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''The understanding of most ores is to 

be found.in their surroundings as much 

as in themselves. Looking back on the 

history of the study of ores, one is 

tempted to suggest that, for a while 

at least, we might well study the ores 

themselves a little less 4nd their \ 

surroundings - particularly their re

gional settings - a little| more. 

Clearly such environmental considera

tions must be basically lithological 

and must range from the grandest to 

the smallest scale". 

R.L. STANTON 
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Na região do Poço de Fora, afloram rochas de alto grau de 

metamorfismo, atribuidas ao Grupo Caraíba, que correspon

dem, principalmente, a: 

- uma seqüência meta-sedimentar do Précambriano inferi 

or (Arqueano); 

- corpos máficos-ultramáficos contendo sulfetos de 

ferro e cobre, de possível origem vulcanogênica; e 

- o:rto-gnaisses sieníticos. 

Foram efetuados estudos geológicos, petrográficos, geoquí 

micos e geocronológicos. 

A intrusão sienítica, derivada do manto superior, ocorreu 

no período correspondente ao fim do Arqueano- início do 

Proterozõico (aproximadamente no limite entre o Précambri. 

ano inferior e médio). 

Toda a região foi remobilizada, e o sienito foi metamorfi 

zado, durante a Orogenia Transamazônica (2.200 a 1.800 m. 

a.). 
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I - INTRODUÇÃO 

O vale do rio Curaçã tem side ob]> -o de extensa e intensa pes

quisa, devido às mineralizaçõeí: .: cobre que contem. A maioria 

dos estudos realizados refero-n-s-. ~ gênese da jazida de cobre 

de Caraíba, I prospacção de -jhr-': . à geoquímica. Dentre eles, 

pode-se citar: Leinz (1948) e Barbosa (1966) referentes â gên£ 

se de Caraíba, Ladeira (1969) relativo à prospecção de cobre ; 

Lewis e Santos (1966) e Lewis e ourros (1970) relacionados ã 

geoquímica; e, Barbosa (1970) e o Relatório Parcial do Proje

to Cobre (1972) que tratam da geologia regional e da geologia 

econômica. 

No presente trabalho se procurou fazer uma coleta de dados geo 

lógicos, geoquímicos, petrogrãficos e geocronológicos das ro

chas regionais, por entendermos que é nelas que devemos procu

rar a compreensão da gênese e da história geológica da região 

como um todo, e a das mineralizações em particular. 

Foi escolhida para essa pesquisa, uma área, que abrange o povo 

ado de Poço de Fora (ver FIG.15), de aproximadamente 200 km , 

na qual os afloramentos são especialmente bons, por sua exten

são, diversidade-e freqüência, para estudos de geologia de cam 

po e coleta de amostras. 

Este trabalho faz parte de um Plano de Pesquisa do Projeto de 

* Geoquímica, cujos objetivos são: 

- Estimar os tipos do material original contido nos jnaisses 

de alto grau de metamorfismo, numa tentativa de reconstitu

ir a história geológica da região, relacionada ã giínese da \ 

mineralização de cobre; 

- usar as informações"da geologia dessa área teste, para re

interpret ar os dados da geologia regional presentemente di£ 

poníveis, e para servir como ponto inicial para um estudo 

mais amplo da geologia da região; e , 

- usar as informações coletadas, para relacionar os depósitos 

de cobre das áreas vizinhas com a geologia regional, numa 
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tentativa de definir um possível -»uia para explorações poste 

riores. 

Esta monografia; or-*. <• rciCnt-iCã, corresponde aos estudos pre 

liminares, daquele JO.t-..;o de Pesquisa, e seus objetivos foram: 

- estimar os tipos -Jo material original contido nos gnais -

ses de alto grau de r.iotamorfismo, numa tentativa de recons 

tituir a história geológica da região: e 

- usar as informações da geologia dossa área teste, para r£ 

interpretar os dados da geologia regional presentemente 

disponíveis. 

Os trabalhos efetuados, pelo mestrando, abrangeram um reco -

nhecimento geológico, usando como base c mapa geológico do 

Relatório Parcial do Projeto Cobre, da CPRM, na escala 

1:50.000, coleta de amostras de rochas e análise petrográfi-

ca em 85 lâminas delgadas. 

Além disso, foram realizadas: 

- análises químicas cm 33 amostras, pelo Dr.Brian J.Fryer , 

na Universidade de Western Ontario, no Canadá; e 

- datações absolutas, utilizando-se 8 amostras, pelos Drs . 

Ian McRcath c Dcnjami B.B.Neves na Universidade de São 

Paulo e pelo Dr. Ian McReath, D.C.Rex e A.Gledhill na ti

ni versidade de Leeds, na Inglaterra. 



il - SITUAÇÃO E ACESSO 

0 povoado de Poço de Fora localiza-se na região conhecida 

por Nordeste da Bahia (FIG.l ). Situa-se no Município de 

Curaçá, cerca de 80 km ao sul do Rio São Francisco e 80km 

a SE da cidade de Juazeiro. A localidade dista 496 km da 

cidade do Salvador, por rodovia. Esta é asfaltada da capî  

tal do Estado até o km 158 da estrada que liga Capim 6ro£ 

so a Juazeiro, prosseguindo daí em diante, 47 km por es -

trada de terra de boa qualidade ate ao deposito de miné

rio de cobre de Caraíba, e mais 31 km de Caraíba a Poço 

de Fora em estrada de terra de terceira categoria, transi 

tável em tempo soco." 
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Ill - CLIMA E VEGETAÇÃO 

O clima da região de Poço do Fern c do tipo semi-árido, est£ 

pe-tropical. A precipitação pluvio;netrica anual varia desde 

o mínimo de 184,5mm até o máximo d< 1.060mm, com média das 

mínimas.de 311,9mm e das ináxinws de 571,2mm. A media anual é 

de 113,7mm. Esses dados foram coletados na estação pluviome-

trica de Barro Vermelho (aproximadamente a 30 km ao norte do 

povoado de Poço de Fora) no período de 193»* a 1960 (Santos , 

R.r.A. dos, 1962). As chuvas máximas ocorrem de novembro a 

abril, sendo de caráter torrencial c o escoamento superfici

al é muito elevado, atingindo a 80 por cento (Lewis e outros, 

1970). 

A vegetação ("caatinga") ê típica do sertão do nordeste do 

Brasil, consistindo de árvores de baixo porte e arbustos. As 

plantas são predominantemente xerófitas e, por conseguinte , 

adaptadas para se desenvolverem sob condições de clima seco. 

Predominam membros das famílias das Leguminosae, Euphorbiace_ 

ae, Cactaceae, Bromeliaceac e Anacardiaceae. Nota-se forte 

tendência para certas plantas preferirem determinados tipos 

de solo. Catingixsira, pinhão, mata-pasto e uma planta rastei^ 

ra de flor azui, naná ou "Erva de Santa Luzia" são caract? -

rísticas dos solos escuros, barrentos (massapê), originados 

de rochas mãficas, ao passo que xique-xique, favela, cansan

ção, carqueja, coroa de frade, calumbi e jurema predominam 

em solos arenosos provenientes das rochas silicosas ( Lewis 

e Santos - 196b). Outras plantas são encontradas ao longo 

dos riachos, como a càraíba, joazeiro, caixão, quebra-fação, 

icõ, brauna, imbiroçu,, .ymjju, bruteíro, angico, brir.coj de so-

im e pau de colher. 
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IV - RELEVO 2 "NAGEM 

A área e geralmente plana, com declividade de aproxiraadamen 

te 3 9 (três graus), interrompida por inselbergs ou eleva -

ções isoladas com 40 a 200 m de relevo sobre a topografia 

regional (pico da Caraíba, Serras da Isidora e do Foco, Al-

guidares, Praça ou Prata, João Domingos e serrotes isolados, 

semelhantes aos de Caraíba, como o de Pinhão, perto da Fa

zenda Bela Vista da Palmeira ou Boião). 

Os riachos principais que ocorrem na área de que trata este 

trabalho, são Poço"de Fora, Capivara e Espírito Santo,todos 

afluentes pela margem direita do rio Curaçã, com cur^o no 

sentido NWW. Todas as correntes c riachos da área são inter 

mitentes. 0 relevo geral, relativamente plano, condiciona a 

estagnação das águas e a alta acumulação de sais nessas â -

guas. "" 
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V • GEOLOGIA REGIONAL 

Na região de Poço de Fora ocorrem rochas polimetamórficas do 

Precambriano, de alto grau de metcimorfismo, migmatizadas, do 

bradas e falhadas c ati'ibuxdas ao Grupo Caraxba, inserido no 

núcleo cratonico São Francisco. 

As rochas do Grupo Caraxba pertencem ãs facies metamórficas 

granulito e anfibolito, com transições locais, promovidas ' 

por retrometamorfismo, para a fácies xito verde (Projeto Co

bre- Relatório Parcial, 1972). 

Na região de Poço de Fora, afloram diversos tipos de litolo-

gia, sendo as mais comuns as seguintes: granulitos, anfibõ -

lio- piroxênio - gnaisses, anfibõlio-gnaisses, biotita-gnaÍ£ 

ses, leptinitoa-, quartzitos, itabiritos, milonitos, orto-

gnaisses sieníticòs, anfibolitos, serpentinitos, piroxenitos 

e gabro-diorito':, alem de diques o sills de diabãsic e, rara 

mente;, de gabroefxtico e Antrusões granxticas. Segundo o 

Relatório Parcial do Projeto Cobre, os diques de diabásio tem 

idade cretácica. 

