folha Entre Rios de Minas, MG: Ortofotocarta 42-16-15. Escala 

1:10.000. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Ouro Preto. 

Ferrill D.A., Morris P.A., Evans M.A., Burkhard M., Groshong Jr. R.h., Onasch C.M. 2004. Calcite twin morphology: 

a low-temperature deformation geothermometer. J. Struct Geol 26:1521–1529. 

Frost T.P., Mahood G.A. 1987. Field, chemical, and physical constraints on mafic– felsic magma interaction in the 

Lamarck Granodiorite, Sierra Nevada, California. Geological Society of America Bulletin 99 (2), 272– 291. 

Fu Y., Sun X.M., Zhou H.Y., Lin H., Yang T.J. 2016. In-situ LA-ICP-MS U–Pb geochronology and trace elements 

analysis of polygenetic titanite from the giant Beiya gold–polymetallic deposit in Yunnan Province, Southwest 

China. Ore Geol. Rev., 77, 43–56. 

Gallagher J. J., Friedman M., Handin J., Sowers G. M. 1974. Experimental studies relating to microfractures in 

sandstone. Tectonophysics 21, 203-247. 

Gifkins R.C. 1968. Diffusional creep mechanisms. J. Am. Ceram. Soc., 51 : 69-72. 

Gleizes G., Leblanc D., Bouchez J. -L. 1997. – Variscan granites of the Pyrenees revisited: their role as syntectonic 

markers of the orogen. – Terra Nova, 9, 38-41.  

Gleizes G., Leblanc D., Santana V., Olivier P.H., Bouchez J.-L. 1998. Sigmoidal structures featuring dextral shear 

during emplacement of the Hercynian granite complex of Cauterets–Panticosa (Pyrenees). Journal of Structural 

Geology 20, 1229–1245. 

Gonçalves C.P.C., Lagoeiro L. E. 2013. The development of grain boundary orientation distribution in quartz. 

European Journal of Mineralogy , v. 25, p. 385-404 

 



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

 

146 

 

Grossi Sad J.H., Pinto C.P., Duarte C.L. 1983. Geologia do distrito manganesífero de Conselheiro Lafaiete, MG. In: 

SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte, SBG-MG, p. 259-270 (Boletim 3). 

Guild P.W. 1957. Geology and mineral resources of the Congonhas dstrict, Minas Gerais, Brazil. U.S. Geological 

Survey Professional Paper, 290:1-90. 

Hibbard M.J. 1981. The magma mixing origin of mantled feldspars. Contrib Mineral Petrol 76:158–170. 

Hibbard M.J. 1987. Deformation of incompletely crystallised magma systems: granitic gneisses and their tectonic 

implications. J. Geol. 951, 543-561. 

Higgins M.D. 2006. Quantitative Textural Measurements in Igneous and Metamorphic Petrology. Cambridge 

University, Cambridge, 276 pp. 

Hutton D.H.W. 1988. Granite emplacement mechanisms and tectonic controls: Inferences from deformation studies: 

Royal Society of Edinburgh Transactions, Earth Sciences, v. 79, p. 245–255. 

Janoušek V., Bowes D.R., Braithwaite C.J.R., Rogers G. 2000. Microstructural and mineralogical evidence for limited 

involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice 

granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic, Trans. R. Soc. Edinburgh Earth Sci. 91 15–26. 

Johnston A.D., Wyllie P.J. 1988. Constraints on the origin of Archean trondhjejemites based on phase relationships of 

Nuk gneiss with H2O at 15 kbar. Contrib. Mineral. Petrol. 100, 35–46. 

Karlstrom K.E., Miller C.F., Kingsbury J.A., Wooden J.L. 1993. Pluton emplacement along a ductile thrust zone, Pine 

mountains, southeastern California: Interaction between deformational and solidification processes. Bull. geol. 

Soc. Am. 105, 213-230. 

Kohn M, Engi M, Lanari P. 2017. Petrochronology: methods and applications. Rev Mineral Geoch, Chantilly, VA, p 

423 

Kumar S., Rino V., Pal A.B. 2004. Field evidence of magma mixing from microgranular enclaves hosted in 

Palaeoproterozoic Malanjkhand granitoids, Central India. Gondwana Research, 7(2): 539-548. 

Kumar S., Rino V. 2006. Mineralogy and geochemistry of microgranular enclaves in Palaeoproterozoic Malanjkhand 

granitoids, central India: evidence of magma mixing, mingling and chemical equilibration. Contributions to 

Mineralogy and Petrology 152, 591-609. 

Launeau P., Robin P.Y.F. 1996. Fabrics analysis using the intercept method. Tectonophysics, 267:91-119.chemical 

equilibration. Contributions to Mineralogy and Petrology 152, 591–609. 

Launeau P., Cruden A.R. 1998. Magmatic fabric acquisition mechanism in a syenite: results of a combined anisotropy 

of magnetic susceptibility and image analysis study. Journal of Geophysical Research, 103:5067-5068. 

Launeau P., Robin P.Y.F. 2003. SPO v. 2003 (freeware). Université de Nantes (França)/University of Toronto 

(Canadá). Disponível em: http://www.sciences.univ-nantes.fr/geol/UMR6112/SPO/SPO.html. Acessado em 

05/07/20018. 

Leake B.E., Woolley A.R., Hawthorne F.C., Kato A., Kisch H.J., Krivovichev V. G., Linthout K., Laird J., Maresch 

W.V., Schumacher J.C., Stephenson N.C.N., Whittaker E.J.W., Youzhi G. 1997. Nomenclature of amphiboles of 

the international mineralogical association commission on new minerals and mineral names. Mineralogical 

Magazine, 61:295-321. 

Leblanc D., Gleizes G., Roux L., Bouchez J.-L. 1996. Variscan dextral transpression in the French Pyrenees: new data 

from the Pic des Trois-Seigneurs granodiorite and its country rocks. Tectonophysics 261, 331–345.  

http://www.sciences.univ-nantes.fr/geol/UMR6112/SPO/SPO.html.%20Acessado%20em%2005/07/20018
http://www.sciences.univ-nantes.fr/geol/UMR6112/SPO/SPO.html.%20Acessado%20em%2005/07/20018


Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

 

147 

 

Lister G. S., Hobbs B. E. 1980. The simulation of fabric development during plastic deformation and its application to 

quartzite: the influence of deformation history. Journal of Structural Geology, 2(3): 355-370. 

Martins L.A. 2008. Aspectos de campo, petrográficos, química mineral, litogeoquímica, geocronologia U-Pb e 

geoquímica isotópica Sm-Nd de tonalitos paleoproterozóicos da porção setentrional da suíte Alto Maranhão, 

Minas Gerais. Dissertação de Mestrado No 264. Universidade de Ouro Preto, 159p. 

Mcclay K.R. 1977. Pressure solution and coble creep in rocks and minerals: a review. J Geol Soc Lond 134:57–70. 

Mitra S. 1976. A quantatitive study of deformation mechanisms and finite strain in quartzites. Contr. Miner. Petrol. 

59, 203-226. 

Moreira H., Seixas L., Storey C., Fowler M., Lasalle S., Stevenson R., Lana C., 2018. Evolution of Siderian juvenile 

crust to Rhyacian high Ba-Sr magmatism in the Mineiro Belt, southern São Francisco Craton. Geoscience 

Frontiers. 

Muramatsu M.Y., Aoyagi Y., Tadano K., Shizawa. 2014. Phase-field simulation of static recrystallization considering 

nucleation from subgrains and nucleus growth with incubation period, Comput. Mater. Sci. 87 112 – 122. 

Nachit H., Ibhi A.B., Abia El-H., El Hassan., Abia Ben Ohoud, M. 2005. Discrimination between primary magmatic 

biotites, reequilibrated biotites, and neoformed biotites. C. R. Geosci. 337, 1415–1420. 

Nascimento R.S.C., Mcreath I., Galindo A.C. 2010. Relationships between shearing and granitic magma emplacement: 

the Remígio-Pocinhos Shear Zone in the São José do Campestre Massif, NE Brazil. Revista de Geologia USP, 

Série Científica, 10(3), 3-18. 

Neri M.E.N.V., Rosière C.A., Lana C.C. 2013. Supergrupo Minas na Serra de Bom Sucesso, extremo sudoeste do 

Quadrilátero Ferrífero - MG: Petrografia, geoquímica e isótopos de U-Pb. Revista Geologia USP, Série Científica 

13 (2), 117–202. 

Noce C.M. 1995. Geocronologia dos eventos magmáticos sedimentares e metamórficos na região do Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais. São Paulo. 128p. (Tese de doutorado, Instituto de Geociências, Universidade de São 

Paulo).  

