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ABSTRACT MAGMATIC AND METAMORPHIC EVOLUTION OF ZIRCONS FROM THE BARRO ALTO COMPLEX (GO), USING
BACKSCATTERED ELECTRONS AND CHEMICAL ANALYSES BY ELECTRON MICROPROBE Zircon is a mineral much used in U-Pb
geochronology because it is considered a closed system and has fairly high quantities of U and Th. In this paper, we study Barro Alto Complex
(Goiás, Brazil) zircons by backscattered electrons (BSE) imaging and spatial scanning profiles by waveleng dispersive spectrometer of Hf, Y
and U. The BSE images and the profiles show variations in the internai structures and composition of zircon crystals that reflect the magmatic
and metamorphic processes in the host rocks. Magmatic features are still observed, but metamorphic processes are registered in different textures
on the zircons crystals; some are less affected because they are more resistant. The medium to high grade regional metamorphism of the Brasiliano
Cycle is registered in ali studied crystals and it may indicate an open-system geochemistry, that consequently affected the U-Pb isotopic system.
Keywords: Zircon, electron microprobe, backscattered electrons, trace elements, U-Pb geochronology.
RESUMO O zircão é muito utilizado em geocronologia U-Pb por ser considerado um sistema isotópico fechado e apresentar quantidades
elevadas de U e Th. No presente trabalho, foram feitos estudos de imagens de elétrons retroespalhados (BSE) e perfis de varredura espacial por
espectrômetro dispersivo em comprimento de onda dos elementos Hf, Y e U em cristais de zircão de algumas amostras do Complexo Barro Alto
(GO). As imagens de BSE e os perfis evidenciam variações nas estruturas internas e na composição dos cristais de zircão, que são reflexos de
processos magmáticos e metamórfïcos sofridos pela rocha hospedeira. Além das feições magmáticas presentes, observamos que os processos
metamórficos encontram-se registrados de forma variável nos cristais de zircão, sendo que alguns cristais são menos afetados que outros,
indicando serem mais resistentes. Em todos os cristais observados, o metamorfismo regional de médio a alto grau do Ciclo Brasiliano encontra-se
registrado de uma forma mais ou menos intensa, evidenciando a abertura do sistema neste período, que afetou consequentemente o sistema
isotópico.
Palavras chaves: zircão, microssonda eletrônica, elétrons retroespalhados, elementos traços, geocronologia U-Pb.

INTRODUÇÃO O zircão é um mineral acessório presente em
muitos tipos de rochas e é um dos minerais de uso mais confiável em
geocronologia U-Pb, por comportar-se como sistema relativamente
fechado e apresentar quantidades elevadas de U e Th. A quantidade de
Pb comum é muito pequena a nula, o que possibilita obter erros muito
pequenos nas idades.

A composição química do zircão tem sido alvo de muitos estudos,
com vistas ao entendimento de sua morfologia, zoneamento interno e
sistemas de fraturas, por exemplo Pupin (1980), Vavra (1990) e
Benisek & Finger (1993). Pupin (1980) sugere uma relação entre a
morfologia dos prismas (100) e(101)ea temperatura e alcalinidade
do magma gerador. Em estudos de zircão com catodoluminescência
(CL), Vavra (1990) concluiu que a taxa de crescimento e o desen-
volvimento das faces dos prismas seriam controlados pela super-
saturação de ZrSiO4 e as faces das pirâmides pela presença de elemen-
tos traços. Benisek & Finger (1993) sugerem que o conteúdo de U (Th),
Y(ETR) 3+ + P5+ em relação ao Zr é diretamente relacionado com o
desenvolvimento do prisma (110) no zircão, enquanto a ausência
destes elementos favorece o desenvolvimento do prisma (100). Pidg-
eon (1992) observou a substituição de porções zonadas por não
zonadas, que são mais estáveis e tem menores teores de Pb, U e Th.

O fraturamento e o preenchimento de fraturas dos cristais de zircão
constituem canais de saída e entrada de elementos contaminantes,
como U, Th, Pb e ETR, onde a infiltração de fluidos ocorre pelas
fraturas e a difusão mais lenta pela rede cristalina (Lee 1993). Hart-
mann et al. (1997b) observaram que estes elementos contaminantes
podem ser introduzidos no cristal, visto que em alguns cristais o
núcleo é mais jovem que a borda.

No entanto, alguns estudos demonstram que, apesar de sua resistên-
cia física e química, os cristais de zircão podem registrar em sua
estrutura interna um ou vários processos geológicos, formando estru-
turas zonadas que podem contar a história geológica da rocha
hospedeira. O conhecimento destas estruturas auxilia no entendimento
e interpretação das idades obtidas pelos métodos isotópicos (Hanchar
& Miller 1993, Hartmann et al 1997a, Takehara et al 1997a, 1998).