Predominantemente, ocorrem rochas migmatxticas- granulxticas 

com lentes concordantes de rochas mãficas e ultramãficas. As 
f 

mineralizações cupríferas do vale do rio Curaçá se associam 

ãs rochas mãficas e ultramãficas. 

Os complexos mãficos- ultrftmáf icos experimentaram migmatiza- \ 

ção em graus diversos, embora nais discretamente que as en -

caixantes devido ã sua Tnn.ior rofratariedade aos agentes mig-

matizantes. Os fenômenos de mígmatizaçãq manifestam-se atra

vés de uma trama de venules e filonetes quartzo-feldspãticos 

(aplitos, pegmatítos) que interceptam os mafitos e ultramãf î  

tos de modo irregular ( ladeira e outros* 1969). 



8. 

As litologias da região exibem bandamento G foliaçao bem de

senvolvidos, com direção geral meridiana G mergulho forte 

Os eixos dos dobramentos i..ais notáveis também apresentam es

sa direção principal. 

Os falhamentos o fratuvamentos constituem as feições cstrutu 

rais principais. Os que mais se sobressaem têm direção NEE -

SWW, com algumí-.P falhas trans correntes de direção meridiana. 

0 Grupo Caraíba foi considerado como pertencente ao ambiente 

geotectõnico cugeossinclinal, com as intrusões mãficas- ul-

tramáficas representando manifestações ofiolíticas típicas 

(Projeto Cobre-Relatório Parcial, 1072). 

De acordo com o trabalho de Almeida e outros (1973b ,Grupo 

Caraíba é composto por mcta-sedimer.tos de pouca maturidade 

associados com rochas eruptivas de caráter mãfico e ultramá 

fico. 

A mineralização cuprífera, quando ocorre- cr; sis te em calco 

pirita, pirita e subordinadamente bornita e ,ví.rrotita, dis

seminadas nos piroxenitos-, noritos e gabros e, mais fracamen 

te, nos dioritos. Os ánfibolitos, em geral, apresentam-se 

•jstereis. Malaquita, azurita, crisocola, calcosina e cupri-

ta são encontradas na zona oxidada dos corpos mineralizados 

(Projeto Cobre- Relatório Parcial, 1972). 

Na parte leste da área mapeada -iestaca-se o complexo intru-

sivo sienítico de Poço de Fora, metamorfizado a orto-gnais-

se sienítico. Houve intenso metassomatismo, que, talvez as

sociado a falhamentos, produziu gnaisses facoidais ("aug«n") 

nos bordos do corpo sienítico e em suas encaixantes. Ma á-

rea de que trata este trabalho, o gnaisse sienítico e limi

tado a leste pela Falha do Souza, representada por uma fai

xa de rochas milonitizadas, que secciona c- maciço sienítico 

Itiuba- Poço de Fora. | 

A oeste da área mapeada, afloram quartzitos fuchsíticps que 

se destacam na paisagem, formando as serras de Alguidéres , t 
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João Domingos o Prata (Relatório Parcial do Projeto Cobre). 

Estruturalmente, as litologias do Grupo Caraíba fazem parte 

do flanco oeste de uma estrutura regional em sinclincrio , 

cuja zona axial situa-se a leste da área mapeada. Esse flan 

co mostra-se deformado por abundantes dobramentos secundará, 

os, geralmente: apertados e com cairaento para sul (Projeto 

Cobre- Relatório Parcial, 1972). 

Muito após ." "! :,'!!:fr/,;..i.s co Grupe C-iraíba, uma tectônica 

de falhamentos de ras^u.iento atingiu a região da folha de 

Uauá, sendo que esses rasgamentos alinham-se principalmente 

N-S. 0 rasgamente que bordeja o secciona o maciço Itiúba 

Poço de Fora tem mais co 3C km verificados. Essas falhas sêb 

muito bem marcadas no terreno por milonitos, cuja paragêne-

se mostra condições mídi ts de temperatura, o que demonstra 

que então já os Grupos Caraíba e Uauá, estavam bastante ero 

didos e arrasados em sua maior parte (Barbosa., 1970). 

De acordo com Barbosa (1970) dessa tectônica decorreria a 

serpentinização dds corpos de intrusivas ultramáficas, como 

acontece na mina de Caraíba, onde o fenômeno, ao contrário 

de concentrar minério, teria promovido a dispersão. 
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VI - PETROGRAFIA E METAMORFISMO ' 

As litologias da região de Poço de Fora podem ser divididas 

em unidades, conforme seja possível distingui-las por sua 

aparência ho cí"ií\p<>, ou por dados petrográficos, geoquímicos 

ou geocreno? õgi cos;. 

Embora o rcccnhocíiiioii -: J g.ológico efetuado para este traba

lho tenha se baseado rios dados do mapa geológico do Relató

rio Parcial do Projeto Cobre, englobaremos algumas unidades, 

diferenciadas naquele Relatório, poi' admitirmos que sua gê

nese e historia geológica são uniformes, e que as variações 

composicionais dos diferentes tipos de rochas são esperadas, 

não só devido ao ambiento original, como também ao intenso 

e extenso processo de rnigmatização que afetou a região. Do 

mesmo modo, o grau metamórfico não poderia ter sido utiliza 

do como critério para diferenciar as unidades, no Relatório 

Parcial do Projeto Cobre, pois toda a região apresenta ro

chas de alto grau de metamorfismo. 

VI. 1 - Unidades Litolõgicas 

"" VI.. 1.1- Unidade Poço de Fora 

Na ãrea do mapa geológico anexo (FIG.16 ), essa unidade si

tua-se a oeste do corpo sienítico. 

Ha varias evidências de que corresponda a uma seqüência me

ta- sediment ar, tais como: presença de zircão e monazita ar- \ 

redondados (por exemplo nas amostras 10, 11 e 23); lentes 

de gnaísses calco-silicatados cuja análise petrográfica evi 

dencia a origem sedimentar CShiguemi Fujimori- comunicação 

pessoal); e essa hipótese c apoiada pelo Relatório Parcial 

do Projeto Cobre (1972). 

Ela abrange as unidades "Poço de Fora", "Riacho dojMocambo"* 
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"Ipucira", "Sartãozinho" e "Bangüê' , cuj.x distribuição é" 

mostrada no mapa geológico do Relatório Parcial do Projeto 

Cobr< , que englobamos nur. mesmo conjunto por se tratar da 

mesma seqüência sedimentar que foi posteriormente metamor-

fizada e migmatiz^da. Ac variações composicionais são bas

tante grandes, como seria de se esperar. 

As litologias dessa unidade, na região de Poço de Fora,cor 

respondem a fácies granulito, "subzona hiperstênio- plagio 

clásio- granolito" (WLnklcr, 1974) ou subfãcies hornblenda 

granulito (Fyfe, et ai., 1958). Compreendem rochas tais co 

mo anfibólio -biotita- granulitos, piroxênio- anfibólio 

biotita- granulitos, piroxênio - anfibólio- granulitos e 

granulitos félsicos. Todas essas litologias apresentam-se 

migmatizadas e as associações transicionais entre elas são 

freqüentes. 

t possível distinguir gnaisses calco-silicatados, que, ori 

ginalmente corresponderiam a lentes mais carbonãticas na 

seqüência sedimejitar, que apresentam estruturas e foliação 

paralelas às das rochas circundantes. 

Nessa unidade estão encaixadas corpos mãficos- ultramãfi -

cos, diques de diabásiò e intrusões graníticas (ver FIG. 

16). 

Segundo o Relatório Parcial do Projeto Cobre, essa unidade 

encaixaria veios de (uartzo-magnetita- hematita. Tem-se su 

* gerido que esses corpos' seriam chapéus de ferro. Esses cor 

pos, na realidade, podem corresponder a itabiritos ("Ban -

ded Iron-Formations"),: pois ha varias características que 

permitem essa conclusã!o: í 

- distribuem-se no campo numa faix^ aproximadamente N-rS(pa 

ralela ã foliação regional) pôr no nínimo 100 km, iendo 

que entre Caraíba e Pinhões apresentam-se como uma faixa 

contínua de pelo menos 15 km, com espessura geralmente 

de alguns metros a poucas dezenas de metros; -' • 

- em um afloramento nas,proximidades de Pinhões, nota-se 
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dobramcntos no itabirito, rol;jcionidos join as feições es

truturais regionais; 

- sua natureza bandada, p;-iricipalmente notada nas amostras 

pouco alteradas (ver dascriçãc patrográfica da amostra n9 

26); 

- em sua maioria, o est rati forme-., 

- de acordo con; Paulo Ferre Jri. cr locegeo (comunicação pas 

soai) mostra contatos grace/civ os c ;m ar.fibolito e bandas 

de sulfetos e magnetite. Bufaria -se em informações do 

Dr. Sylvio Mattoso (comunicação pessoal) amostras de son 

dagem evidenciaram faixas ricas jm sulfetos sendo pirro-

tita o principal. Essas características são típicas de 

sedimentação química tufãcea no Arqueano (Hutchinson , 

1973; Fryer and Hutchinson, 1976); c, 

- segundo o Dr.Sylvio Mattoso (comunicação pessoal) apre -

senta-se algumas vezes discordantemente com as outras li 

tologias, isso foi, provavelmente, causado por remobili-

zação parcial, durante o metamorfismo p.-.ra fácies granu-

lito, devida ao alto teor de Po0, (ver análise da amos -

tî a 27, na tabela-) que teria funcionado como um fluxo 

Contudo, mesmo cem diecordancias locais, manteve constan 

te aí relações estratigrãficas. 