Noce C.M., Tassinari C., Lobato L.M. 2000. Geochronology of the Quadrilátero Ferrífero: a review. Geonomos, 7: 

15-23. 

Nummer A., Seixas L.A.R., Baars F.J., Almeida M.E., Ferreira A.L., Martins A.P.S., Monteiro M.A.S., Paixão M.A.P., 

Sirotheau G.J.C, Tasso M.A.L. 1992. Geologia estrutural e petrografia do Lineamento Congonhas-MG. In: 

Congresso Brasileiro de Geologia. 37. São Paulo, 1992. Boletim de Resumos... São Paulo, SBG. P. 353-355. 

Nummer A.R., Seixas L.A.R., Machado R. 2007. Química mineral, cristalização e deformação de granitos 

sintectônicos brasilianos da região de Arrozal, SW do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Geociências, v. 37, p. 

202-214. 

Obee H.K., White S.H. 1985. Faults and associated fault rocks of the Southern Arunta block, Alice Springs, Central 

australia. J. Struct. Geol., 7: 702-712. 

Passchier C. W., Trouw R. A. J. 1996. Microtectonics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York. 

Passchier C.W., Trouw R.A.J. 2005. Microtectonic. Germany, Springer. 366p. 

Paterson S.R., Vernon R.H., Tobisch O.T. 1989. A review of criteria for the identification of magmatic and tectonic 

foliations in granitoids. Journal of Structural Geology, 11:349–363.  



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

 

148 

 

Paterson S.R., Fowler Jr. T.K., Schmidt K.L., Yoshinobu A.S., Yuan E.S., Miller R.B. 1998. Interpreting magmatic 

fabric patterns in plutons. Lithos, 44: 53-82.  

Paterson S.R., Pignotta G.S., Vernon R.H. 2004. The significance of microgranitoid enclave shapes and orientations. 

Journal of Structural Geology 26, 1465–1481. 

Peternell M., Bitencourt M.F., Kruhl J.H., Stäb C. 2010. Macro and microstructures as indicators of the development 

of syntectonic granitoids and host rocks in the Camboriú region, Santa Catarina, Brazil. Journal of South 

American Earth Sciences 29, 738 – 750. 

Pires F.R.M. 1977. Geologia do distrito manganesífero de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Rio de Janeiro, 344p. 

(Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro). 

Plissart G., Diot H., Monnier C., M ̆aruntiu M.E., Berger J. 2012. Relationship between a syntectonic granitic intrusion 

and a shear zone in the Southern Carpathian–Balkan area (Alm ̆aj Mountains, Romania): Implications for Late 

Variscan kinematics and Cherbelezu granitoid emplacement; J. Struct. Geol. 39 83–102. 

Poirier J-P. 1985. Creep in crystals: High-temperature deformation processes in metals, ceramics and minerals: 

Cambridge University Press, Cambridge, 260 p. 

Roberts W., Ahlblom B. 1978. A nucleation criterion for dynamic recrystallization during hot working. Acta 

Metallurgica, 26 (5), 801 –813. 

Rodrigues S.W.O., Archanjo C.J., Launeau P. 2009. Determinação da orientação preferencial de forma (OPF) de 

silicatos em rochas graníticas: Granito Campina Grande (PB), Revisa Brasileira de Geociências, vol. 39(3): 435-

451. 

Rosenberg C.L., Stünitz H. 2003. Deformation and recrystallization of plagioclase along a temperature gradient: an 

example from the Bergell tonalite. J Struct Geol 25:389–408. 

Rosenberg C.L. 2004. Shear zones and magma ascent: A model based on a review of the Tertiary magmatism in the 

Alps: Tectonics, v.23, no. 3, TC3002, p. 1–21. 

Rutter E.H. 1983. Pressure solution in nature, theory and experiment. J Geol Soc Lond 140:725–740. 

Rutter E.H., Neumann D.H.K. 1995. Experimental deformation of partially molten Westerly granite under fluid-absent 

conditions, with implications for the extraction of granitic magmas. J. geophys. Res. 100, 15697- 15715. 

Santos M.H.L. 2006. Processamento, Nivelamento e Integração de Levantamento Aerogeofísicos Magnetométricos no 

Estado de Minas Gerais e sua contribuição à Geologia da Porção Sul do Cráton São Francisco. Dissertação de 

Mestrado Nº210. Universidade de Brasília. Instituto de Geociências. Brasília – DF. 

Schedl A., Van der Pluijm B. A. 1988. A review of deformation microstructures, Journal of Geological Education 36: 

111-121. 

Schumacher R. 1991: Compositions and phase relations of calcic amphiboles in epidote- and clinopyroxene-bearing 

rocks of the amphibolite and lower granulite facies, central Massachusetts, USA. Contrib. Mineral. Petrol. 108, 

196- 211. 

Schmidt M.W. 1992. Amphibole composition in tonalite as a function of pressure an experimental calibration of the 

Alhornblende barometer. Contrib Mineral Petr 110: 304–310. 

Seaman S.J., Ramsey P.C. 1992. Effects of magma mingling in the granites of Mount Desert Island, Maine. J. Geol., 

100: 395-409. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

 

149 

 

Seixas L.A.R. 1988. Geologia e metaloctetos de ouro de uma fração do Lineamento Congonhas, Minas Gerais. Brasília, 

119p. (Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília). 

Seixas L.A.R., Baars F.J. 1991. Características geoquímicas das rochas ultramáficas do lineamento Congonhas, Minas 

Gerais, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, CONGRESSO DE GEOQUÍMICA DOS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, 3/1. 

Seixas L.A.R. 2000. Pétrologie de la suíte TTG de la bordure nord du batholite D’Alto Maranhão et du pluton 

Congonhas, Minas Gerais, Bresil. Centre Scientifique d’ Orsay, Université de Paris-Sud, Orsay, France & 

Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Tese de Doutorado, 202p. 

Seixas L.A.R., David J., Stevenson R. 2012. Geochemistry, Nd isotopes and U-Pb geochronology of a 2350 Ma TTG 

suite, Minas Gerais, Brazil: implications for the crustal evolution of the southern São Francisco craton. 

Precambrian Research 196–197, 61–80. 

Seixas L.A.R., Bardintzeff J-M., Stevenson R., Bonin B. 2013. Petrology of the high-Mg tonalites and dioritic enclaves 

of the ca. 2130 Ma Alto Maranhão suite: Evidence for a major juvenile crustal addition event during the Rhyacian 

orogenesis, Mineiro Belt, southeast Brazil. Precambrian Research 238C, 18–41. 

Sial A.N., Toselli A.J., Saavedra J., Parada M.A., Ferreira V.P. 1999. Emplacement, petrological and magnetic 

susceptibility characteristics of diverse magmatic epidote-bearing granitoid rocks in Brazil, Argentina, and Chile. 

Lithos 46, 367–392. 

Speer A. 1984. Micas in igneous rocks. Rev. Mineral. 13, 299–356. 

Spry A. 1969. Metamorphic textures. Pergamon Press, Oxford. 

Stel H. 1991. Linear dilatation structures and syn-magmatic folding in granitoids. J. Struct. Geol. 12, 625-634. 

Stevens R.N. 1971. Grain-boundary sliding and diffusion creep in polycrystalline solids. Philosophical Magazine 23 

(182):265-283. 

Stipp M., Stünitz H., Heilbronner R., Schmid S.M. 2002. The eastern Tonale fault zone: a “natural laboratory” for 

crystal plastic deformation of quartz over a Temperature range from 250°C to 700°C. Journal of Structural 

Geology, 24, 1861-1884. 

Stipp M., Kunze K. 2008. Dynamic recrystallization near the brittle-plastic transition in naturally and experimentally 

deformed quartz aggregates: Tectonophysics, v. 448, p. 77–97. 

Stormer J.C., Jr. 1983. The effects of Recalculation on estimates of temperature and oxygen fugacity from analyses of 

multicomponent iron-titanium oxides, Am. Mineral., 68, 586-594. 

Streckeisen A.L. 1976. Classification and Nomenclature of Igneous Rocks. N. Jahrb. Miner. Abh., 107, 144-240. 

Stünitz H. 1998. Syndeformational recrystallization: dynamic or compositionally induced? Contrib. Mineral Petrol 

131:219–236 

Teixeira W. 1985. Evolução Geotectônica da porção Meridional do cráton do São Francisco com base em 

interpretações geocronológicas. Tese de Doutorado, Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo, 207p.  

Teixeira W., Figueiredo M.C.H. 1991. An outline of Early Proterozoic crustal evolution in the São Francisco craton, 

Brazil: a review. Precambrian Research, 53(1/2), 1-22. 