Pela integração de estudos isotópicos com microssonda iônica de
alta resolução (SHRIMP) e imagens de elétrons retroespalhados
(backscattered electrons - BSE), foram identificadas estruturas de
recristalização em zircão (e.g., Rubatto et al. 1998, Vavra et al. 1999).
No Brasil, foram identificados núcleos mais jovens em cristais de
zircão antigos (Remus et al. 1999, Silva et al. 1999). Um importante
processo de difusão de U e Th foi identificado por Silva et al. (1999),

consistindo de difusão centrífuga a partir das bordas e centrípeta a
partir do núcleo do cristal. Zircão da fácies granulito pode preservar a
memória de eventos mais antigos de homogeneização isotópica (Hart-
mann et al. 1999).

As imagens de elétrons retroespalhados registram a variação do
número atómico médio dos elementos presentes. Quanto mais clara a
imagem, maior o número atómico médio do pixel registrado. Apesar
de ser uma análise qualitativa, esta técnica é de grande utilidade no
estudo de cristais de zircão, pois permite observar a variação da sua
estrutura interna, gerada por diferenças composicionais geralmente
associadas à variação na concentração do Hf.

As variações na composição química dos cristais de zircão magmá-
ticos podem ser dependentes da composição do líquido gerador. A
distribuição de elementos traços pode ser primária, mas pode haver
enriquecimento secundário em U na borda (Yeleiseva et al. 1974). O
Hf tende a enriquecer nos estágios finais de cristalização de granitos
(Heaman et al. 1990) e o Y é um elemento enriquecido nas porções
ígneas e empobrecido nas porções metamórficas (Vavra et al. 1996).

Os perfis de varredura espacial por WDS (\vavelength dispersive
spectrometer) de elementos como o U, Hf e Y mostram ser importantes
ferramentas auxiliares para o entendimento das imagens de BSE. Estes
elementos menores são comuns e quantificáveis por microssonda
eletrônica nos cristais de zircão. A variação na sua concentração é
refletida nos diferentes tons de cinza das imagens de BSE. As porções
mais claras estão geralmente relacionadas ao aumento de Hf e em
menor proporção de U (Hanchar & Miller 1993, Takeharaeía/. 1997a,
Takehara 1998) ou aos ETRP.

Esta investigação visa estabelecer uma correlação entre as
variações estruturais internas e as variações químicas dos cristais de
zircão, além de relacionar esses aspectos com a abertura do sistema
isotópico U-Pb. As variações estruturais internas das imagens de BSE
são acompa-nhadas pelas variações químicas nos perfis dos elementos
Hf, Y e U. Esta observação é importante, visto que o comportamento
geoquímico destes elementos influencia o sistema isotópico U-Pb e
passa a ser de grande auxílio para a interpretação das idades obtidas
pelo método U-Pb. Estes estudos visam também o melhor entendi-
mento dos eventos geológicos datados no Complexo Barro Alto em
cristais de zircão das mesmas populações (Suita et al. 1994, Hartmann
et al. 1997a).

MÉTODOS Os cristais de zircão estudados provêm de quatro
amostras do Complexo Barro Alto, pois estas populações foram pre-
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viamente datadas por Suita (1996) pelo método convencional U-Pb
desenvolvido por Krogh (1982). Estas amostras são um quartzo-biotita
diorito (BA20), um sillimanita gnaisse (LEP), um blastomilonito
norítico de fácies anfibolito (ANFU) e um milonito de fácies granulito
(MSI 115). Além da idade conhecida, as amostras também foram esco-
lhidas devido à sua estrutura interna complexa e ao grau metamórfico
variável.

Os cristais de zircão foram pré-selecionados com lupa binocular
para o estudo por microssonda eletrônica, tendo sido escolhidos 20 a
30 grãos com características morfológicas semelhantes aos utilizados
para a datação. Os cristais têm as seguintes características:

BA20 - prismas euédricos alongados incolores e prismas curtos
arredondados marrom claro;
LEP - prismas curtos marrom claro e prismas euédricos alongados
marrom claro;
ANFU - prismas curtos pequenos, arredondados e prismas alon-
gados incolores; e
MS 115 - pequenos cristais arredondados incolores e longos cristais
prismáticos amarelo pálido a incolores (escassos).
Os grãos foram montados em lâmina circular de vidro, colocados

com o eixo maior (c) na horizontal sobre uma camada de cola epoxi.
Após a secagem da cola, iniciou-se o processo de lixamento, onde os
grãos foram desbastados até a metade de sua espessura, passando-se à
fase de polimento com pastas de diamante, até a superfície do cristal
não apresentar riscos, seguindo-se à limpeza com acetona e secagem
em estufa. Após estes procedimentos, foi feita a deposição de um filme
de carbono sobre a lâmina.