A pequena espessura dessas rochas ,comparada com sua exten

são longitudinal7 a mineralogia que pode ser interpretada 

como facies sulfet^ia e oxidada de formações de ferro (Ja

mes, 1954), sua natureza bandada e presença de dobramentos, 

* sugerem que essa unidade não se trata de um veio nem de cha 

peú de ferro, mas de uma formação de ferro bandada Precam-

briana, que foi originalmente depositada como sedimento qui 

mico. 

A orientação geral da foliação é principalmente meridiana 

e proporcionada pela orientação dos minerais fêmicos e es-

tiramento dos felsicos. Os mergulhos são aproximadamente 

verticais, com exceção da parte mais a oeste, onde diminui 

a inclinação, a ate uns 209, ao se ̂ roximar, dos eixos; de 

sinclinais e anticlinais que passam nas imediações de Pi -

nhões. ! , 
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As diversas lit' logics d;r Unidade P >ço de Fora (ver descri

ções petrográfievj '̂as amoutr.u: 10, 11, 15, 18, 19* 20, 21, 

22, 23 e 2H ) cons tit uorr.-s de quartzo, K-fcldspatos (princi^ 

palmentc micmclina) ã.3 vozes portícicos, plagicclãsios (o-

ligoclãsio e ano es ins.) , biotita, h~.rnblendai clinopiroxê -

nio (serie di^psício- hedcnbcrgita), hiperstênio e granada 

(provavelmente .?.lKi-.iadin-.«). Os .-cessorios são zircão, apati-

ta, monezit---. Ü .\1 initi; bem oc;r.o cpc.or.-s, entre os quais so 

bresdaem m•:••.rnotit.-i -, Ll-r.-riixa c; VP.--- -".men te pirita. 0 quartzo 

apresenta extinçã~> oridul̂ díi e, ocasionalmente, contornos ' 

crenulados, c os feldspntoü, as vêzt?s, encontram-se quebra

dos, com extinção ondulada o geminaeões curvas, o que suge

re que houve um evento cat-"icl5stico posterior a deformação 

plástica, ou que tenlvt continuado após D evento plástico . 

É possível encontrar, v«z por outra, arredondamento no zir

cão e na monazita, o que reforça a hipótese da origem sedi

mentar. Quanto ã coloração, a biotita comumente apresenta-

se castanho- avermelhada, o hiperstênio ocasionalmente mos

tra-se rosado, a hornblenda ê predominantemente verde, po -

dendo chegar ao castanho e o clinopircxSnio e verde claro. 

Reações retrógradas,"tais como: ortopiroxênio passando a an 

fibólio, clinopiroxênio passando a anfibólio, e anfibólio 

passando a biotita, são encontradicas ã miúde. Cloritização 

e epidotização provavelmente associadas ao evento cataclãs-

tico tardio ou pós metamorfismo region31, são norma geral 

nos minerais fêmicos e em veios. A alteração intempérica ' 

dos plagioclásios produz sericita e muscovita. 

*A estrutura ("fabric") das rochas dessa unidade é gnaíssica 

e migmatítica e a textura c granulítica e granular. 

VI. 1.2. - Unidade Cachoeira 

Essa unidade caracteriza-se por rochas constituídas de K-

feldspato, quartzo, plagioclásio, biotita, anfibólio e gra

nada. Com zircão, monazita e opacos não identificados, como 

acessórios. Os minerais ferro-magnosianos encontram-se, em 

sua quase totalidade, alterados para material micáceo (bio-

http://cpc.or.-s


titã, e esta para clcrita) e epidoto. 

0 Relatório Parcial do Fi >jçto Cobre, indica que trata-se 

de uma unidade meta-síidimontar. Situa--so a leste do corpo 

sienitico e, na região de Peço de Fora, encontra-se uma 

faixa de rochas milonitizadas (Falha do Souza) separando 

o erte-gnaisse sieníti;?--» da Unidad-3 Cachoeira. EFse milo-

nito (cunoiCrr1. 3; co/ii.íip'ndc a rochas da Unidade Cachoei

ra ,milcniti^. C--Í; b.:.•:'. í-.p̂í: ar !;ic.L-urorfismo regional, con -

forme apoiade; polos Ja.-oc ijooquímicos e por Barbosa(1970). 

A litologia dessa unid.ide compreende biotita-gnaisses e 

anfibólio-biotita- gnaisses nigmatizados, com intercala -

ções delgadas de anfibolitos. 

A estrutura ("fabric") o. gnaíssica e migmatítica, com a-

bundantes dobramentos. A foliação tem direção principal 

N 10? E e os eixos dos dobramentos são, cm geral, aproxi

madamente paralelos a foliação. A textura o granulítica , 

chegando a cataclãstica nas imediações do milonito. 

VI. 1.3 - Unidade Lagem da Boa Vista 

Essa unidade compreende rochas mesocráticas, migmatizadas, 

cortadas por veips pegmatíticos cencordantes e discordan

tes. 

Excetuando-se a migmatização, sua composição é relativa -

mente homogênea e suas características no campo permitem 

distingui-la como uma unidade diferente. 

• " • • í 

A mineralogia dessa unidade c constituída de plagiocljásio, 

quartzo, hornblenda, clinopiroxênio (serie diopsídio- he-

denbergita), K-feIdspato" (principalmente microclina) e 

biotita, esses dois ultimes em pequenas quantidades* iComo 

acessórios, tem-se apatita, zireão, mnnazita, esfeno» al-

lanita e leucoxênio, além dos opacos (magnetita e' ílnjeni-
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O esfcno é, algumas vêzos5 localizado em bordas de ilneni-

ta, o que sugere derivação do. ilmenita por reações de alte 

ração, mas encontra-se enceno primário. 

A composição v-̂ rii ontre os termoÜ nelar.ccrático c leuco -

cratico dos nigmatitos. 0 melanosccna é constituída princi 

palmente de pl^gioclãcir•, hornblcnda e clinopiroxenio, e o 

leucossoma por plagioclasic' c quartzo. 

Reações riitrõgrid^s, como: ciinopiroxcnio passando a anfi-

bólio e anfibólio passando a biotita, são comuns. 0 dese -

quilíbrio entre ciinopiroxcnio e anfibólio é indicativo de 

metassomatismo de alta temperatura (Deer et ai., 1971). 

0 evento cataclãstico p-stci-ior *r> metamorfismo regional , 

permitiu a clcritizaçã-"- e epidotizaçao dos minerais fêmi -

cos. Nas imediações da localidade de capivara, a cloritiza 

ção e epidotizaçao foram muito intensas, produzindo uma ro 

cha de coloração verde escura, designada como "Unidade Ca

pivara" no Relatório Parcial do Projeto Cobre, f, -possível 

notar-se, no campo, uma gradação dos gnaisses cinzentos(U-

nidade Lagem da Boa Vista) ate essa rocha esverdeada. Além 

disso, é observado, em lâminas delgadas, o fenômeno da al

teração secundária, e a comparação geoquimica, dessas ro -

chás verdes com as amostras Lagem da Boa Vista, e muito 

boa, como se po<ie notar na tabela (amostras 8, 9,12,13, e 

1»0 e na FI6.8. 

0 plagioclásio apresenta lamelas de geminação curvas *. 

cristais alongados e o quartzo demonstra extinção ondulan-

te , contornos crenuíados c cristais alongados, o qiie re

força a hipótese do evento cataclãstico tardio ou posteri

or ao metamorfismo regional. j 

I ' ! 
As rochas dessa unidade apresentam estrutura ("fabric") ' 

gnaíssica e migmatitica, com textura predominantemente gra 

nulítica. 
i ' 

A foliação produzida pelo estiramento dos minerais félsi -
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cos e orientaçao dos fêrriiccs, õ aproximadamente meridiana 

com mergull os predominantemente sub-verticais. 

A gênese cL.üüo ar.Ii.I-n1^ .-ai'm-inecc d.íbia, pois jjodc tratar-

se de uma fase de composição intermediária separada do 

sienite, onde uma unidade :rieta-ígn̂ a independente do sie-

nito, eu nicsüK.- k- u:.'.a unidade- met?-sedimentar. A presença 

de zireão euedral f-.V' i-coc as hip"teses meta-ígneas. 0 

teor rolativ.-vrk-.tc i.-.t-. r'c ?2°5 ^.l
1** n a amostra 14) e a 

presença &.>. J f :i' ̂  îr-;rç•?.::! • hiprtoso dessa unidade tra 

tar-se de uma segregação de sienixo. 

VI. m . - Orto-gnaisse sienítico. 

0 orto-gnaisse sienític; apresenta contatos bruscos com 

as unidades circundantes e, vez por outra, são reconheci

dos xenõlitos de gnaisses migmatizados, o que evidencia 

sua origem intrusiva. Posteriormente, foi metamorfizado a 

orto-gnaisse sienítico, e apresenta-se como rochas bem fo 

liadas de côr rosa^e verde. 

Esses gnaisses são constituío >s (ver descrição petrogrãfi^ 

ca da amostra 7) de microclina pertítica, hornblenda, cliL 

nopiroxinio (diopsidio rico em ferro, ou seja, série dio-

psidio-hedenbergita), quartzo e biotita. Como acessórios 

tem-se apatita, esfeno, cpidoto, zireão c opacos (magneti. 

ta e ilmenita). A composição das amostras coletadas mos -

trou-se razoavelmente uniforme, cm geral com 60 a 70* de 

microclina; 15 a 30% de hornblenda e clinopiroxênio, sen

do que a hornblenda normalmente é mais abundante; 5 a 8% 

de quartzo; e biotita variando de pequenas quantidades 

ate perto de 8%. j 

As relações texturais observadas no estudo petrográfico , 

indicam que a hornblenda seria o minerai fêniico primário 

(ígneo) do sienito, e que o clinopiroxênio teria sido for 

mado as expensas da hornblenda durante o metamorfismo re

gional. | .. . , 
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O quartzo, apresenta extinção ondular,e (evento cataclásti 

co). As apatitas produzem halos plcoerõicos nas biotitas, 

quando em contato, su£-ar:.ndo que possam ser portadoras de 

clementes radiativos. 0 esfeno o pelo menos em parte mine_ 

ral primário c podo j parcialmente, ser produto do altera

ção de ilm-jnitn. 