 

 

https://philpapers.org/asearch.pl?pub=787


Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

 

150 

 

Teixeira W., Carneiro M.A., Noce C.M., Machado N., Sato K., Taylor P.N. 1996. Pb, Sr and Nd isotope constraints 

on the Archean evolution of gneissic-granitoid complexes in the southern São Francisco Craton, Brazil. 

Precambrian Research. 78(1/3), 151-164. 

Teixeira W., Sabaté P., Barbosa J., Noce C.M., Carneiro M.A. 2000. Archean and Paleoproterozoic evolution of the 

São Francisco Craton, Brazil. In: CORDANI U.G., MILANI E.J., THOMAZ FILHO A., CAMPOS D.A. (Eds.), 

Tectonic Evolution of South America. 31st Int. Geol. Cong, p. 101–137.  

Teixeira W., Ávila C.A., Nunes L.C. 2008. Nd-Sr Isotopic Geochemistry and Geochronology of the Fé Granitic Gneiss 

and Lajedo Granodirite: implications for paleoproterozoic Evolution of the Mineiro Belt, Southern São Francisco 

Craton, Brazil. Revista do Instituto de Geociências, USP, v. 8, n. 1, p. 53-74. 

Teixeira W., Ávila C.A., Dussin I.A., Corrêa Neto A.V., Bongiolo E.M., Santos J.O., Barbosa N. 2015. A juvenile 

accretion episode (2.35-2.32Ga) in the Mineiro belt and its role to the Minas accretionary orogeny: Zircon U-Pb-

Hf and geochemical evidences. Precambrian Research 256, 148-169. 

Temizel İ. 2014. Petrochemical evidence of magma mingling and mixing in the Tertiary monzogabbroic stocks around 

the Bafra (Samsun) area in Turkey: implications of coeval mafic and felsic magma interactions. Mineralogy and 

Petrology 108, 353-370. 

Toledo C.L.B. 2002. Evolução geológica das rochas máficas e ultramáficas no Greenstone Belt Barbacena, na região 

de Nazareno, MG. PhD Thesis, IGUNICAMP, Campinas, 307p. 

Tulloch A.J. 1979. Secondary Ca–Al silicates as low-grade alteration products of granitoid biotite. Contributions to 

Mineralogy and Petrology 69, 105–117 

Urai J.L., Means W.D., Lister G.S. 1986. Dynamic recrystallization of minerals. Geophys. Monogr., Am. Geophys. 

Union, 36: 161-199. 

Vance J.A. 1965. Zoning in igneous plagioclase: patchy zoning. J Geol 73:636–651. 

Van der Molen I., Paterson M. S. 1979. Experimental deformation of partially melted granite. Contr. Miner. Petrol. 

70, 299-318. 

Vernooij M.G.C., Langenhorst F. 2005. Experimental reproduction of tectonic deformation lamellae in quartz and 

comparison to shock-induced planar deformation features. Meteoritics and Planetary Science 40, 1353 – 1361. 

Vernon R. H. 1968. Microstructures of high-grade metamorphic rocks at Broken Hill, Australia. J. Petrol. 9, 1-22. 

Vernon R. H. 1976. Metamorphic Processes. Murby, London. 

Vernon R.H. 1983. Restite, xenoliths and microgranitoid enclaves in granites. Journal and Proceedings, Royal Society 

of New South Wales 116, 77 –103. 

Vernon R.H. 1984. Microgranitoid enclaves in granites; globules of hybrid magma quenched in a plutonic 

environment. Nature 309 (5967), 438– 439. 

Vernon R. H. 1986. K-feldspar megacrysts in granites--phenocrysts, not porphyroblasts. Earth Sci. Rev. 23, 1-63. 

Vernon R.H., Etheridge M.A., Wall V.J. 1988. Shape and microstructure of microgranitoid enclaves: indicators of 

magma mingling and flow. Lithos 22, 1 – 11. 

Vernon R.H. 1990. Crystallization and hybridism in microgranitoid enclave magmas: microstructural evidence. J. 

Geophys. Res. 95, 17849–17859. 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 78, 169p.,2019 

 

 

151 

 

Vernon R.H. 2000. Review of Microstructural Evidence of Magmatic and Solid-State Flow. Visual Geosciences, 

5(2):1-23.  

Vernon R.H. 2004. A practical Guide to Rock Microstructures. Cambridge University Press, United Kingdom, 594 pp. 

Voytenko V.N., Khlebalin I.Yu., Senotrusov V.A. 2016. Application of Strain Analysis to Estimate Pressure Solution 

Processes in Regional Shear Zones. Published in Geotektonika, 2016, No. 1, pp. 62-80. 

Wang D.C., Jahn B.M., Shu L., Chen Y., Zhai Y.Z., Branquet Y., Barbanson L., Sizaret S. 2014. Late Paleozoic pre- 

and syn-kinematic plutons of the Kangguer–Huangshan Shear Zone; inference on the tectonic evolution of the 

eastern Chinese Tianshan. Am. J. Sci. 314, 43–79. 

White S.H. 1977. Geological significance of recovery and recrystallization processes in quartz. Tectonophysics 

39:143–170. 

Wiebe R.A., Collins W.J. 1998. Depositional features and stratigraphic sections in granitic plútons: 

implications for the emplacement and crystallization of granitic magma. J. Struct. Geol., 20:1273-1289. 

Wilcox R.E. 1999. The idea of magma mixing: history of a struggle for acceptance. J. Geol. 107, 421 – 432. 

Winter J.D. 2010. Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, second ed. Prentice Hall, New York, 720p 

Zak J., Verner K., Tykova P. 2008. Multiple magmatic fabrics in plutons: an overlooked tool for exploring interactions 

between magmatic processes and regional deformation?. Geol. Mag., 145(4):537-551. 

Zucchetti M., Baltazar O.F., Raposo F.O. 1996. Estratigrafia. In: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Projeto 

Rio das Velhas–Texto Explicativo do Mapa Geológico Integrado, escala 1:100.000. Departamento Nacional de 

Produção Mineral/CPRM– Serviço Geológico do Brasil, Belo Horizonte, p. 13–42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vieira, R.R. 2019. Análise Petrográfica, Microestrutural e de Química Mineral em Rochas da Suíte Alto Maranhão... 

 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos dos granitoides e enclaves 

das estações de estudo. 

Anexo 2 - Composição química e fórmulas estruturais da biotita dos granitoides e enclaves das 

estações de estudo. 

Anexo 3 - Composição química e fórmulas estruturais do anfibólio dos granitoides e enclaves 

da estação de estudo. 

Anexo 4 - Composição química e fórmulas estruturais da titanita dos granitoides e enclaves da 

estação de estudo. 

Anexo 5 - Composição química e fórmulas estruturais do epidoto dos granitoides e enclaves da 

estação de estudo. 

Anexo 6 - Composição química e fórmulas estruturais da ilmenita dos granitoides e enclaves da 

estação de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Rocha

Estação

Amostra

Análise 1 (borda) 2 (núcleo) 3 (núcleo) 4 (núcleo) 5 (núcleo) 6 (núcleo) 7 (borda) 11 12 13 14 15 16

SiO2 63,04 65,24 57,70 63,30 62,83 67,21 61,51 64,02 63,52 63,62 63,60 63,00 62,25

TiO2 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02

Al2O3 22,79 21,45 24,10 22,68 22,60 19,85 23,35 23,29 23,17 22,71 23,48 23,21 23,64
FeO 0,00 0,04 1,00 0,04 0,00 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03
MnO 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02
MgO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
CaO 4,37 2,59 9,00 4,02 4,25 0,96 5,43 3,79 3,78 4,49 4,13 3,84 4,26

Na2O 9,04 10,06 7,30 9,17 9,16 11,00 8,41 8,90 8,75 8,54 8,68 8,82 8,52

K2O 0,06 0,05 0,05 0,07 0,08 0,05 0,05 0,17 0,21 0,12 0,17 0,20 0,17
Total 99,32 99,43 99,17 99,27 98,94 99,13 98,77 100,19 99,46 99,49 100,10 99,10 98,92

Si 2,804 2,884 2,629 2,814 2,806 2,966 2,767 2,814 2,812 2,819 2,801 2,803 2,778
Al 1,194 1,117 1,294 1,188 1,190 1,033 1,229 1,206 1,209 1,186 1,218 1,216 1,243
Fe 0,000 0,001 0,038 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ca 0,208 0,123 0,439 0,192 0,203 0,045 0,252 0,179 0,189 0,233 0,199 0,189 0,209
Na 0,780 0,862 0,645 0,790 0,794 0,941 0,735 0,789 0,774 0,743 0,767 0,771 0,757
K 0,004 0,003 0,003 0,004 0,005 0,003 0,003 0,009 0,014 0,007 0,009 0,016 0,010