As imagens de B SE e as análises químicas foram obtidas no
Laboratório de Microssonda Eletrônica do Centro de Estudos em
Petrologia e Geoquímica, Instituto de Geociências/ UFRGS, com uma
microssonda Cameca SX50. As condições para a obtenção das im-
agens de BSE foram 15 KV, corrente de 20 nA e 256 x 256 pixels,
tempo de contagem de 100 ms para cada pixel.

Os perfis de varredura espacial por dispersão de comprimento de
onda (WDS) foram realizados em análises pontuais micrométricas
com voltagem de 20 KV, corrente de 50 nA, tempo de 50 s/pt e
diâmetro do feixe de l µm. Os perfis de varredura por comprimento
de onda dos elementos Hf, Y e U foram realizados como análises
pontuais, com voltagem de 20 KV, corrente de 100 nA, diâmetro do
feixe de l um, variação do comprimento de onda (λ = 1000) dividido
em 20 pontos e tempo de contagem de 100 s/pt. As concentrações
foram calculadas utilizando-se os seguintes padrões (com as respecti-
vas concentrações): Up2 (88,15% de U), REE3 (3,21% de Y) e HfSi
(65,96% de Hf). Os cristais de difração utilizados para as análises dos
elementos foram LIF para o Hf Lα, TAP para o Y Lα e o PET para o
U Mα.

Após a observação de todos os cristais de zircão da lâmina em
imagens de BSE, foram selecionados dois cristais mais representativos
de cada população para análise química na microssonda eletrônica. A
partir desta seleção, foram adquiridas as imagens de BSE detalhadas
e posteriormente feitos os perfis de varredura espacial e por compri-
mento de onda do elemento Hf, Y e U por WDS. As concentrações
destes elementos foram obtidas em porcentagem em peso, utilizando-
se três casas decimais, devido à calibração para análise de elementos
traços.

ASPECTOS GEOLÓGICOS O Complexo Barro Alto (CBA) é
um corpo máfico-ultramáfico acamadado intrusivo, situado na Provín-
cia Tocantins (Fig. 1), com idade de intrusão de 1.721 ±29 Ma (Suita
1996). Durante a fase precoce do Ciclo Brasiliano, o complexo sofreu
intensa deformação, e metamorfismo de médio a alto grau (fácies
anfibolito a granulito) apresentando diminuição do grau metamórfico
da base para o topo. Posteriormente, ocorreu retrometamorfïsmo de
fácies anfibolito para xistos verdes em todo o complexo.

O quartzo diorito (amostra BA20) é uma intrusão tardi-tectônica,
interpretada como formada pela fusão das rochas supracrustais ad-
jacentes ao corpo máfico-ultramáfico (Suita 1996) e que corta a
Sequência Santa Bárbara. Corresponde a um quartzo-granada-biotita
diorito protomilonítico, com idade magmática de l .721 ±29 Ma, a qual
é interpretada como a idade de formação do complexo.

O sillimanita gnaisse (amostra LEP) é um granada-cordierita-bi-
otita-sillimanita-quartzo-ortoclásio gnaisse de idade 1.267 ±9 Ma
(Suita et al. 1994, Suita 1996), relacionado ao início da deposição da
Sequência Juscelândia. O protólito pode ser sedimentar, mas os cristais
de zircão são homogéneos e podem ser magmáticos (Suita 1996). Em

ambos os casos, a rocha foi gerada durante a abertura de um rift do
Mesoproterozóico (Suita & Chemale 1995).

O blastomiloto norítico de fácies anfibolito (amostra ANFU) ocorre
na base da Sequência Santa Bárbara e tem idade de 770 a 790 Ma. Esta
idade é interpretada como a do metamorfismo sin- a pós-tectônico de
alto a médio grau, relacionado com o Ciclo Brasiliano precoce (Suita
et al. 1994).

O blastomilonito de fácies granulito (amostra MS 115) é formado
por bandas máficas, com bandas ultramáfïcas subordinadas, miloniti-
zadas e porfíroclásticas, de grão fino a muito fino. Os cristais de zircão
desta rocha fornecem idades de 770 a 790 Ma, interpretada como a do
metamorfismo de médio a alto grau. Estas idades são similares àquelas
dos blastomilonitos de fácies anfibolito e aos interceptos inferiores dos
diagramas concórdia do quartzo diorito e do sillimanita gnaisse.