A foliação desse-s gnaisses c bom desenvolvida e notada em 

toda a <si<t-m:~:, do cci'p̂  siõnítico, c acompanha a felia -

ção regional, sondo r̂ô scir-aniont». meridiana e com mergu

lhos sub-verticais. Em um afloramento, no leito do ria

cho Poço de Fora, a uns 500 m a leste do povoado de Poço 

de Fora, observou-se pseudognaissificação, produzida por 

metassomatismo ao lon<p do fraturas, que faz ângulo de 

mais ou menos 70° para NE com a foliação. 

0 metassomatismo produziu, ocasionalmente-, albitizaçãodes 

feldspatos e modificações nos anfibólios e clinopiroxêni-

os, dando-lhes coloração ligeiramente azulada (Fujimori, 

comunicação pessoal). 0 epidoto acompanha o metassomatis

mo, preenchendo fraturas. 

0 gnaisse sienítico c cortado por,pelo monos, quatro ge

rações diferentes de pegmatitos sieníticoB . predominant£ 

mente preenchendo fraturas. Há um complexo sistema d-2 fra 

turamentos e pequenos falhamentos, sendo o mais importan

te e de direção N 709 E. 

% Uo corpo sienítico, são notadas intrusões de anfibolitos 

e diques de diabásio. 

i 

No bordo leste da intrusão sienítica, na região de Poço 

de Fora, encontra-se o milonito da Falha do Souza, que 

tem ao menos 200 m de espessura. No bordo oeste, o prõ-

prio orto-gnaisse sienítico, bem como as encaixantes, fo

ram transformados em gnaisses facoidais. De acordo com o 

Relatóvio Parcial do Projeto Cobre, essos gnaisses facoi

dais toriam sido formados pelo metassomatismo, mas é pos

sível que falhamuntos tenham tido um papel importante nasi 

se processo. J 
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O orto-gnaisse sieníticn tem estrutura /'fabric") gnaíssi 

ca e textura pranular. 

VI. 1.5. - Complexo Mafico-ultramáfiço 

Corpos maficos-ultramãficos são amplamente distribuidos na 

região de Poço de Fora, mas são mais abundantes numa faixa 

situada a leste do rio Cur.tç̂ . <_ n oeste das serras de Poço 

de Fora e Isidore. Assim send'J; cão preferentemente locali 

zados na Unidade Peço de Fora. 

Segundo o Relatório Parcial do Projeto Cobre, os corpos má 

ficos-ultramáficos são intrusões concordantes- sills- cons 

tituídos geralmente por uma associação de noritos, gabros, 

dioritos e, subordinadamente, anfibolitos, piroxenitos,pe-

ridotitos e serpentinitos. 

Na área estudada, predominam anfibolitos e piroxênio-anfi-

bolitos, que, cm geral, apresentam baixos teores de Cu(ver 

análises e descrições petrográficas das amostras 2,1, 16 

e 17). 

A distinção entre orto- e para-anfibolitos é quase sempre 

difícil e não pôde ser feita a contento. Os critérios pre-

trográficos foram mascarados pelo metamorfismo de alto ' 

grau. Embora orto-anfibolitos costumem ter maiores iteores 

de Cr, Ni e Ti e razões k de Niggli mais baixas que !os pa-

ra-anfibolitos, nenhum critério baseado em níveis de abun

dância Q geralmente aplicável porque muitas rochas igneas 

máficas têm conteúdoI baixo de Cr, Ni e Ti e o metass|omatÍ£ 

mo alcalino em terrenos met amor fi cos comumente pertujrbe a 

razão k (Leake, 1364). Para conseguir tendências de jv.TÍa-

çâo ("trends") sedimentares ou ígneas muitas outras análi

ses teriam que ser feitas. ' l 

Engel and Engel (1962) comparando composições mirTalõgicas 

e químicas de anfibolitos da área de Emeryvile eanfiboli-

tos derivados tanto de rochas ígneas como 'de sedimentares, 
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concluíram que nem a composição global nem a mmeralõgica , 

de anfibolitos completamente metamorfizados, é indicativa 

tantc da natureza da rocha mãe quanto doí; processos metamór 

ficos dominant as durante a anfibolitização. 

Na fazenda Bela Vista da Palmeira c.u Boiãc, aflora um corpo 

mãficc, contendo sulfates de fcrr<"> ;• cobre, no qual há evi

dências (texturapiroclãstica, d-doe gaoquímicos) de que, o-

riginalmente se tratava do una rocha vulcânica, atualmente 

metamorfizada a enderbito. 

Os corpos mãficos-ultramáficos experimentaram migmatização 

em graus diversos, embora mais discretamente que as encai -

xantes devido à sua maior refratariedade aos agentes mig-

matizantes (Ladeira, e outros, 1969). 

VI. 2 - Discussão 

0 Relatório Parcial do Projeto Cobre indica, que as. rochas 

da região de Poço de Fora, pertenceriam ã facies metamórfi 

ca granulito ou ã fácies de transição granulítica-anfiboli 

tica. 

As assembléias minerais metamórficas das rochas da região 

de Poço de Fora, .permitem-nos concluir que essas rochas ' 

pertencem à "subzona hiperstênio-plagioclãsio- granolito 

da zona hiperstênio regional de alto -grau de metamorfismo" 

(Winkler, 1974),pois não é notada a coexistência de cljino-

piroxênio e granada (ver FI6. 2). 

Se a pressão total excedesse um valor particular sob tempe 

ratura constante, a associação ortopíroxênio-plagioclãsio 

tomar-se-ia instável è reagiria para produzir clinópiro 

xênio + granada + quartzo. Eventualmente a nova assembléia 

mineral clinopiroxênio + granada* quartzo + tanto plagio-

clásio ou híperstênio, mostradas na FIG. 3, se tornaria es_ 

tãvel, o que não ocorre na região de Poço de Fora. Ess'a a£ 

sociação representaria; a "subzona clinopiroxênio - almandjí 

na-quartzo-granolito da zona hiperstênio regional" (Wink -
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ler, 1974). Essa subzor:,? c de nis.i.;j olta pressão do que a 

"hiporstênic-plcigioclãsio-grajioli':'.--" . 

De acordo com Winkler (1.-J7 4) ,-; temperatura em t*rrenos gra 

nulítices tem uma vari.nç?'- ŝtim-ida. entire 6509 a 8509.C A 

reação ortopirexenie + plagioclásio dando clinopiroxênio + 

granada +quartz_ foi investigada por Green and Ringwood ( 

1967). /. 70090. a pressão de 8 a 10 kb estabilizaria a as

sembléia de cinco fases: clinopiroxênio + granada + quart

zo + hiperstênio + piagioclásio. Como na região de Poço de 

Fora, essa associação não é" estável, e a temperatura não 

poderia ter sido muito menor que 7009C , a pressão total 

não pode ter chegado ate esses valores, sendo consequente

mente menor que 8 kL. 

A maioria das rochas da região de Poço deFora tem, como a£ 

sembléia mineral, clinopiroxênio •*• plagioclásio+ hiperstê-

nio. Somente poucas amostras tem composição que permita o 

surgimento da associação almandine. + plagioclásio + hipers 

tênio, como por exemplo, as amostras 1 (Unidade Cachoeira), 

10 e 15 (Unidade Boço de Fora) (ver FIG. 2). 

Segundo Winkler (1974) rochas com hiperstênio, mesmo se a 

quantidade fôr muita pequena, são classificadas como "gra-

nolitos". Na região de Poço de Fora não ê encontrado hipers 

tênio na unidade Lagcm da Boa Viüta, no orto-gnaisse siení 

tico e na Unidade Cachoeira. No orto-gnaisse sienítico, a 

ausência de ortopiroxenio o provavelmente devida ã água o-

* riginal do sicnito, pois a condição essencial para a forma 

ção de granulitos é que a pressão de água seja muito menor 

que a pressão total. Como foi formado clinopiroxênio as 

expensas de hornblen-ia, note-t-se uma certa .perda de água no 

sistema, mas não ao ponto de se poder formar o hiperstênio. 

Alem disso, a hornblenda, ainda c b mineral fêmico mais a-

bundante no orto-gnaisse sienítico, evidenciando quje uma 

certa pressão de água permaneceu no sistema. Se a Umidade 

Lagem da Boa Vista, representar uma fase ígnea,a ausência de 

hiperstênio seria explicada pelo mesmo mecanismo que noor-

to-gnaisse sienítico*- Caso corresponda a uma unidade meta-
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sedimentar, o mecanismo provável seria o ce que fluídos me 

tassomaticos provenientes ao sienito aumentariam a pressão 

de água no sistema. Quanto ã Unidade Cachoeira, a ausência 

de hipcrstenio p-̂ do indicar- que C:ES? unidade não tenha al

cançado um grau metamôrfico tão e.lto quanto as outras uni

dades, ou alternativamente, que sun composição global e/ou 

quantidade de água não tenham permitido a formação de ortt_ 

piroxênio. 