Soma cat 4,99 4,99 5,05 4,99 5,00 4,99 4,99 5,00 5,00 4,99 5,00 5,00 5,00

Soma Z 4,00 4,00 3,92 4,00 4,00 4,00 4,00 4,02 4,02 4,00 4,02 4,02 4,02
Soma X 0,99 0,99 1,09 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

%An 20,99 12,44 40,42 19,45 20,31 4,56 25,50 18,29 19,39 23,71 20,38 19,38 21,39
%Ab 78,66 87,27 59,34 80,18 79,23 95,13 74,20 80,76 79,20 75,58 78,66 78,97 77,59
%Or 0,35 0,29 0,25 0,37 0,46 0,30 0,30 0,95 1,41 0,71 0,96 1,65 1,01

Classif Olig-Ca Olig-Na And Olig-Na Olig-Ca Alb Olig-Ca Olig-Na Olig-Na Olig-Ca Olig-Ca Olig-Na Olig-Ca

Or = 100K/(Ca+Na+K); Ab=100Na/(Ca+Na+K); An=100Ca/(Ca+Na+K)  

Cálculo de fórmula estrutural para 8 oxigênios

SAM-1

Diorito

Ponte Funda

RV-10

Campo 1 Campo 1

Diorito

Pedreira Barro Branco

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos nos granitoides e enclaves 



Rocha

Estação

Amostra

Análise 1 (borda) 2 (núcleo) 3 (núcleo) 4 (núcleo) 5 (borda) 24 (borda) 25 (borda) 26 (núcleo) 27 (borda) 28 (borda) 29 (núcleo) 30 (núcleo) 31 (borda)

SiO2 62,74 63,16 63,28 62,71 62,87 62,45 62,40 62,29 62,12 62,87 62,74 62,45 62,45

TiO2 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al2O3 22,74 22,76 22,53 22,73 22,65 22,91 22,95 22,95 22,76 22,65 22,89 23,01 22,79
FeO 0,07 0,00 0,01 0,03 0,03 0,08 0,12 0,12 0,12 0,17 0,11 0,12 0,13
MnO 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00
MgO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
CaO 4,68 4,40 4,52 4,75 4,51 4,98 4,98 4,95 5,23 4,78 4,82 5,09 4,90

Na2O 8,51 8,37 8,50 8,56 8,62 8,17 8,22 8,14 8,12 8,29 8,13 8,09 8,40

K2O 0,15 0,10 0,14 0,16 0,18 0,07 0,10 0,11 0,17 0,13 0,08 0,08 0,12
Total 98,92 98,81 98,99 98,95 98,87 98,67 98,80 98,56 98,56 98,90 98,77 98,87 98,79

Si 2,818 2,821 2,819 2,816 2,817 2,797 2,791 2,792 2,789 2,807 2,802 2,791 2,799
Al 1,183 1,188 1,193 1,187 1,189 1,211 1,210 1,212 1,205 1,192 1,205 1,212 1,200
Fe 0,003 0,000 0,000 0,001 0,001 0,003 0,005 0,004 0,004 0,006 0,004 0,005 0,005
Ca 0,232 0,226 0,213 0,225 0,218 0,256 0,239 0,254 0,258 0,239 0,244 0,254 0,246
Na 0,736 0,744 0,757 0,756 0,758 0,728 0,745 0,730 0,727 0,739 0,737 0,731 0,734
K 0,009 0,006 0,008 0,009 0,010 0,004 0,006 0,006 0,010 0,008 0,005 0,005 0,007

Soma cat 4,98 4,99 4,99 4,99 4,99 5,00 5,00 5,00 4,99 4,99 5,00 5,00 4,99

Soma Z 4,00 4,01 4,01 4,00 4,01 4,01 4,00 4,00 3,99 4,00 4,01 4,00 4,00
Soma X 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

%An 23,80 23,19 21,74 22,71 22,07 25,88 24,14 25,62 25,93 24,18 24,78 25,67 24,91
%Ab 75,30 76,24 77,45 76,34 76,89 73,70 75,30 73,74 73,10 74,96 74,73 73,85 74,41
%Or 0,90 0,57 0,81 0,94 1,04 0,42 0,57 0,64 0,97 0,86 0,49 0,47 0,69

Classif Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca

Or = 100K/(Ca+Na+K); Ab=100Na/(Ca+Na+K); An=100Ca/(Ca+Na+K)  

Cálculo de fórmula estrutural para 8 oxigênios

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos nos granitoides e enclaves da estação de estudo
Qtz-diorito

Retorno

RV-5

Campo 2Campo 1



Rocha

Estação

Amostra

Análise 27 (borda) 28 (núcleo) 30 (borda) 31 (borda) 15 (borda) 16 (núcleo) 17 (núcleo) 18 (borda) 19 (borda) 21 (núcleo) 22 (núcleo) 24 (borda) 25 (borda)

SiO2 59,77 60,67 61,61 61,12 61,46 58,60 59,04 61,37 61,48 62,01 62,11 61,8 62,01

TiO2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,0 0,00

Al2O3 24,36 23,15 24,77 24,92 23,67 25,78 25,06 23,65 23,14 23,02 23,04 23,5 23,14
FeO 0,04 0,55 0,04 0,07 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0 0,00
MnO 0,01 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,0 0,03
MgO 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
CaO 6,36 6,00 4,63 4,74 5,62 8,19 7,58 5,68 4,98 4,89 4,71 5,5 4,90

Na2O 7,53 7,93 8,23 8,07 8,19 6,78 7,26 8,18 8,56 8,77 8,62 8,2 8,80

K2O 0,09 0,09 0,08 0,11 0,11 0,06 0,05 0,08 0,07 0,07 0,08 0,1 0,06
Total 98,16 98,39 99,36 99,09 99,10 99,45 99,01 98,96 98,22 98,79 98,58 99,09 98,94

Si 2,704 2,744 2,738 2,727 2,750 2,631 2,660 2,749 2,770 2,779 2,785 2,763 2,775
Al 1,299 1,234 1,297 1,310 1,248 1,364 1,331 1,248 1,229 1,216 1,218 1,235 1,221
Fe 0,002 0,021 0,001 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000
Ca 0,308 0,291 0,220 0,227 0,270 0,394 0,366 0,272 0,240 0,235 0,226 0,263 0,235
Na 0,661 0,695 0,709 0,698 0,711 0,590 0,634 0,711 0,747 0,762 0,749 0,710 0,763
K 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,003 0,003 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004

Soma cat 4,98 4,99 4,97 4,97 4,98 4,98 4,99 4,98 4,99 5,00 4,98 4,98 5,00
Soma Z 4,00 3,98 4,04 4,04 4,00 4,00 3,99 4,00 4,00 3,99 4,00 4,00 4,00
Soma X 0,97 0,99 0,93 0,93 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 1,00

%An 31,64 29,34 23,59 24,35 27,33 39,89 36,48 27,58 24,25 23,45 23,08 26,9 23,44
%Ab 67,84 70,13 75,92 74,99 72,06 59,76 63,24 71,93 75,36 76,14 76,48 72,6 76,21
%Or 0,53 0,52 0,49 0,66 0,61 0,35 0,29 0,49 0,39 0,41 0,44 0,5 0,35

Classif And Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca And And Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca

Qtz-diorito

Ponte Caída

RV-7

Campo 4

Cálculo de fórmula estrutural para 8 oxigênios

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos nos granitoides e enclaves 

Campo 2

RV-12

Tonalito

Convap

Campo 2

RV-11

Convap

Tonalito

An=100Ca/(Ca+Na+K)   



Rocha

Estação

Amostra

Análise 31 (borda) 32 (borda) 33 (borda) 34 (borda) 35 (núcleo) 36 (núcleo) 37 (núcleo) 38 (núcleo) 39 (borda) 40 (borda) 41 (borda)

SiO2 63,01 63,16 62,93 63,57 63,33 63,31 62,66 63,33 63,29 63,10 64,03

TiO2 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Al2O3 23,31 23,05 23,02 22,65 22,81 22,79 22,86 22,72 22,96 22,87 22,29
FeO 0,03 0,00 0,04 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04
MnO 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00
MgO 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CaO 4,20 4,10 4,14 4,03 4,07 4,10 4,55 4,15 4,14 4,19 3,58

Na2O 9,03 9,20 9,07 9,13 9,13 9,14 8,87 9,10 8,79 9,08 9,52

K2O 0,11 0,14 0,07 0,08 0,10 0,09 0,10 0,12 0,11 0,18 0,06
Total 99,70 99,68 99,28 99,51 99,49 99,46 99,05 99,43 99,32 99,42 99,52