As idades U-Pb em torno de 1,77 Ga obtidas no Complexo Barro
Alto, e outras idades U-Pb das rochas datadas na Província Tocantins
(para referências gerais ver Suita & Chemale Jr. 1995), evidenciam um
episódio de magmatismo máfico, anorogênico, intracontinental. Este
magmatismo está presente nos crátons Amazônico e São Francisco e
na Província Tocantins e ocorreu entre cerca de 1,60 e 1,88 Ga. Suita
et al. (1994), Suita & Chemale (1995) e Suita (1996) propõem a
ocorrência, entre 1,26 e 1,29 Ga, de um novo evento magmático
bimodal, gerado por um provável evento extensional intraplaca na
Província Tocantins, correspondente ao Evento Uruaçuano. Durante o
Ciclo Brasiliano (600 a 930 Ma), as rochas da Província Tocantins,
incluindo o Complexo Barro Alto e adjacências, sofreram metamor-
fismo de alto a médio grau e, após, retrometamorfïsmo de fácies
anfibolito a xistos verdes, relacionado à colisão continental dos crátons
Amazônico e São Francisco (Suita et al. 1994, Suita & Chemale 1995,
Suita 1996).
RESULTADOS Aqui serão descritas as morfologias internas e
externas dos cristais de zircão, com observações de suas variações
estruturais nas imagens de BSE e as variações composicionais nos
perfis de varredura espacial e por comprimento de onda.
Quartzo-biotita diorito O cristal l (Fig. 2a) é prismático, tem a
face (100) bem desenvolvida e pirâmides (211) e (101) de igual
dimensão. Podem ser distinguidas duas fases de cristalização,
separadas por uma superfície curva. A interpretação é de que a cris-
talização inicia com o prisma (100) curto e domínio das pirâmides com
a face (211) igual à face (101). Acompanhando o crescimento do
cristal, o prisma (100) toma-se alongado e, na segunda fase de cristali-
zação, há um maior desenvolvimento da face (110). O cristal tem
também um núcleo, cercado por fraturas radiais e transversais e com
feições de substituição. Nos perfis analíticos de Y, Hf e U (Fig. 2b),
observa-se que o Y tem maior variação no número de contagens na
porção entre o núcleo e a borda, com o pico de contagens associado à
banda larga cinza claro próximo à borda. O Hf apresenta um pico de
contagens na porção cinza clara entre o núcleo e a zona intermediária,
com uma queda no número de contagens entre a banda cinza clara e a
borda. O U apresenta um pico de contagens sobre a porção cinza clara,
na interface entre o núcleo e a zona intermediária, permanecendo
constante ao longo do restante do perfil. As concentrações obtidas
(peso%) nos pontos analisados foram: (a) Y = 0,032, Hf = 1,076 e U
= 0,016; (b) Y = 0,24; Hf = l ,20 e o U encontra-se abaixo do limite de
detecção (DL = 0,010); (c) Y = 0,19, Hf = 1,28 e o U = 0,018.

A figura 2c é um cristal prismático alongado com duas fases de
cristalização distintas. Reconhece-se a face do prisma (100) e as faces
da pirâmide (101) maiores que a face (211). A face (211) apresenta-se
de forma sutil no final da primeira fase de cristalização. A segunda fase
de cristalização formou um cristal euédrico, com as faces bem defini-
das e bordas ligeiramente arredondadas. As fraturas que cortam o
cristal afetaram parcialmente o núcleo, como pode ser observado nas
fraturas seladas na parte superior da imagem de BSE. Nos perfis
analíticos de Y, Hf e U (Fig. 2d), observa-se que o Y apresenta um
número de contagens maior no núcleo do que nas demais porções,
formando suaves picos nas porções mais escuras da imagem de BSE.
O Hf apresenta número de contagens constante ao longo do perfil, com
um leve aumento na borda do cristal. O U apresenta um aumento no
seu número de contagens na borda.
Sillimanita Gnaisse A figura 3a é um cristal prismático alon-
gado, bastante perturbado pelas fraturas e inclusões. As faces dos
prismas (100) e (110), bem como as faces das pirâmides (211) e (l O l),
também possuem dimensões semelhantes. Com o crescimento do
cristal, a face da pirâmide (101) passa a ser maior. O cristal apresenta
um zoneamento oscilatório incipiente e está cortado por várias fraturas
e localmente, estas encontram-se seladas por material cinza claro. Pelos
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Figura l - Mapa Geológico com a localização das amostras estudadas, adaptado de Suita (1996).

perfis analíticos de Y, Hf, e U (Fig. 3b), observa-se que todos os
elementos possuem uma variação significativa do número de con-
tagens. O Y apresenta um número de contagens maior próximo à borda
e bem menor na fratura preenchida. Já o Hf e o U apresentam um maior
número de contagens na fratura preenchida e menor e constante no
restante do perfil. Observa-se que há um decréscimo gradual do Hf em
direção à borda, ao passo que o U mostra um pico suave próximo à
borda.