Atentando-sc para o feito que ^ maioria das rochas da regi

ão de Poço de Fora pertencem ã facies granulito, é possí -

vel tecer-se algumas considerações petrogeneticas. 0 traba 

lho de Winkler (1974) indica que as condições de formação 

de "granolitos" são: altas temperaturas, pressão de <Ãgua 

muito baixa e pressão total' alta ou muito alta. A condição 

de pressão de água muito menor que a pressão total, somen

te pode ser realizada nas partes mais profundas da crosta, 

onde pouca água tenha tido acesso para as rochas ígneas e 

para os sedimentos metamorfizados, que tenham perdido a 

maior parte de sua água durante um período excepcionalmen

te longo, ou durante um período prõvio, de alto gr-au de m£ 

tamorfismo. 

Alternativamente, essa condição de pressão de água muito 

inferior ã pressão total,pode r ia ser produzida pela dilû L 

ção da fase fluída por C02 (Touret, 1970). Isso explicaria 

porque a pressão-de água seria muito menor que a pressão ' 

total durante a formação de granulitos. Em muitas regiões 

esse processo não é provável,devido a ausência de uma fon

te deC09. Contudo, em Poço de Fora, os gnaisses calco-silil 

catados poderiam ter sido a fonte de C02. 

As características das rochas contendo a associação quart-

zo-magnetita-hematita são sxmilares as de formações de fer 

co Arqueanas de outras partes do mundo (Stanton, 197Í ;Hu£ 

chinson, 1973; Fryer pnd Hutchinson, 1976; Goodwin, 1973 ; 

Beukes, 1973). Provavelmente representam facies oxide,da e 

sulfetada de formações de ferro (chert-magnetita-hemcjtita) 

de sedimentação química tufácea (Hutchinson, 1973; Fryer 

•í't ! ! 
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and Hutchinscn, 1976). Chert c freqüentemente rccristaliza 

* —-

do para quartzo (Klein, 1973). c a homatita (variedade mar-

tita) pode ser desenvolvida como uma alteração secundária 

de magnet it a. 

VII - GEOQUfMICA 

VII. 1 - Doidos Analíticos 

As analises químicas das amostras selecionadas foram efe -

tuadas pelo Dr.Brian J.Fryer, no Departamento de Geologia 

da Universidade de Western Ontario, no Canadá, conforme a-

baixo especificado : 

- Análises de elementos maiores, nas quais BaO é relatado, 

foram realizadas pelo metode de fusão de absorventes pesa

dos, de Norrish and Hutton (1969), e todos os elementos * 

tem precisão dentro de 1%. 

- Análises de elementos maiores, ne.s quais BaO não é rela

tado, foram executadas com pó de granulação menor que ; 200 

mesh, com 10% de "spex binder", pressionado em pelotas, u-

sando correção interativa de absorção de massa por computa 

dor. Erros em Al^O- podem ser tão altos como 10% para as 

rochas máficas, mas para os outros elementos a precisão e£ 

tá dentre de 5%. 

* - Análises de elementos'traços, foram obtidas em pelotas 

de pó pressionado, e tem precisão dentro de 20%, a não ser 

quando há erro de contagem. j 

I 
- Análises de Terras Raras, foram feitas pela técnica de 

troca de íons em película-fina (Fryer, in press), e tê n pre 

cisão dentro de 10% 

- Todas as análises foram realizadas em um espectrôme-Çro 

de Fluorescência de Raios - X, automático, fhillips -j PW 

1.450 AHP, seqüencial. --•-••• i ! 
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Na tabela a seguir, as analisas químicas foram agrupadas , 

quando podiam ser correlacionadas, para facilitar a compa

ração . 



TABELA DAS ANÁLISES QUÍMICAS DAS 
ROCÍiAS DE PQÇO PC FORA 
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N?amDstra 

Si 02<%> 

T i 0 2 

M 2 \ 
F e 2 ° 3 
Mn 0 
MgO 
CaO 
Na, O 

^ ° 5 
BaO 
TOTAL 

Ti (ppm) 
Cr 
Ba 
Hi 
Zn 
Cu 
Nb 
Zr 
y 
Sr 
Rb 
K 
l á ippmJ 
Ce 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Dy 
Er 
Yb 

•Y 

Rb/Sr 
K/Rb 
Sr/Ba 

Unid. Cachoeira 

1 

70,54 

0,31 

14,78 

3,11 
0,15 
0,35 
1,69 
3»07 
4,49 

0,11 
0,34 

99,44 

3.124 
14 

2.171 
17 
4 

10 
3 

206 
14 

480 
76 

37.280 

69,2 
129 

12,8 
49,5 

7,25 
1,72 
4,50 
2,75 
1,54 
1,77 

15,5 

0,158 
490,5 
0,221 

3 

66,99 

0,34 

14,80 

4,08 
0,14 
2,11 
2,49 
4,36 
2,10 

0,G9 
0,10 

97,60 

3.514 
31 

734 
23 
4 
9 
3 

132 
7 

- 420 
55 , 

17.470 
29,8 
56,5 

5.15 
18, J 

2,83 
- 0 , 7 9 

2,01 
1,36 

0,72 
0,87 

7,40 

0,131 
317,6 
0,572 

I t a b i r i t o s 

26 

70,02 

0,00 

0,72 

27,11 
0,15 
0,47 
1,07 
0,11 
0,33 

0,07 

100,03 
257 

33 
223 

2 
4 

34 
3 
3 
4 

27 
9 

3.601 

2,34 
3,15 
0,54 
2,35 
0,51 
0,24 
0,47 
0,44 
0,30 
0,3 
2,86 

0,333 
400,1 
0,118 

2 7 s « -

1.871 
35 

845 
2 

3 
60 

3 
13 

4 
158 

12 
10.105 
24,6 
34,1 

3,04 
11,4 

1,85 
0,51 
1,29 
0,81 
0,43 • 
0,24 
4,74 

0,076 
842,1 
0,187 

Enderbito 

25 

54,07 

0,92 

16,05 

13,91 
0,15 
4,42 
7,09 
1,19 
0,39 

0,29 

90,48" 

10.383 
154 
103 

80 
65 

159 
11 

165 
33 

155 
15 

4.044 
34,0 
74,5 

8,44 
38,8 

8,74 
1,61 
7,60 
5,54 
3,13 
2,59 

31,4 

0,097 
269,6 
1,505 

B i c t i t i t c Granito 

33 

37,61 

1,83 

7,93 

22,39 
0,18 

17,21 
6,53 
0,08 
2,64 

1,00 

96,39 
18.675 
2.876 

420 
705 
210 

a l t o 
3 

25 
68 
52 

120 
28.397 

61,3 
157 

20,6 
113 
29,6 
4,34 
25,0 
11,9 
4,02 
2,09 
36,5 

2,307 
236,6 
0,124 

31 

70,35 

0,52 

13,92 

3,38 
0,13 
0,82 
1,33 
2,19 
6,24 

0,37 
0,11 

99,05 
5.146 

14 
723 
25 

4 
12 

3 
617 

47 
130 
240 

51.830 

282 
518 
50,5 

191 
27,3 

3,57 
18,2 

8,31 
3,51 
3,36 

30,0 

1,846 
215,9 . 
0,180 

-



27. 