Si 2,792 2,800 2,799 2,819 2,810 2,810 2,796 2,812 2,810 2,804 2,836
Al 1,217 1,204 1,207 1,184 1,193 1,192 1,202 1,189 1,201 1,198 1,163
Fe 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
Ca 0,199 0,195 0,197 0,192 0,193 0,195 0,217 0,197 0,197 0,199 0,170
Na 0,775 0,790 0,782 0,785 0,785 0,787 0,767 0,783 0,757 0,782 0,818
K 0,006 0,008 0,004 0,005 0,006 0,005 0,005 0,007 0,006 0,010 0,004

Soma cat 4,99 5,00 4,99 4,98 4,99 4,99 4,99 4,99 4,97 4,99 4,99

Soma Z 4,01 4,00 4,01 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,01 4,00 4,00
Soma X 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,96 0,99 0,99

%An 20,32 19,62 20,08 19,52 19,64 19,75 21,95 19,98 20,49 20,10 17,12
%Ab 79,04 79,62 79,53 80,00 79,78 79,77 77,51 79,34 78,84 78,87 82,52
%Or 0,64 0,77 0,40 0,48 0,58 0,49 0,55 0,68 0,67 1,03 0,36

Classif Olig-Ca Olig-Na Olig-Ca Olig-Na Olig-Na Olig-Na Olig-Ca Olig-Na Olig-Ca Olig-Ca Olig-Na

Or = 100K/(Ca+Na+K); Ab=100Na/(Ca+Na+K); An=100Ca/(Ca+Na+K)  

Cálculo de fórmula estrutural para 8 oxigênios

Campo 1

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos nos granitoides e enclaves da estação de estudo

RV-1

Tonalito

Retorno



Rocha

Estação

Amostra

Análise 1 (borda) 2 (núcleo) 3 (núcleo) 4 (núcleo) 5 (núcleo) 7 (borda) 8 (borda) 9 (núcleo) 10 (núcleo) 11 (núcleo) 12 (borda) 13 (borda)

SiO2 58,78 55,15 54,99 58,34 57,56 59,92 57,30 56,93 56,55 57,39 59,03 58,91

TiO2 0,00 0,30 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00

Al2O3 25,71 24,81 27,83 25,65 26,37 24,95 26,41 26,68 26,89 26,56 25,24 25,42
FeO 0,11 2,55 0,03 0,09 0,03 0,13 0,03 0,05 0,04 0,07 0,00 0,08
MnO 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00
MgO 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CaO 7,65 7,04 10,92 8,15 8,82 6,87 9,10 9,22 9,51 8,91 7,48 7,62

Na2O 7,19 6,04 5,41 6,94 6,48 7,61 6,43 6,20 6,07 6,38 7,25 7,10

K2O 0,05 1,27 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
Total 99,55 98,55 99,24 99,21 99,30 99,58 99,33 99,12 99,19 99,35 99,08 99,17

Si 2,638 2,588 2,497 2,628 2,594 2,681 2,585 2,574 2,559 2,586 2,657 2,649
Al 1,360 1,372 1,489 1,362 1,400 1,315 1,404 1,421 1,434 1,410 1,339 1,347
Fe 0,004 0,100 0,001 0,003 0,001 0,005 0,001 0,002 0,002 0,002 0,000 0,003
Ca 0,367 0,354 0,531 0,393 0,426 0,329 0,440 0,446 0,461 0,430 0,361 0,367
Na 0,625 0,550 0,477 0,606 0,567 0,660 0,563 0,543 0,533 0,557 0,633 0,619
K 0,003 0,076 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003

Soma cat 5,00 5,04 5,00 5,00 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99
Soma Z 4,00 3,96 3,99 3,99 3,99 4,00 3,99 3,99 3,99 4,00 4,00 4,00
Soma X 1,00 0,98 1,01 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99

%An 36,91 36,11 52,60 39,27 42,82 33,22 43,78 45,02 46,29 43,46 36,22 37,14
%Ab 62,80 56,12 47,17 60,47 56,97 66,52 56,02 54,78 53,50 56,31 63,51 62,59
%Or 0,29 7,77 0,22 0,26 0,20 0,25 0,21 0,21 0,21 0,23 0,28 0,27

Classif And And And And And And And And And And And And

Or = 100K/(Ca+Na+K); Ab=100Na/(Ca+Na+K); An=100Ca/(Ca+Na+K)  

Cálculo de fórmula estrutural para 8 oxigênios

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos nos granitoides e enclaves da estação de estudo

Campo 4 Campo 5

Qtz-diorito

Ponte Funda

RV-15



Rocha

Estação

Amostra

Análise 1 (borda) 2 (borda) 3 (núcleo) 4 (núcleo) 5 (borda) 6 (borda) 7 (borda) 8 (núcleo) 9 (núcleo) 10 (núcleo) 11 (borda)

SiO2 62,07 57,74 59,75 58,27 57,93 60,6 61,36 61,54 60,78 57,87 61,47

TiO2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,0 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

Al2O3 23,54 26,15 24,90 25,83 26,10 24,2 23,55 23,81 23,66 25,90 23,27

FeO 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,0 0,04 0,07 0,12 0,05 0,01

MnO 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 0,0 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00

MgO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CaO 5,34 8,73 7,19 8,20 8,43 6,2 5,33 5,68 5,72 8,05 5,31

Na2O 8,53 6,72 7,36 6,93 6,65 8,0 8,33 8,12 8,34 6,76 8,30

K2O 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05 0,1 0,07 0,07 0,09 0,05 0,06

Total 99,63 99,41 99,30 99,30 99,21 99,11 98,70 99,28 98,71 98,69 98,43

Si 2,761 2,601 2,679 2,623 2,611 2,716 2,757 2,747 2,743 2,619 2,765

Al 1,234 1,388 1,316 1,370 1,386 1,280 1,244 1,252 1,253 1,381 1,234

Fe 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 0,003 0,005 0,002 0,000

Ca 0,254 0,421 0,346 0,396 0,407 0,299 0,257 0,271 0,272 0,390 0,256

Na 0,736 0,587 0,639 0,605 0,581 0,691 0,718 0,703 0,712 0,593 0,724

K 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003

Soma cat 4,99 5,00 4,98 5,00 4,99 4,99 4,98 4,98 4,99 4,99 4,98

Soma Z 4,00 3,99 4,00 3,99 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Soma X 0,99 1,01 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98

%An 25,58 41,66 34,96 39,42 41,07 30,1 26,26 27,76 27,50 39,57 26,04

%Ab 74,01 58,04 64,70 60,27 58,62 69,5 73,33 71,86 72,04 60,16 73,64

%Or 0,41 0,30 0,34 0,31 0,31 0,5 0,42 0,38 0,45 0,27 0,32

Classif Olig-Ca And And And And And Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca And Olig-Ca

Or = 100K/(Ca+Na+K); Ab=100Na/(Ca+Na+K); An=100Ca/(Ca+Na+K)   

Cálculo de fórmula estrutural para 8 oxigênios

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos nos granitoides e enclaves da estação de estudo
Qtz-diorito

Ponte Funda

RV-14

Campo 5 Campo 6



Rocha

Estação

Amostra

Análise 1 (borda) 2 (núcleo) 3 (núcleo) 4 (núcleo) 5 (borda) 19 (borda) 20 (núcleo) 21 (núcleo) 22 (núcleo) 23 (núcleo)

SiO2 61,11 59,91 61,41 61,63 63,26 63,36 62,55 63,17 63,00 64,71

TiO2 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al2O3 24,99 24,43 24,18 23,54 22,54 22,29 22,65 22,32 22,48 21,37
FeO 0,08 0,07 0,00 0,02 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02
MnO 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
MgO 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CaO 3,74 6,38 5,73 5,41 4,28 4,06 4,31 4,06 3,93 2,78

Na2O 8,10 7,80 8,28 8,40 9,11 9,19 9,00 9,28 9,27 9,77

K2O 1,27 0,14 0,13 0,13 0,15 0,10 0,14 0,14 0,09 0,08
Total 99,30 98,73 99,73 99,15 99,41 99,02 98,67 99,00 98,85 98,74

Si 2,729 2,710 2,732 2,756 2,813 2,824 2,802 2,819 2,823 2,881
Al 1,315 1,281 1,268 1,241 1,181 1,171 1,196 1,174 1,176 1,121
Fe 0,003 0,002 0,000 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001
Ca 0,179 0,309 0,273 0,259 0,204 0,194 0,207 0,194 0,184 0,133
Na 0,701 0,684 0,714 0,728 0,785 0,794 0,781 0,803 0,805 0,843
K 0,072 0,008 0,007 0,007 0,009 0,006 0,008 0,008 0,005 0,004

Soma cat 5,00 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 5,00 4,99 4,98

Soma Z 4,04 3,99 4,00 4,00 3,99 4,00 4,00 3,99 4,00 4,00
Soma X 0,95 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98