O cristal da figura 3c é prismático curto com a face do prisma (100)
maior que a (110). A face da pirâmide (211) é maior que a face (101).
Com o crescimento do cristal, a face da pirâmide (101) torna-se
dominante. O cristal apresenta um zoneamento oscilatório bem de-
finido, mas perturbado pelas fraturas que contornam o núcleo, pois o

zoneamento está, localmente, homogeneizado. As bordas cristalizaram
sobre uma superfície corroída (à esquerda da imagem) e apresentam-se
cortadas por algumas fraturas seladas com material de coloração mais
clara. Na parte direita da imagem, observam-se bandas largas de
tonalidades diferentes. Nos perfis analíticos de Hf e U (Fig. 3d)
observa-se que estes elementos apresentam um pico de contagens no
contato entre o núcleo e a zona intermediária, definida pela fratura
preenchida. O Hf, no entanto, apresenta um número de contagens
maior na borda.
Blastomilonito norítico de fácies anfibolito O cristal da
figura 4a apresenta três bandas com colorações diferentes perturbado
por fraturas que alteram as feições primárias. O núcleo é arredondado
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Figura 2 - Cristais de zircão do quartzo diorito. a) Imagem de BSE do cristal l - amostra BA20-44 {as letras (a), (b) e (c) indicam os pontos
analisados por WDS}; b) Perfil analítico de Hf, Y e U do cristal 1; c) Imagem de BSE do cristal 2 - amostra BA20-19; d) Perfil analítico de Hf,
Y e U do cristal 2. A linha nas imagens de BSE mostra a posição do perfil.

com indícios de face (100) do prisma e das faces (211) e (101) das
pirâmides. A borda é homogénea eestá cortada por fraturas. A zona
intermediária mostra ter sido fortemente afetada pelas fraturas, como
pode ser visto pelas que terminam nesta porção. Na parte inferior à
direita, ocorre uma fratura preenchida de material de coloração mais
clara e que corta todas as fases de cristalização. Os perfis analíticos de
Y, Hf e U (Fig. 4b) apresentam um maior número de contagens
associadas à zona intermediária, que é mais clara na imagem de BSE.
As concentrações (peso%) no ponto (a) foram: Y = 0,012, Hf = l , 30
e U = 0,012; no ponto (b) Y = 0,033, Hf = l ,31 e U = 0,023; e no ponto
(c) Y = 0,022, Hf = 0,99 e U encontra-se abaixo do limite de detecção

A figura 4c apresenta cristal com um núcleo e sobrecrescimento
metamórfico. O núcleo é arredondado com algumas manchas cinza
claro. A borda cinza escuro, bem maior que o núcleo, é homogénea e
suas faces são bastante arredondadas. Nos perfis analíticos de Y, Hf e
U (Fig. 4d), apenas o Hf apresenta uma variação no número de
contagens, sendo levemente enriquecido no núcleo, enquanto os outros
elementos tem concentrações constantes. As concentrações obtidas
foram, no ponto (a) Y = 0,014; Hf = l ,36 e no ponto (b) o Y = 0,026
e o Hf = l ,06. O U encontra-se abaixo do limite de detecção nos dois
pontos (<0,010).

Milonito de fácies granulito Os cristais desta rocha são ho-
mogéneos. O cristal 7 (Fig. 5a) está intensamente fraturado, ao passo
que o cristal 8 (Fig. 5c) é arredondado. Os perfis de Y, Hf e U destes
cristais mostram número de contagens constantes. As concentrações
também são constantes. O cristal 7 (Fig. 5b) apresenta as seguintes
concentrações (peso%): Y varia de 0,039 a 0,048, Hf de 0,94 a l ,0 e

U encontra-se abaixo do limite de detecção (<0,010). No cristal 8 (Fig.
5d); Y varia (peso%) de 0,022 a 0,030; Hf de 0,85 a 0,90, e U
encontra-se abaixo do limite de detecção (<0,010).
DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO A estabilidade do zircão
durante os processos geológicos justifica sua utilização em geocro-
nologia de precisão pelos vários métodos U-Pb. No entanto, como pode
ser observado por imagens de BSE realizadas neste estudo, alguns
cristais apresentam feições internas complexas, que são interpretadas
como registros dos vários processos geológicos que afetaram a rocha
hospedeira.