NSAmostra 

Si 0 , (%) 
TiO* 

* 2 ° 3 
Fe2 ° 3 * 

mo 
MgO 
Ca 0 
Ncij 0 

« 2 ° 
P 2 ° 5 
Ba O 

TOTAL 

Ti (ppn) 
Cr 
Ba 
Ni 
Zn 
Cu 
Nb 
Zr 
Y 
Sr 
Rb 
K 

La Cppnii 
Ce 
Pr 
Nd 
an 
Eu 
Gd 
Dy 
E r , 
Yb 
Y 

Rb/Sr 
K/Rb 
Sr/Ba 

Arifibolitos Uhid. Rxjo de Fora 

2 

48,38 

1,43 

13,09 

14,58 
0,20 
8,45 

10,03 

1,27 

1,55 

0,13 
0,09 

59, 21 

11.399 
296 
524 
120 

35 
120 

3 
84 
32 

119 
33 

12.890 

9,38 
19,1 

2,93 
16,9 

5,01 
1,63 
5,99 
6,23 
3,83 
3,58 

32,8 

0,277 
390,6 
0,227 

4 

48,67 

1,47 

6,52 

13,97 
0,21 

14,98 
10,67 

0,51 

0,32 

0,16 
0,53 

98,00 

12.764 
CONT. 
2.871 
CONT. 
115 

30 
10 
87 
18 

290 
7 

2.610 

' 6,72 
18,1 

2,48 
12,8 

3,08 
1,09 
3,31 
2,55 
1,06 
0,79 

10,9 

0,024 
372,8 
0,101 

16 

47,33 

1,57 

13,93 

13,30 
0,21 
8,15 

10,24 

2,49 

1.35 

0,18 
0,10 

99,35 

13.647 
284 
578 
45 
75 
22 

4 
110 

43 
258 
"42 

11.220 

27,3 
52,0 
6,57 

30,1 
- 6,55 

1,77 
7,16 
7,15 
4,45 
3,95 

50,2 

0,163 
267,1 
0,446 

17 

47,99 

1 .,55 

14,29 

14,21 
0,20 
6,00 

10,06 

3,33 

0,89 

0,21 
0,04 

98,86 

14.523 
22'! 
218 
28 
51 
16 

5 
163 
60 

235 
15 

7.370 

0,064 
491,3 

1,078 

i 

* 10 

67,99 

0,43 

14,73 

4,7-3 
0,14 
1,23 
1,82 

2,64 

5,31 

0,ii3 
0,11 

99,59 

4.700 
32 

706 
13 
17 
71 

3 
260 

30 
179 
200 

44.100 

91,8 " 
205 
22,0 
92,5 
16,7 
1,68 
10,5 

5,29 
2,47 
2,21 

28,7 

1,117 
22C,5 
0,253 

15 

65,21 

0,51 

14,67 

8,79 
0,16 
1,82 
2,10 

2,26 

3,62 

0,13 
0,07 

99,34 

5.437 
44 

518 
29 
32 
45 

3 
451 
238 
149 
97 

30.040 

lÕi 
201 
21,4 
93,2 
18,1 
1,04 
17,7 
25,3 
27,2 
32,0 
162 

0,651 
309,7 

0,287 

11 1 18 

58,33 

0,42 

14,59 

6,90 
0,17 
4,91 
8,39 

3,50 

0,86 

0,10 
0,24 

98,41 

3.879 
164 
1.463 

72 
4 

75 
3 

990 
28 

718 
13 

7.150 

10,1 
37,8 
4,74 
23,6 
5,38 

•1,76 
5,75 
5,12 
2,88 
2,34 

26,9 

0,018 
550,0 

0,491 

71,33 

0,28 

13,81 

1,86 
0,13 
1,00 
1,29 

2,51 

6,55 

0,42 

99,18 

2.650 
12 
565 

9 
4 
9 
3 

229 
30 

170 
167 

61.999 

245 
477 
49,6 
190 
25,0 
6,21 
16,6 

8,13 
3,29 
2,25 

; 38,3 

D,982 
371,2 

0,301 

| 

19 

58.97 

0,90 

17,68 

5,40 
0,15 
3,27 
4,99 

4,17 

2,42 

0,76 

99,71 

7.ÔÓ4 
25 

1.605 *> 
18 I' 

4 
26 

3 : 
481 

36 
1.221 

71 
22.533 

0,058 
3^7,3 
0,761 

i 



28. 

UJID. POÇO DE FORA PROXIM.TANQUE NOVO 

Wanpstr^ 20 

Si 02(%) 

TiO, 

AL 2 w3 
Fe0 0 3 * 

íM) 
MgO 
Ca O 

-i 5 
Ba O 

TOST 

TUppmí 
Cr 
Ba 
Hi 
Zn 
Cu 
Nb 
Zr 
Y 
Sr 
Pb 
K 

66,39 

0,42 

16,31 

4,50 
0,14 
1,25 
3,67 

4,50 
1,95 

0,32 
0,13 

21 

4.415 
4 

901 
2 
4 
3 
4 

201 
7 

756 

16.220 

47,44 

1,42 

15,35 

14,46 
0,18 
7,33 

11,28 

3,39 
0,48 

0,?1 
0,03 

T('i.75ir 

12.561 
147 

153 
68 

4 
59 

3 
96 
24 

112 
9 

3.990 

22 

66,51 

0,41 

15,57 

3,78 
0,14 
1,81 
3,62 

3,90 
2,84 

0,45 

-W$T 

23 

77,78 

0,14 

11,09 

1,30 
0,13 
0,57 
0,75 

2,59 
4,88 

0,06 

24 28 

•59755 

60,31 

1,27 

16,52 
r r.o 

0,15 
7,14 
'i,89 

3,71 
3,56 

0,66 

IS^W 

12.773 
30 

3.037 
8 

22 
13 

5 
590 

19 
1.316 

69 
35.428 

71,97 

0,18 

15,85 

1,77 
0-y14 
0,62 
2,15 

4,76 
2,31 

0,01 
0,05 

"59T8T 

29 

2.043 
8 

385 
2 
4 
3 
3 

124 
11 

375 
55 

19.200 

48,21 

1,40 

12,95 

17,03 
0,20 
6,20 

10,55 

2,32 
0,83 

0,22 
0,03 

"5979T 

12.3B6" 
109 
139 

73 
42 

107 
5 

117 
36 

112 
22 

( .890 

30 

72,94 

0,26 

13,70 

1,39 
0,13 
0,65 
1,28 

2,35 
6,66 

0,10 
0,21 

"55^7" 

2.64Õ 
10 

1.314 
8 
4 
9 
3 

232 
18 

220 
143 

55.290 

;!'!: 

í ; 

I a (ppm) 
Ce 
PT 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 

cy 
Er 
Yb 
í 

Fb/Sr 

1-1,; 
t i< y 

I 

4.219 
4 

1.606 
2 
4 

10 
3 

327 
17 

776 
, 27 

27.834 

T39T" 
27 

344 
2 
4 
6 
3 

227 
17 
79 

110 
46.914 

60,4 
6,06 

27,1 
4,14 
1,39 
2,87 
1,45 
0,69 
0,5 
6,72 

"ToTT-
20,9 

2,30 
12,2 

2,92 
0,95 
3,58 
3,68 
2,12 
2,68 

16,4 

0,028 
772,4 

0,839 ! 

0,080 
443,3 
0,732 

0,035 
1.031 
0,483 

1,392 
426,5 
0,229 

"7TX 
152 
15,4 
60,0 
11,4 
1,36 
8,37 
4,55 
1,78 
1,65 
20,9 

0,052 
513,4 
0,426 

18TT" 
55,7 

5,12 
19,2 

3,15 
0,98 
2,29 
1,78 
1,15 
2,14 

10,6 

0,146 
349,1 
0,974 

"3T,T~ 
66,7 

6,90 
33,6 

7,72 
2,33 
9,09 
9,94 
5,37 
3,60 

46,2 

0,196 
313,2 
0,806 

19T~" 
386 
37,2 
146 
22,6 
2 ,81 

15,4 
6,51 
1,64 
0,54 

24,0 

0,650 
386,6 , 
0,167 A 



29. 
* - Ferro total c apresentado como Fe?0_ 

** - A analise dos clementes maidres êa amestra 27,não é dig 
na de confiança, dcvi«.V à •prcbler.as analíticos. 
0 teor de SiO-, sabe—se ser alto (maior que 90%) e o de 

PJOJ- e aproximadamente 1%. 

Oba. : 0 "branco" na tabela corrijsi/.iv!- i não analisado. . 
"CONT." = contaminação per «vinho. 

1 - Granada - biotita- gnaií;rj-; r.; • -.ma "izado <U. Cachoeira) 

2 - Anfibolito (encaixad na U. C -.cr-ira) 
3 - Milonito (U.Cachoeira) 

H - Hornblendito (encaixado no ort^-gnaisse sicnítico) 

5 - Qnaisse anfibolítico (encaixado no ortr-gnaisse sienítico) 

6 - Gnaisse quartzo-dioríticoí " " " " " ) 
7 - Orto -gnaisse sienítico 
8 - Restito de migmatito (U.Lagem da Bca Vista) 

9 - Leucossoma de migmatito (" " " " ) 

10 - Granada - biotita-gnaisse (U.Poço de Fora) 
11 - Gnaisse calco-silicatado ( " '* " ) 

12 - Gnaisse facoidal sienitizado (U.Lagem da Boa Vista) 

13 - Anfibõlio-gnalsso epidotizado ( " " " ) | 

14 - Anfibõlio- gnaisse epidotizado ( " " " ) . \ 
15 -Granada - biotita-gnaisto (U. Poço de Fora) jj; 

16 - Anfibolito (encaixado »vi U.Poço de Fora) j' 
i 

17 - Clinopiroxenio- Anfibolito (encaixado na U.Poço deFora) | 
18 - Biotita- gnaisse (U.Poço de Fora) j!. 
19 - Biotita- gnaisse (" " " ) í 

20 - Leucossoma do migmatito (U.Poço de Fora) |; 

21 - Restito de mir.matito. (U.Poço de Fora) 

22 - Hiperstênio - biotita -gnaisse (U.Poço de Fora) 

23 - Leptinito (U.Poço de Fora) 

24 - Hipcrstenio-biotita-hornblenda-gnaisse (U.Poço de fora) 
25 - Enderbito (encaixado na U.Poço de Fora) V . 
26 - Itabirito parcialmente alterado (encaixado na U.Poço de Fora) í 
27 - Itabirito muito alterado ( " " i ") J 
28 - Leptinito (proximidades de Tanque Novo) 
29 - Restito de migmatito (proximidades de Tanque Novo) 
30 - Leucossoma de migmatito ( " " " ) 
31 - Granito rosa (proximidades de Barro Vermelho) 
32 - Biotita-gnaisse ( " " " ) <\ 

• • Vê 

i 



30. 
33 - Biotitito (Mina do Caraíba) 

VII. 2 - Gráficos o Diagramas 

VII. ?.} - Graficou <'.<-. \1 atribuição de Terras Raras 

Nos gráficos a seguir, a distribuição de Terras Raras foi nor 

malizada, dividindo-se c valer r:o •: a da elemento por seu valor 

médio nos condritos, para evitar-sc a alternância entre ele -

mentos adjacentes de número atômico par o ímpar, um exemplo 

clássico da regra de Oddo-Harkins (Haskin et ai., 1956). 

Os valores médios das Terras Raras em condritos (em ppm) uti

lizados para a normalização, foram os seguintes (Tab.í - Has

kin et ai., 1968): 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Y 

0,33 0,88 0,111 0,60 0,181 0,069 0,249 0,31 0,20 0,20 1,96 

0 Y foi incluído na distribuição ôas Terras Xarás ycis seu 

raio iônico é similar ao do Dy, e seu comportamento gèoquími-

co é extreneunentc parecido com o das Terras Raras pesadas (Tb 

- Lu). 