%An 18,80 30,88 27,48 26,06 20,44 19,53 20,78 19,34 18,50 13,53
%Ab 73,59 68,33 71,81 73,20 78,71 79,90 78,44 79,88 80,98 86,03
%Or 7,61 0,78 0,71 0,74 0,85 0,57 0,79 0,78 0,51 0,43

Classif Olig-Na And Olig-Ca Olig-Ca Olig-Ca Olig-Na Olig-Ca Olig-Na Olig-Na Olig-Na

Or = 100K/(Ca+Na+K); Ab=100Na/(Ca+Na+K); An=100Ca/(Ca+Na+K)  

Cálculo de fórmula estrutural para 8 oxigênios

Anexo 1 - Composição química e fórmulas estruturais de feldspatos nos granitoides e enclaves da estação de estudo
Tonalito

Retorno

RV-6

Campo 1 Campo 3



Anexo 2 - Composição química e fórmulas estruturais da biotita dos granitoides e enclaves da estação de estudo
Rocha

Estação

Amostra

Análise 30 31 32 33 34 35 36 37 66 67 68 69 70

SiO2 37,76 37,75 36,81 37,25 37,01 37,71 36,56 37,36 37,07 38,00 37,10 37,34 37,19

Tio2 1,83 1,74 1,69 1,65 1,63 1,73 1,68 1,73 1,37 1,35 1,45 1,42 1,47

Al2O3 16,02 16,96 16,02 15,97 16,26 16,96 16,20 16,82 15,88 15,12 16,05 15,74 15,76

Cr2O3 0,06 0,06 0,10 0,10 0,06 0,03 0,06 0,06 0,03 0,02 0,08 0,06 0,01

FeO 16,16 16,07 16,49 16,65 16,28 16,19 16,22 16,08 14,09 14,17 14,49 14,35 14,30

MnO 0,14 0,15 0,16 0,15 0,16 0,14 0,16 0,13 0,24 0,29 0,23 0,20 0,20

MgO 13,41 13,25 13,18 13,27 13,54 13,41 13,55 13,30 15,31 15,62 15,34 15,22 15,30

CaO 0,05 0,05 0,14 0,08 0,06 0,03 0,05 0,04 0,04 0,19 0,05 0,02 0,00

Na2O 0,22 0,21 0,13 0,17 0,19 0,20 0,21 0,23 0,13 0,14 0,10 0,10 0,12

K2O 9,12 9,06 9,20 9,24 9,14 9,17 9,11 9,13 9,68 9,65 9,74 9,88 9,79

F 0,25 0,31 0,25 0,32 0,32 0,31 0,42 0,32 0,32 0,29 0,22 0,27 0,40

Cl 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Total 95,03 95,62 94,18 94,85 94,65 95,89 94,22 95,22 94,24 94,91 94,92 94,69 94,61

O_F_Cl 0,11 0,13 0,11 0,14 0,14 0,13 0,18 0,14 0,15 0,14 0,11 0,13 0,19

Si 5,675 5,629 5,611 5,640 5,604 5,614 5,573 5,606 5,607 5,700 5,576 5,627 5,614

Al 2,838 2,981 2,878 2,849 2,902 2,977 2,910 2,975 2,830 2,673 2,842 2,796 2,804

Ti 0,207 0,196 0,194 0,187 0,186 0,194 0,193 0,195 0,156 0,152 0,164 0,161 0,167

Cr 0,007 0,007 0,012 0,012 0,007 0,003 0,007 0,008 0,003 0,002 0,009 0,007 0,002

Fet 2,031 2,004 2,102 2,108 2,061 2,016 2,068 2,018 1,782 1,777 1,821 1,808 1,805

Mn 0,018 0,019 0,020 0,019 0,021 0,018 0,021 0,017 0,031 0,037 0,029 0,026 0,025

Mg 3,004 2,946 2,996 2,995 3,057 2,976 3,079 2,976 3,452 3,494 3,436 3,419 3,442

Ca 0,009 0,009 0,023 0,013 0,010 0,005 0,008 0,007 0,006 0,030 0,008 0,004 0,000

Na 0,064 0,060 0,038 0,051 0,055 0,058 0,062 0,065 0,038 0,041 0,029 0,028 0,034

K 1,749 1,724 1,788 1,784 1,764 1,741 1,772 1,747 1,868 1,846 1,868 1,899 1,884

Tot Cat 15,602 15,573 15,662 15,659 15,666 15,602 15,693 15,614 15,773 15,753 15,782 15,775 15,776

F 0,121 0,146 0,122 0,151 0,152 0,145 0,202 0,153 0,152 0,139 0,103 0,128 0,190

Cl 0,003 0,003 0,001 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,021 0,019 0,021 0,021 0,019

Soma Y 5,780 5,781 5,814 5,811 5,837 5,797 5,850 5,794 5,861 5,836 5,878 5,843 5,858

Soma X 1,822 1,792 1,848 1,848 1,829 1,804 1,843 1,820 1,912 1,917 1,904 1,931 1,918

Al IV 2,325 2,371 2,389 2,360 2,396 2,386 2,427 2,394 2,393 2,300 2,424 2,373 2,386
Al VI 0,513 0,610 0,490 0,489 0,506 0,591 0,483 0,581 0,437 0,374 0,418 0,423 0,417

Mg/Mg+Fet 0,60 0,60 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,66 0,66 0,65 0,65 0,66

Mg/Fe 1,48 1,47 1,43 1,42 1,48 1,48 1,49 1,47 1,94 1,97 1,89 1,89 1,91

FeO/MgO 1,20 1,21 1,25 1,25 1,20 1,21 1,20 1,21 0,92 0,91 0,94 0,94 0,93

Qtz-dioritoDiorito

Campo 5

Ponte Caída

RV-10

Campo 5

Pedreira Convap

RV-11



Anexo 3 - Composição química e fórmulas estruturais do anfibólio dos granitoides e enclaves da estação de estudo
Rocha

Estação

Amostra

Análise 3 5 6 7 56 58 64 65 66 67 68 69 70

SiO2 47,39 47,06 47,41 47,58 47,55 49,20 54,44 51,71 52,49 51,27 52,39 51,04 54,09

Tio2 1,51 1,43 0,91 1,22 1,21 0,56 0,05 0,11 0,06 0,15 0,13 0,20 0,07

Al2O3 8,44 8,87 8,18 7,75 7,72 6,61 2,01 4,60 3,15 5,04 4,08 5,09 2,63

Cr2O3 0,19 0,24 0,18 0,17 0,20 0,16 0,05 0,04 0,03 0,10 0,06 0,20 0,05

FeO 11,43 12,01 11,15 11,10 11,31 10,38 11,52 11,30 12,18 12,10 12,65 11,19 11,62

MnO 0,26 0,31 0,25 0,21 0,29 0,27 0,42 0,41 0,37 0,45 0,37 0,40 0,46

MgO 15,71 15,55 15,76 16,21 15,89 16,37 16,95 15,74 16,31 15,48 15,41 15,45 15,74

CaO 12,44 11,82 12,85 12,42 12,61 13,07 12,73 12,48 12,71 12,48 12,45 12,54 12,62

Na2O 0,82 0,82 0,84 0,77 0,82 0,70 0,19 0,46 0,36 0,46 0,33 0,51 0,25

K2O 0,62 0,53 0,33 0,44 0,48 0,19 0,11 0,30 0,17 0,33 0,28 0,36 0,13

Total 98,81 98,64 97,87 97,87 98,07 97,51 98,46 97,13 97,83 97,86 98,14 96,98 97,66

TSi 6,710 6,630 6,780 6,767 6,784 7,040 7,681 7,428 7,491 7,326 7,468 7,367 7,739

TAl 1,290 1,370 1,220 1,233 1,216 0,960 0,319 0,572 0,509 0,674 0,532 0,633 0,261

Soma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,118 0,103 0,158 0,066 0,083 0,155 0,016 0,206 0,020 0,174 0,153 0,232 0,183

CCr 0,021 0,027 0,021 0,019 0,023 0,018 0,006 0,005 0,004 0,011 0,006 0,022 0,006

CFe3+
0,719 1,050 0,614 0,810 0,682 0,431 0,369 0,315 0,457 0,445 0,399 0,246 0,095

CTi 0,160 0,152 0,098 0,131 0,130 0,060 0,005 0,011 0,006 0,016 0,014 0,022 0,007

CMg 3,317 3,266 3,359 3,438 3,381 3,492 3,565 3,370 3,471 3,298 3,274 3,324 3,358

CFe2+
0,634 0,365 0,719 0,510 0,668 0,812 0,990 1,042 0,997 1,000 1,109 1,104 1,294

CMn 0,031 0,037 0,031 0,026 0,035 0,033 0,050 0,050 0,045 0,055 0,045 0,049 0,056