Os cristais de zircão do Complexo Barro Alto, estudados no pre-
sente trabalho, apresentam feições de caráter ígneo bem definidas, mas
praticamente todos os cristais mostram ter sido atingidos, de forma
mais ou menos intensa, pelo metamorfismo de médio a alto grau do
Ciclo Brasiliano. As feições de caráter ígneo podem ser reconhecidas
pelas faces bem definidas dos prismas e das pirâmides observadas nas
figuras 2a, 2c, 3a e 3c. No cristal l (Fig. 2a), o aumento na face do
prisma (l 10) pode indicar o enriquecimento do líquido U(Th), Y(ETR)
e P (Benisek & Finger 1993) ou a supersaturação em Zr (Vavra 1990).

O metamorfismo do Ciclo Brasiliano está registrado em cada
cristal, como visto, pelos processos de corrosão, dissolução, homo-
geneização e é identificado principalmente pelo sistema de fraturas e
de seu selamento. As fraturas podem servir de canais de entrada ou
saída (Lee 1993, Hartmann et al. 1997b) de fluidos metamórficos com
elementos contaminantes, responsáveis pela geração de algumas das
seguintes feições,

presença de fraturas preenchidas (seladas) (Figs. 2a, 3a, 3c, 4a);
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Figura 3 - Cristais de zircão do sillimanita gnaisse. a) Imagem de BSE do cristal 3 - amostra LEP-1; b) Perfil analítico de Hf, Y e U do cristal
3; c) Imagem de BSE do cristal 4 - amostra LEP-2; d) Perfil analítico de Hf e U do cristal 4. A linha nas imagens de BSE mostra a posição do
perfil.

substituição ou homogeneização obliterando as feições ígneas
primárias (Figs. 2a, 3a, 3c, 4a e 4c);
transporte de material pela rede cristalina com formação de bandas
zonadas mais largas (Figs. 2a, 3a, 3c e 4a); e
porções enriquecidas em Hf e U, geralmente associadas às fraturas
preenchidas (Figs. 2b, 3b, 3d e 4b).
A intensidade com que o metamorfismo causou a recristalização do

zircão varia de cristal para cristal e pode depender do local onde o
mineral estava inserido dentro da rocha. A localização do zircão dentro
de certos minerais pode protegê-lo dos eventos metamórficos, en-
quanto o posicionamento intercristalino pode torná-lo mais susceptível
a modificações por agentes externos (Hanchar & Rudnick 1995). Esta
interpretação pode ser aplicada ao presente estudo, visto que cristais
de uma mesma rocha apresentam vários tipos de estruturas internas,
indicando terem sido afetados de forma distinta, devido um grau de
resistência diferenciado e à localização distinta de cada cristal na rocha
hospedeira. O conhecimento destas estruturas internas pode auxiliar
na interpretação das idades obtidas em datações de zircão (Hanchar &
Miller 1993, Hartmann et al. 1997a, Takehara 1997b e 1998), con-
forme a seguir.

Os cristais l e 2 (Figs. 2a e 2c) são interpretados como formados
durante a cristalização ígnea, tendo havido em ambos uma interrupção
de crescimento entre uma primeira e uma segunda fases de cristali-
zação. Isto ocorre, provavelmente, devido a mudanças na composição
do líquido de cristalização, comuns durante a cristalização ígnea e

geram feições de arredondamento por reabsorção ou dissolução do
cristal (Van Breemenn et al. 1987, Vavra 1994, Hanchar & Rudnick
1995). Estes cristais possuem características ígneas havendo ainda
feições metamórficas superpostas, tais como homogeneização e fra-
turas seladas. Interpreta-se que estas fraturas foram geradas durante o
evento metamórfico regional do Ciclo Brasiliano, que foi o último
evento de médio a alto grau que afetou a região (Suita 1996). A idade
de 1.721 ±29 Ma desta população de zircão é interpretada como a de
intrusão do Complexo Barro Alto (Suita 1996). Esta interpretação é
condizente com as nossas observações, visto que todos os cristais
amostrados apresentam feições ígneas bem definidas e preservadas,
apesar de alguns apresentarem feições metamórficas superpostas. De
acordo com o critério utilizado na escolha dos cristais a serem datados,
estes devem ser cristais límpidos e sem fraturas. É possível que o
sobrecrescimento metamórfico, que poderia fornecer uma idade inter-
mediária, tenha sido retirado durante o processo de abrasão à qual o
cristal foi submetido.