A precisão das análises das Terras Raras é a seguinte (Fryer, 

in press) : 

La a Er - •_ 10%, 

Yb - + 20%, 

Y - +. 10% (mas, sistematicamente, 25% mais baixa). \ 

A relação de abundância, normalizada por condrito, entre os 

elementos, fornecerá o padrão de distribuição das Terras Ra

ras, nas amostras mostrados nos gráficos a seguir: 



NÚMCftO AT0MICO Of TCMMt MàMÊ 

Win. h • IfcdrSo d« distribuição d» f i m i ft****, 
Slstde p« condrlto» part st aaortrtts 
(A) 10 • SiotiU»gM*m 
(4-) l i • QmUw e*lcfr-*liiett*do 
(o) 20 • WUWMOI* d* játatUto 
(•I ai - tout* ot aipiuto 
* • tfeldad* f l m i t lora* 
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NÚMERO ATÔMICO DC TCRRAf RARJS 

WO. 5 - fttArSo «a distribuição óa farrao Boras» nora*-
llaaAo par «oalrlta,, para aa noatraat 
(•) 10 • firanaaa-Mottta-fnalfaa 
(+) 15 • flrantdt-blottta-smlisa 
(v| m% • Hlp«r#t5nlc-UotiU-lxornl>l*iíáa-gnal««a 
4a feloatft fiofo da Fora. 

\ 
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NÚMERO ATÔMICO Of TfWMf *à*à§ 

i 

f!0# 6 • fltirfe 4* (Uatrltalfi* 4* ffcrrti «aru», nota»* 
U*§4o por «MOritOt * * * •» «BOttftii ' 
!•> a • ántiboUt» I bftMlnte nt 9* (Motif»). 
4+) V - tetabltodlto ( «mítico no ilnnlto) 
<o| 16 • JnflboUto ( «soOttoo na 9» Poço *• For») 
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NÚMERO ATÔMICO *)€ TCRRAS RARAS 

• FIG« 7 - Padrão de distribuição do Torras Raras• nora» 
llaado por condrUo, para «a aooatrasi 
<•> 25 • Snderblto 
<•) 7 - Qrto-ena.lsjt «lenítlco 
(o) 31 • Oranlto rota. ( proi. Barro Vsrwtlho) 

; <+) 33 • Biotitito ( nina do CaraíbaJ 
! <*) 26 - Xtablrlto 
(v) 27 • lublrlto emito altorado 



35 

» _ •• •» • 

MÚMEAO ATÔMICO Of TfftftAt «MAS 

f » . 0 • feteSo ô* oaatrihuiçSo 4o ferra* Bans* 
UMOO 90V confirito» W£» ** «Boatroai 
<•! 6 • BMUÍO do oiaoatlto 
tf) 12 • fcatts» faeoiOa* 
(A) 13 • QaaXBtê eplâdtiscao 9 olorlttttto : 

(•) ífr - Gatlaw epiéotuato o eiorttâsai» 
4» Qk>l4a4a lago 4a ap& Viste, 

. \ 



toe* 

IS 

«ÚMERO ATÔMICO Of TCffRAt HAMS 
I 

ISO* 9 • iWrSo 6» (UfttrtftulfSo 4» ffemt ferui nom» 
ttsaflo por «eattito» para et oDostratf 
| o | I • ttotita-enalase a'snetUad* 
|x) j.ituonlto [ 



I? 

NÚMERO ATOMICO oe TCMMS * * * • 

flfc 10 • ftárfo 4» (OatrtftialfiSo «• f tmo 
UMOo pot ooafelto» pa» a» aoMtnoi 
M 00 • Upttnlto 
IvJ 80 • Otatito 0» talpattto 
|A | ao • Uuooffcoi 4o fltonUto 
4 M yMiUttOodt <t# ftooso loto» 
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VII.2.2 - Diagramas binários 

Nas próximas paginas são fornecidos diagramas binários envol^ 

vendo os elementos Sr, 3a, Zr e P. Esses elementos foram es

colhidos, por apresentarem uma variação, na concentração, xs» 

zoavelmente grande, principalmente devido ao metas soma tismo 

associado à intrusão sienítica. 

VII. 3 - DISCUSSÃO 

As rochas da região de Poço de Fora apresentam uma razão K/ 

Rb muito variável. Nas amostras da Unidade Poço de Fora (10, 

11, 15, 18, 19,20, 21, 22, 23 e 24) essa grande variação , 

talvez possa representar composições originais diversas, o 

que sugeriria origem sedimentar. Contudo, migmatização e me-

tassomatismo, nessa e nas outras unidades, foram mais efeti

vos na produção dessa variação, mascarando esse possível con 

trole genético. 

Comparações dos dados geoquímicos nos migmatitos, inclusive 

utilizando-se os coeficientes de partição dos elementos tra

ços (Jensen, 1973), indicam que os restitos (amostras 20 e 

30) são enriquecidas em Fe, Mg, Ca, Mn,Ti e Terras Raras pe

sadas, enquanto que os leucossomas (21 e 29) concentraram K, 

Rb, Ba, Sr, Zr e T.R.leves. 

Quanto às Terras Raras, os padrões, de distribuição nos mig -

matitos (amostras 20 j-21 e 29-30) também evidenciam o enri -
I Í 

quecimento das Terras Raras leves (La- Eu) nos leucos, somas e 

das T.R.pesadas (Dy - Lu )nos restitos, como se pode verifi

car nos gráficos respectivos (FI6S. 4 e 10). 

0 comportamento anômalo do Eu em muitas amostras, sugere que 

esse elemento estava no estado divalente durante a evolução 

dessas rochas (Towell et ai,, 1965). 0 trabalho, de Towe11 

et ai. (1965) propõe 'que as anomalias de Eú seriam devidas ' 

às condições de oxidajção - redução para reduzir Eu trivalen-
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IO0.CfP tO,)% 

FIO. 43 - Oíogromo bindVio Sr / Pc O, 



u 
ÜUJ&&A&* 

( ) X-
i > 3« 
( ) 7 -
C ) 31 -
C ) 8 -
1 ) 9 -
1 >12« 
1 »13« 
< >IW. 
( >X0« 
f > U -
C I1J-
( >X8< 
( )19-
( >20-
f l a « 
c >*a 
C )23« 
f > * . 
( > a-
c i v . 
f ) w . 
C I17« 
( 125' 
( )33 
( )28 
f )29 
CI30< 
CI f 
1 1 •« 
c >» « 
c >w 
oat« 

> Blotlta-gnalísü C 0. G&ofco«i?a) 
Hilonito < „ > 

• Qrto-gnaU?* eltniUco 
» Granlto rosa 
• Hel&ótaeâ^da^^Utoí o, lagem Boa VisU.) 
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te para o estado divalente. 

De acordo com Philpotts and Schnetzler (1966), a ocorrência 

de anomalias de Eu cm rochas c minerais c quase certamente 

devida à estabilidade, na natureza, do Eu divalente, relati 

vãmente a das outras lerras Raras ciivalcntcs- Contudo, con 

cuiram que a cristalo-quimíca, mai.. do que as condições de 

oxidação- redução, e o principal f-.tcr no controle da pro

dução de anomalias de Eu. 

De qualquer modo, verifica-se que os fatores que controlam 

as anomalias de Eu, são a cristnloquímica e os efeitos de 

oxidação - redução. Entretanto, há uma diferença de opini

ões quanto ã importância relativa desses fatores. 

Buma et ai. (1971) em seu estudo sobre granitos, indicam 

que: 

- o empobrecimento de Eu implica que feldspato estava en -

volvido, como uma fase residual durante a anatexia; . 

- nas fugacidades de. oxigênio características das rochas 

terrestres, feldspato e a única fase relativamente e^rj. 

quecida cm Eu; 

- a incorporação preferencial cm feldspato, indubitavel -

mente envolve Eu divalente; c 

- anomalias de Eu causadas por fracionamento de feldspato, 

resultam tanto de fusão fracionada quanto de cristaliza 

ção fracionada. 

Os dados de Terras Raras, obtidos nesta pesquisa, eviden

ciam que a intrusão sienítica teria origem do manto. Opa 

drão de distribuição (amostra 7 na FIG. 7) 5 idêntico ao 

de sienitos Arqueanos, de indubitavel origem do manto, em 

"greenstone belts" na America do Norte (Arth and Hanson , 

1975; Brian Fryer, comunicação pessoal). A ausência de 

anomalia de Eu, sugere que feldspato não foi uma fase re

sidual, dificultando, desse modo, n hipótese de ser uma 

derivação da crosta inferior. 
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O granito rosa, coletado no.s proxirni -íac? r> ü-_ Dirro Vermelho, 

apresenta grande anomalia de Eu (amostra 31, FIG.7), o que 

indica que fcldsp<"*to atuou ^omo fase residual na anatexia, e 

sugere orige* n?. crosta inferior (Bursa ~t ai., 1971). 0 pa

drão de distribuição de T.R. Z air?>.L] .r --.o de todos os grani-

tos de embasamento (Brian Fryar, comunicação pessoal). 

Vários investigadores, dentro -Ir. Kov̂ .lonko et ai. (1966), Mi. 

neyev (1963) c Vlasov (196G), ob; :"/vram enriquecimento em 

estágios tardios, de Terras R.-ivis pecadas, resultante de com 

plexamento de T.R. pesadas por fluídos motassomáticos. 

Kosterin (1959) sugeriu que dusdc qu-j as T.R. posadas formam 

complexos mais estáveis que as T.R. leves, as primeiras se

rão enriquecidas nas soluções c dominarão depósitos de está

gios tardios. 