Soma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,887 1,784 1,969 1,893 1,928 2,004 1,924 1,920 1,943 1,911 1,902 1,940 1,934

BNa 0,113 0,216 0,031 0,107 0,072 0,000 0,076 0,080 0,057 0,089 0,098 0,060 0,066

Soma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,112 0,008 0,202 0,104 0,154 0,197 0,000 0,047 0,041 0,038 0,000 0,082 0,004

AK 0,113 0,094 0,060 0,079 0,086 0,035 0,020 0,056 0,031 0,061 0,050 0,067 0,024

Soma A 0,224 0,102 0,263 0,183 0,240 0,232 0,000 0,102 0,072 0,099 0,044 0,149 0,027

Soma Cát. 15,224 15,102 15,263 15,183 15,240 15,232 14,995 15,102 15,072 15,099 15,044 15,149 15,027

Mg/Mg+Fe2+
0,84 0,90 0,82 0,87 0,84 0,81 0,78 0,76 0,78 0,77 0,75 0,75 0,72

Al total 1,41 1,47 1,38 1,30 1,30 1,11 0,33 0,78 0,53 0,85 0,69 0,87 0,44

TSi 6,71 6,63 6,78 6,77 6,78 7,04 7,68 7,43 7,49 7,33 7,47 7,37 7,74

Classif Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Act Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Act

Mg-Hbl = Magnésio-Hornblenda; Act = Actinolita => Fe+3 como sugerido em Droop (1987); => Classificação de anfibólios segundo Leake et al. (1997)
Cálculo da fórmula estrutural  para 23 oxigênios, normalizado a 13 cátions exclusive Na, Ca, K

Campo 5Campo 3Campo 1

RV-14

Ponte Funda

Qtz-diorito Tonalito

Retorno

RV-1



Anexo 3 - Composição química e fórmulas estruturais do anfibólio dos granitoides e enclaves da estação de estudo
Rocha

Estação

Amostra

Análise 11 12 13 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23

SiO2 52,94 52,77 53,90 49,14 49,15 49,50 47,10 47,80 46,71 46,77 49,00 49,80 47,45

Tio2 0,08 0,04 0,04 0,73 0,67 0,36 0,30 0,26 0,28 0,33 0,24 0,70 1,78

Al2O3 2,54 2,78 1,77 6,83 7,31 6,46 9,14 8,85 10,08 10,03 7,14 6,35 7,30

Cr2O3 0,02 0,04 0,04 0,10 0,10 0,05 0,00 0,03 0,11 0,06 0,11 0,10 0,07

FeO 13,07 13,31 12,74 13,05 13,32 13,25 14,24 13,64 13,99 14,07 12,86 13,47 13,51

MnO 0,42 0,36 0,37 0,27 0,33 0,35 0,32 0,35 0,28 0,32 0,36 0,26 0,27

MgO 14,71 14,51 15,19 13,83 13,71 13,99 12,69 12,75 12,19 12,69 13,56 13,72 12,58

CaO 13,20 12,96 13,36 12,48 12,44 12,51 12,41 12,11 12,28 12,02 12,31 12,69 13,07

Na2O 0,30 0,26 0,18 0,77 0,81 0,75 1,01 1,01 1,00 1,06 0,81 0,72 0,91

K2O 0,17 0,14 0,10 0,42 0,43 0,35 0,44 0,36 0,46 0,51 0,39 0,42 0,31

Total 97,44 97,16 97,69 97,62 98,28 97,57 97,65 97,16 97,38 97,85 96,78 98,23 97,26

TSi 7,714 7,694 7,815 7,131 7,083 7,177 6,865 6,969 6,823 6,768 7,161 7,207 7,031

TAl 0,286 0,306 0,185 0,869 0,917 0,823 1,135 1,031 1,177 1,232 0,839 0,793 0,969

Soma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,150 0,172 0,118 0,299 0,326 0,281 0,435 0,490 0,558 0,478 0,391 0,291 0,306

CCr 0,002 0,005 0,004 0,011 0,012 0,006 0,000 0,003 0,012 0,007 0,013 0,012 0,008

CFe3+
0,000 0,000 0,000 0,224 0,287 0,296 0,392 0,346 0,333 0,556 0,226 0,123 0,210

CTi 0,009 0,004 0,004 0,080 0,072 0,039 0,032 0,029 0,031 0,036 0,026 0,076 0,198

CMg 3,195 3,153 3,284 2,993 2,945 3,024 2,757 2,772 2,655 2,739 2,955 2,960 2,779

CFe2+
1,711 1,650 1,708 1,359 1,318 1,310 1,344 1,317 1,376 1,147 1,345 1,507 1,884

CMn 0,051 0,044 0,045 0,034 0,040 0,043 0,039 0,043 0,035 0,039 0,044 0,032 0,034

Soma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 2,060 2,024 2,075 1,940 1,921 1,943 1,937 1,891 1,922 1,864 1,927 1,968 2,075

BNa 0,000 0,000 0,000 0,060 0,079 0,057 0,063 0,109 0,078 0,136 0,073 0,032 0,075

Soma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,143 0,098 0,125 0,157 0,147 0,153 0,223 0,177 0,204 0,161 0,156 0,170 0,335

AK 0,031 0,027 0,018 0,078 0,080 0,064 0,083 0,067 0,086 0,095 0,073 0,077 0,058

Soma A 0,174 0,125 0,143 0,235 0,227 0,217 0,305 0,244 0,290 0,256 0,230 0,247 0,393

Soma Cát. 15,174 15,125 15,143 15,235 15,227 15,217 15,305 15,244 15,290 15,256 15,230 15,247 15,393

Mg/Mg+Fe2+
0,65 0,66 0,66 0,69 0,69 0,70 0,67 0,68 0,66 0,70 0,69 0,66 0,60

Al total 0,44 0,48 0,30 1,17 1,24 1,10 1,57 1,52 1,73 1,71 1,23 1,08 1,28

TSi 7,71 7,69 7,82 7,13 7,08 7,18 6,87 6,97 6,82 6,77 7,16 7,21 7,03

Classif Act Act Act Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl

Mg-Hbl = Magnésio-Hornblenda; Act= Actinolita => Fe+3 como sugerido em Droop (1987); => Classificação de anfibólios segundo Leake et al. (1997)
Cálculo da fórmula estrutural  para 23 oxigênios, normalizado a 13 cátions exclusive Na, Ca, K

Diorito

Ponte Caída

Campo 5Campo 2

RV-10

Campo 4

RV-6b

Campo 2

Tonalito

Retorno



Anexo 3 - Composição química e fórmulas estruturais do anfibólio dos granitoides e enclaves da estação de estudo
Rocha

Estação

Amostra

Análise 13 (borda) 14 15 (núcleo) 33 34 35 1 2 4 97 98

SiO2 50,59 50,95 51,36 46,16 46,45 47,81 47,92 47,74 47,85 47,157 46,383

TiO2 0,24 0,34 0,44 0,65 0,47 1,01 0,80 1,10 0,97 1,19 1,17

Al2O3 5,93 4,41 3,97 9,15 9,00 6,87 7,17 7,12 7,37 8,16 9,23

Cr2O3 0,00 0,14 0,12 0,07 0,04 0,03 0,06 0,04 0,05 0,00 0,02

FeO 12,63 12,32 12,03 12,50 12,63 12,87 12,86 13,15 12,59 12,84 13,02

MnO 0,32 0,23 0,28 0,26 0,26 0,35 0,26 0,25 0,24 0,31 0,32

MgO 14,64 15,78 15,27 14,14 14,09 14,88 15,02 14,69 14,93 14,42 14,19

CaO 12,65 12,34 12,70 12,65 12,83 12,73 12,63 12,66 12,65 12,45 12,78

Na2O 0,73 0,58 0,55 1,01 0,98 0,85 0,89 0,81 0,88 0,94 1,00

K2O 0,15 0,28 0,27 0,48 0,43 0,41 0,47 0,51 0,54 0,46 0,53

Total 97,88 97,37 96,98 97,06 97,17 97,80 98,08 98,06 98,07 97,93 98,64

TSi 7,273 7,316 7,459 6,725 6,767 6,912 6,893 6,888 6,889 6,799 6,665

TAl 0,727 0,684 0,541 1,275 1,233 1,088 1,107 1,112 1,111 1,201 1,335

Soma T 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAl 0,279 0,062 0,138 0,295 0,312 0,082 0,108 0,100 0,139 0,185 0,227