Os cristais de zircão do sillimanita gnaisse (Figs. 3a e 3c) apresen-
tam um intenso fraturamento e diversas fraturas preenchidas. A com-
posição química destas fraturas apresenta-se enriquecida em Hf e U
(Figs. 3b e 3d). Estas fraturas podem ter sido formadas em diversos
eventos, p. ex., talvez durante o evento magmático, gerado pela tec-
tônica intraplaca extensional na Província Tocantins, o Evento
Uruaçuano (Suita & Chemale 1995, Suita 1996).
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Figura 4 - Cristais de zircão do blastomilonito de fácies anfibolito. a) Imagem de BSE do cristal 5 - amostra ANFU-6 {as letras (a), (b) e (c)
indicam os pontos analisados por WDS}; b) Perfil analítico de Hf, Y e U do cristal 5; c) Imagem de BSE do cristal 6 - amostra ANFU-56 {as
letras (a) e (b) indicam os pontos analisados por WDS}; d) Perfil analítico de Hf, Y e U do cristal 6. A linha nas imagens de BSE mostra a
posição do perfil.

Os cristais de zircão do granada anfibolito milonítico foram bas-
tante afetados pelo metamorfismo regional de médio a alto grau do
Ciclo Brasiliano, visto que a presença das estruturas ígneas primárias
é rara. O cristal 5 - amostra ANFU6 (Fig. 4a), apresenta apenas
indicação do zoneamento primário, enquanto o cristal 6 - amostra
ANFU56 (Fig. 4c), mostra ter sido intensamente afetado pelo evento
metamórfico, evidenciado pelo arredondamento e alteração do núcleo
e pela recristalização metamórfica, que gerou a borda escura que
envolve o núcleo.

Os cristais da amostra de rocha de mais alto grau (gabro norito de
fácies granulito) são homogéneos, bastante fraturados (Fig. 5a) e bem
arredondados (Fig. 5c), características comuns de zircão de alto grau
de metamorfismo (Van Breemen et al. 1986, Vavra et al. 1996). As
idades obtidas a partir desses cristais são, portanto, interpretadas como
de sua formação e/ou recristalização durante o metamorfismo regional
do Ciclo Brasiliano.

Pelo estudo das imagens de BSE e perfis de varredura espacial dos
elementos Hf, Y e U dos cristais de zircão, observamos uma variação
no estilo das estruturas internas e na composição microquímica dos
elementos presentes, relacionados à intensidade do metamorfismo da
rocha hospedeira. Nos cristais de zircão das rochas com metamorfismo
menos intenso (Figs. 2a e 2c), observa-se ainda o zoneamento os-

cilatório primário, indicativo de cristalização ígnea. Mesmo nas rochas
que sofreram uma interferência maior do metamorfismo, estas feições
ígneas encontram-se preservadas (Figs. 3a e 3c). Nas rochas que
sofreram um metamorfismo mais intenso, estas feições são sutis (Fig.
4a) e até mesmo completamente obliteradas (Figs. 4c, 5a e 5c).

Os cristais de zircão do Complexo Barro Alto mostram terem sido
afetados durante o metamorfismo regional de médio a alto grau do
Ciclo Brasiliano, no entanto a intensidade com que cada cristal foi
afetado é dependente de seu posicionamento na rocha (entre ou intra-
minerais) e do posicionamento da rocha amostrada no contexto tec-
tônico regional. Vale ressaltar que o Complexo Barro Alto é um
complexo máfico-ultramáfico cortado por várias zonas de cisa-
Ihamento subhorizontais de alto grau, onde ocorreu canalização de
fluídos, assim sendo os cristais de zircão refletem também os diferentes
posicionamentos da rocha hospedeira no complexo.

Na correlação das imagens com os perfis, observa-se que os maiores
teores de U estão associados geralmente às fraturas preenchidas. Isto
pode ser um indicativo de que houve uma maior circulação de fluídos
contendo U durante o metamorfismo do Ciclo Brasiliano (Hartmann
et al. 1997b). O Hf possui um comportamento semelhante ao U. O
fluído contendo Hf, ao percolar pelas fraturas, promove a substituição
do Zr por Hf de maneira mais intensa do que por U, pelo fato do Hf
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Figura 5 - Cristais de zircão do milonito de fácies granulito. a) Imagem de BSEdo cristal 7-amostra MS 115-29 {as letras (a), (b) e (c) indicam
os pontos analisados por WDS}; b) Perfil analítico de Hf, Y e U do cristal 7; c) Imagem de BSE do cristal 8 - amostra MSI 15-9 {as letras (a),
(b) e (c) indicam os pontos analisados por WDS}; d) Perfil analítico de Hf, Y e U do cristal 8. A linha nas imagens de BSE mostra a posição do
perfil.

apresentar uma maior afinidade química com o Zr. Isso faz com que,
além de um maior número de contagens, os picos de Hf sejam mais
largos que os picos de U. O Y tende a ser mais enriquecido nas porções
ígneas, sendo empobrecido durante a recristalização metamórfica
(Figs. 2b e 3d) (Vavra et al. 1996, Takehara et al. 1997b e 1998). O
perfil químico de Y é um fator de definição do caráter ígneo ou
metamórfico das estruturas apresentadas pelo cristal de zircão, visto
que os teores mais altos correspondem às porções ígneas; um exemplo
é o cristal l (Fig. 2a), em que os pontos (b) e (c) apresentam teores de
Y com uma ordem de grandeza maior que o ponto (a).
CONCLUSÃO A utilização em geocronologia do zircão de rochas
que sofreram metamorfismo deve ser avaliada com cuidado, em função
das condições de metamorfismo ao qual as rochas foram submetidas,
pois o metamorfismo pode interferir nas idades obtidas, visto que os
cristais podem se comportar como um sistema aberto durante os
eventos metamórficos de médio a alto grau.

O estudo das populações de zircão do Complexo Barro Alto com
imagens de BSE e perfis analíticos de Hf, Y e U, permitiu avaliar o
comportamento seu durante o evento metamórfico, por meio das
características morfológicas externas e internas e pelas variações

químicas dentro de cada cristal. Através deste estudo, foi possível
conhecer melhor os cristais de zircão do Complexo Barro Alto, auxi-
liando, assim, na interpretação das idades obtidas por Suita et al. (1994)
e Suita (1996), onde o zircão do quartzo diorito sugerem uma idade
mínima para a intrusão do complexo de 1.721 ±29 Ma. Os resultados
aqui apresentados confirmam a interpretação, visto que os cristais
apresentam características ígneas melhor definidas do que as demais
populações estudadas.

Os cristais de zircão do sillimanita gnaisse apresentam feições
ígneas, entretanto mostram perturbações por um evento posterior.
Estas feições podem ter sido geradas durante o magmatismo bimodal
do evento extensional intraplaca na Província Tocantins de idade l .269
±9 Ma. As populações de zircão desta rocha foram pouco afetadas pelo
metamorfismo regional durante o Ciclo Brasiliano.

Os cristais de zircão do granada anfibolito milonítico e do milonito
de fácies granulito foram intensamente metamorfizados durante o
Ciclo Brasiliano de idade 770-790 Ma. Isto é confirmado pelos perfis
de Y, que apresenta conteúdos constantes e pela inexistência de
estruturas ígneas zonadas que foram homogeneizadas por aquelas de
caráter metamórfico superpostas.
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Apesar dos cuidados na seleção dos cristais de zircão para seu uso
em datação pelo método U-Pb, obtêm-se idades discordantes (ou seja,
fora da concórdia), ficando algumas populações perto do intercepto
superior e outras do intercepto inferior. Estas idades podem ser melhor
entendidas e interpretadas pelo conhecimento prévio das estruturas
internas dos cristais de zircão. O conhecimento das morfologias inter-
nas e externas fornecem informações fundamentais para a interpre-
tação das idades obtidas, como demonstrado neste trabalho.

O controle de campo e o estudo petrográfico dos cristais de zircão
também são de grande importância. O conhecimento do posiciona-
mento tectônico das amostras coletadas permite entender melhor o
comportamento dos tipos de zircão a serem estudados, visto que nas
zonas de cisalhamento o volume de fluídos é muito maior, o que
permite uma maior troca química entre os minerais. O local de cristali-
zação do zircão (entre ou intra-minerais), observados em estudos
petrográfïcos, possibilita o entendimento dos diferentes graus de al-
terações sofridos pelos cristais de uma mesma população, durante um
evento metamórfico sofrido pela rocha hospedeira. Estes estudos
podem auxiliar num melhor conhecimento do comportamento dos
cristais de zircão e ajudar na interpretação de resultados isotópicos,
visto que alguns cristais mostram ter-se comportado como um sistema
aberto durante os eventos metamórficos que afetaram a rocha

hospedeira, tornando mais difícil a identificação das idades geológicas
da rocha datada.

Portanto, o uso do zircão em geocronologia de rochas metamor-
fisadas deve ser precedido de um controle tectônico das amostras de
rochas coletadas, de estudos petrográficos específicos do mineral e do
estudo de imagens de BSE dos cristais de zircão. Este conhecimento
permite a escolha dos tipos de cristais que sofreram metamorfismo com
uma menor intensidade. Pode-se ainda estimar o volume relativo de
porções metamórficas ou ígneas, presença de inclusões minerais e de
porções metamícticas. Os perfis de varredura espacial de Y, associados
às imagens de BSE, também são de grande auxílio, pois podem
confirmar a existência de porções ígneas remanescentes em zircão
metamórfico.
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