CCr 0,000 0,016 0,013 0,008 0,005 0,004 0,007 0,004 0,006 0,000 0,003

CFe3+
0,267 0,525 0,137 0,509 0,452 0,526 0,593 0,535 0,509 0,565 0,544

CTi 0,026 0,036 0,048 0,071 0,052 0,110 0,086 0,119 0,105 0,129 0,127

CMg 3,138 3,378 3,306 3,072 3,061 3,206 3,220 3,160 3,205 3,099 3,040

CFe2+
1,252 0,954 1,323 1,013 1,087 1,030 0,954 1,052 1,007 0,983 1,020

CMn 0,038 0,028 0,034 0,032 0,032 0,042 0,032 0,031 0,029 0,038 0,039

Soma C 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

BCa 1,949 1,897 1,976 1,974 2,003 1,971 1,946 1,958 1,951 1,923 1,967

BNa 0,051 0,103 0,024 0,026 0,000 0,029 0,054 0,042 0,049 0,077 0,033

Soma B 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ANa 0,151 0,060 0,130 0,259 0,279 0,210 0,193 0,183 0,197 0,185 0,244

AK 0,028 0,051 0,051 0,089 0,079 0,075 0,087 0,094 0,099 0,084 0,097

Soma A 0,179 0,111 0,181 0,347 0,358 0,285 0,280 0,277 0,296 0,270 0,341

Soma Cát. 15,179 15,111 15,181 15,347 15,358 15,285 15,280 15,277 15,296 15,270 15,341

Mg/Mg+Fe2+
0,71 0,78 0,71 0,75 0,74 0,76 0,77 0,75 0,76 0,76 0,75

Al total 1,01 0,75 0,68 1,57 1,54 1,17 1,22 1,21 1,25 1,39 1,56

TSi 7,27 7,32 7,46 6,72 6,77 6,91 6,89 6,89 6,89 6,80 6,66

Classif Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl Mg-Hbl

Mg-Hbl = Magnésio-Hornblenda; => Fe+3 como sugerido em Droop (1987); => Classificação de anfibólios segundo Leake et al. (1997)
Cálculo da fórmula estrutural  para 23 oxigênios, normalizado a 13 cátions exclusive Na, Ca, K

RV-7

Campo 3 Campo 2 Campo 1 Campo 5

Qtz-diorito

Ponte Caída



Anexo 4 - Composição química e fórmulas estruturais da titanita dos granitoides e enclaves da estação de estudo
Rocha

Estação

Amostra

Análise 9 22 29 17 18 2 4 6 29 30 31

SiO2 30,13 30,47 30,11 30,45 30,68 29,31 29,40 29,60 30,19 30,92 29,77

TiO2 37,66 37,19 37,35 36,65 37,24 36,08 36,68 37,20 38,01 36,96 37,24

Al2O3 1,34 1,29 1,22 1,93 1,89 1,30 1,35 0,88 1,85 2,66 1,94

FeOt 0,97 0,83 0,80 0,59 0,59 1,37 1,38 0,94 0,51 1,45 0,67

MnO 0,10 0,13 0,09 0,01 0,06 0,12 0,08 0,09 0,06 0,07 0,04

MgO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00

CaO 29,12 30,45 30,39 30,41 30,12 29,91 29,36 30,10 28,57 27,20 28,36

Total 99,31 100,36 99,97 100,03 100,59 98,08 98,26 98,80 99,19 99,76 98,03

Si 3,924 3,915 3,888 3,914 3,927 3,853 3,866 3,873 3,935 3,989 3,924

Ti 3,689 3,594 3,626 3,542 3,585 3,568 3,627 3,660 3,726 3,585 3,691

Al 0,206 0,195 0,185 0,292 0,285 0,202 0,209 0,136 0,285 0,404 0,302

Fet 0,105 0,089 0,087 0,064 0,064 0,150 0,152 0,103 0,056 0,156 0,074

Mn 0,011 0,015 0,010 0,001 0,007 0,013 0,009 0,010 0,007 0,008 0,005

Mg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098 0,000

Ca 4,064 4,193 4,204 4,188 4,132 4,214 4,137 4,219 3,991 3,760 4,004

Total 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Fe3+ 0,105 0,089 0,087 0,064 0,064 0,150 0,152 0,103 0,056 0,156 0,074

Fe2+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

FeO* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00

Fe2O3* 1,08 0,92 0,89 0,66 0,66 1,52 1,53 1,04 0,57 1,61 0,75

Total* 99,42 100,45 100,05 100,09 100,66 98,23 98,41 98,90 99,24 99,92 98,10

Fórmula estrutural calculada para 12 cátions e 20 oxigênios
Fe3+ calculado por estequiometria.

FeO* e Fe2O3* a partir de Droop (1987). 
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Anexo 5 - Composição química e fórmulas estruturais do epidoto dos granitoides e enclaves da estação de estudo
Rocha

Estação

Amostra RV-11 RV-12

Campo 1 Campo 2

Análise 15 16 7 13 18 22

SiO2 37,88 37,42 39,10 36,55 39,74 38,42

TiO2 0,10 0,14 0,03 0,06 0,04 0,07

Al2O3 24,75 26,33 22,91 21,63 33,10 27,27

FeO 8,72 6,46 13,33 16,17 0,87 7,15

Cr2O3 0,00 0,00 0,10 0,00 0,02 0,00

MnO 0,11 0,19 0,26 0,10 0,04 0,05

MgO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CaO 24,36 24,008 22,19 24,08 24,21 23,61

Na2O 0,003 0,002 0,025 0,045 0,014 0,000

K2O 0,007 0,025 0,005 0,005 0,005 0,000

F 0,000 0,000 0,000 0,018 0,026 0,000

Cl 0,002 0,006 0,012 0,013 0,001 0,000

SrO 1,100 0,224 0,000 0,000 0,668 0,497

Total 97,03 94,81 97,95 98,67 98,72 97,06

Si 2,993 2,995 3,089 2,881 3,003 3,007

Al IV 0,007 0,005 0,000 0,119 0,000 0,000

Soma T 3,000 3,000 3,089 3,000 3,003 3,007

Ti 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Al VI 2,30 2,48 2,13 1,89 2,95 2,52

Fe3+ 0,70 0,51 0,69 1,07 0,04 0,46

Fe2+ 0,00 0,00 0,19 0,00 0,01 0,01

Mn 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00

Mg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma M 3,009 3,010 3,032 3,085 2,993 2,985

Ca 2,062 2,058 1,879 2,034 1,960 1,980

Soma Cat. 8,000 8,000 8,000 8,000 7,986 7,994

FeO* 0,00 0,00 2,95 0,00 0,23 0,09 Cálculo estrutural baseado em 8 cátions e 12,5 oxigênios.

Fe2O3* 9,70 7,19 11,55 18,00 0,96 7,95  Fe+3 calculado por estequiometria.

Total* 98,00 95,51 98,99 100,44 98,99 97,95  FeO* e Fe2O3* a partir de Droop (1987).

%ps 0,23 0,17 0,24 0,35 0,01 0,16 % Ps = Fe+3/(Fe+3 + Al)

RV-10 RV-1

Campo 3 Campo 3

Diorito Tonalito Tonalito

Ponte Caída Pedreira Convap Retorno



Anexo 6- Composição química e fórmulas estruturais da ilmenita dos granitoides e enclaves da estação de estudo
Rocha

Estação

Amostra

Análise 10 11 12 38 39 12 13 14

SiO2 0,21 0,02 0,01 0,00 0,03 0,00 0,04 0,09

TiO2 53,11 52,90 53,47 53,83 53,04 54,17 53,76 52,69

Al2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

FeO 43,14 43,36 43,00 43,82 43,22 42,75 44,01 43,74

Cr2O3 0,06 0,03 0,02 0,03 0,02 0,05 0,01 0,05

MnO 1,84 2,00 1,92 2,67 2,87 2,15 2,18 2,11

MgO 0,18 0,26 0,22 0,15 0,16 0,29 0,32 0,33

Total 98,53 98,57 98,64 100,50 99,35 99,41 100,32 99,04

Si 0,005 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,002

Ti 1,023 1,018 1,029 1,017 1,013 1,034 1,016 1,008

Al 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fe2+ 0,982 0,965 0,979 0,920 0,918 0,907 0,925 0,930

Cr 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001

Mn 0,040 0,043 0,042 0,057 0,062 0,046 0,046 0,045

Mg 0,007 0,010 0,009 0,006 0,006 0,011 0,012 0,013

Total 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

FeO* 45,83 45,12 45,76 43,82 43,22 42,75 44,01 43,74

Fe2O3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total* 98,23 98,37 98,33 100,50 99,35 99,41 100,32 99,04

XILM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

XHEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fórmula estrutural calculada para 3 oxigênios e 2 cátions.

Fe3+, Fe2+, FeO* e Fe2O3* segundo  Droop, 1987.

XILM calculado segundo Stormer (1983).
XILM= raiz de Fe2+*Ti/(raiz de Fe2+*Ti)+0.5*Fe3+).
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