Algumas amostras, tais como: 28 (FIG.10), 1 c 3 (FIG.9) evi

denciam esse enriquecimento nas T.R. pesadas, mas a amostra 

15 (FI6. 5) mostra-o intensamente, indicando o processo me -

tassomático. 

0 hornblendito (amostra 4, FIG. 6) mostra empobrecimento nas 

T.R. pesadas, o que de acordo com Buna et ai. (1971) poderia 

ser devido ã presença de fases ricas em água, que podem ser 

importantes no empobrecimento de elementos que formam compLe 

xos estáveis em soluções aquosas. 

0 anfibolito encaixado na Unidade Cachoeira (amostra 2, FIG. 

6) mostra um padrão de distribuição de T.R. típico de básal-

tos tholeiíticos Arqueanos (Arth and Hanson, 1975). ! 

0 biotitito de Caraíba (amostra 33, FIG. 7) demonstra grande 

anomalia de Eu, que juntamente com os altos teores de Cf e 

Ni., que teriam sido remobilizados do norito, juntamente; com 

o Cu, c a presença de veios discordantes c fraturamentoè nâo 

relacionados com o norito original (Paulo Ferreira,, comunica 

ção pessoal), sugere metassomatismo potassico relacionado com 

os granitos vizinhos. 



O enderbito (amostra 25, FIO. 7) ú^resenta um padrão de di£ 

tribuiçao de T.R. sencihtntc ao do rochas vulcânicas inter

mediárias calco-alcaiinas irqucan.H-J , come as dc "Marda com

plex" na Australia (Haili..>org, dados não publicados) e do 

"Prince Albert Group'' ric C-ir.rídá (Brian Fryer, comunicação 

pessoal). 

A comparação das análises químicas 1 e 3 (ver na tabela),su 

gere que, na área estudada, c milonito corresponderia a ro

chas da Unidade Cachoeira 'posteriormente milonitizadas.Além 

disso, o padrão do distribuição de T.R. (FIG.9) demonstva 

claramente a semelhança entre o milonito e o granada bioti-

ta-gnaisse migmatizado. 

0 trabalho de Wildeman and Haskin (197 3) indica que os sedi_ 

mentos do Précambriano Inferior apresentam padrão de distrí 

buição de T.R., nos quais o Eu é normal a levemente enrique 

cido, enquanto que nos sedimentos mais recentes o Eu seria 

empobrecido em relação ãs outras T.R. As amostras 1 e 3(FIG. 

9) da Unidade Cachoeira, e as amostras 11 e 18 (FIG.«*) da U 

nidade Poço de Fora", apresentam distribuição normal de Eu. 

A amostra 29 (FIG.10) coletada nas proximidades de Tanque 

Novo apresenta Eu lcvemen'.o enriquecido. Desce modo, esses 

dados favorecem a hipótese de que tanto n Unidade Cachoeira 

quanto a Unidade Poço de Tora, representem unidades meta-se 

dimentares do Précambriano Inferior. 

As amostras da Unidade Lagem da Boa Vista (8, 9, 12, 13 e 

It), podem ser comparadas gcoquímic/imcntc com excelentes re 

sultados, como verificado na tabela. Além disso, o padrão 

de distribuição de T.R. dessas amostras (FIG.8) é extrema -

mente semelhante, evidenciando o acerto de se ter englobado 

as rochas epidotizadas e oloritizad^.s ("Unidade Capivara " 

do Relatório Parcial do "Projoto Cobre )na Unidade Lagem da 

Boa Vista. 

Os padrões de distribuição dc T^rne Raras das amostras La

gem da Boa Vista (FIG.8) são bastante similares ao do! orto-

gnaisse 8Íenítico (FIG.7), com a diferença de apresentarem 



anomalia de Eu, embora pequena. Aler. aisso, os ccoras do ou -

tros elementos traços, tais como Cr, Ni, Ti & Nb, são compara 

veis. 

Quanto ao itabirito (amostra 26 3 TIC.7), i anomalia positiva 

de Eu o a baixa abundância d̂tt- T.J'. :;~.o ̂ .«.r̂ ícterísticas das 

formações de ferro frquennas (Fry:.-, ir. press.; Wildcman and 

Haskin, 1973). 0 enriquecimento o: n.R. da -«nostra 27 relati

vamente à 26 (FIG. 7) pok -TCI :xp:i. ;1O polo -sito teor em P-

c que a primeira contém. AlTm c.' ::' is formações de ferro 

de sedimentação química tufaece-, t'.r. -runpln variação composici 

onal, inclusive lateralmente (Hutchinson, 1973:. Fryer and Hirt 

chinson, 1976). 

Os diagramas binãrios Sr/Ba (FIG.11), Sr/Zr (FIG.12) e Sr/P» 

Oc (FIG. 13), evidenciam que varies amostras sofreram efeitos 

metassomáticos. Nesses diagramas, pode-se comparar os pontos 

das várias amostras, com os pontos do orto-gnaisse sienítico 

(amostra 7) e do granito rosa (31). Muitas amostras, tais co

mo. 8, 9,12,13 e 14 da Unidade Lagcm d-i Boa Vista c 19, 22 e 

2»* da Unidade Poço de. Fora, localizam-se, nesses diagramas 

(FIGS.11,12 e 13)3nas imediações dos pontos do orto-gnaisse 

sienítico, invariavelmente apresentando altos valores de Sr, 

Ba, Zr e Po^S* E s s a s amostras, portanto, devem ter sofrido ' 

metassomatismo proveniente do corpo sienítico. 

As rochas da Unidade Lagcm da Boa Vista, no caso dessa unida 

de corresponder a uma fase, de composição intermediária, se-

gregada do sienito, poderiam ter teores equivalentes, cm Sr, 

Ba, Zr e P2°c» aos do orto-gnaisse sienítico, por sua pró -

pria origem corrclacionávcl. Contudo, há evidencias - como 

por exemplo, o desequilíbrio entre clinopiroxênio c homblen 

da, observado cm lâminas delgadas (ver descrição petrográfi-

ca da amostra 8) - que indicam metassomatismo de alta tempe

ratura. Assim sendo, mesmo que a Unidade Lagem da Boa Vista 

esteja relacionada geneticamente com o sienito, deve ter so 

frido efeitos metassomáticos de alta temperatura. 

As amostras 10 e 15 da Unidade Poço de Fora, mostram teores 
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de Sr, Ba, Zr e P2^c> Que podem ser relacionados com o grani 

to rosa (FIGS. 11, 12 e 13), que combinados com os dados de 

distribuição das Terr.-is !Ur .3 (F1G.5), sugerem que essas ro

chas teriam sofrido metassomatismo proveniente das intrusões 

graníticas que afloram on suas proxinidades (ver FIG.16). 

Quanrc aos raigmatitos 8-9 o 2 0-21, provavelmente, sofreram £ 

feitos met as somáticos relacionados o m c orto-gnaisse sÈníti 

co, demonstrados uclo p.-\.:!r̂r. rhir. linhas que conectam as amo£ 

trás dos lcucccisor-,'.:: •;• do-.; rcutitou. Entretanto, isso nâo o-

corre com o ;r.igmatitc 29-30, cujas linhas mostram padrões dá. 

versos. 

Os migmatitos representativos das unidades meta-sedimentares 

(20-21 e 29-30), aprcsont-.-.m teores -ic Sr, Ba, Zr o P20r,mais 

elevados nos leucossomas do que nos restitos, com exceção de 

PjOv no par 29-30. Por outro lado, no par 8-9 (Unidade Lagem 

da Boa Vista) ocorre o contrario, ou soja, teores de Sr, Ba, 

Zr e P~0r mais elevados no loucossoim. £ passível que o leu 

cossoma do migmatíto da Unidade Lagern da Boa Vista, corres -

ponda, não a uma anatexia local das rochas dessa unidade,mas 

a injeções de material leucoerntico, possivelmente material 

pegmatítico proveniente do ortr.-gna.irj.ie sienítico, cm cama -

das ou fraturas dessas rochas. 

As amostras 5 2 6, correspondentes a rochas de composição iu 

termediária encaixadas no orto-gnaisso sienítico, podem ser 

comparadas geoquimicamente, com excelente resultado, com a a 

mostra 32 (biotita-gnaisse- proximidades de Barro Vermelho ), 

tanto no conteúdo de elementos maiores quanto no de traços ( 

ver tabela). Além disso, a comparação dessas amostras nòs 

diagramas Sr/Ba (FIG.11), Sr/Zr FIG.12) e Sr/P205 (FIG.13), 

é também muito boa. Dessa semelhança, advém três hipõtejses: 

; I 

-as amostras 5 e 6 representariam um xenõlito dos biotita -

gnaisses (32); 

- essas rochas seriam intrusões de composição intermediária, 

posteriormente metamo^fizadas* respectivamente a gnaisse 

anfibolítico (5), gnaisse quartzo - diorítico (6) e bjioti-
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- corresponderiam a uma fase intcrr o.-'i'ria, -in estágio tar

dio, segrcgada r!<-> sicnit o intrû 'ida tanto no próprio cor 

po sionitico qutMti.' r.a.- '..«vix-im..: . iJ.:snc ultimo caso, csta 

riam relacionadas cem -.̂  rochd-3 da Unidade Lagem da Boa Vis

ta. 

VIII - GEOCRONOLOGIA 

VIII. 1 - Datações Absolutas 

Foram realizadas datações absolutas de amostras coletadas du 

rante esta pesquisa. Os resultados são os que se seguem: 

VIII. 1.1 - Orto-gnaissc sicnitico 

Separou-se concentrados do biotita, hornblenda-clinopiroxê-

nio e de feldspato de três amostras, coletadas no mesmo a-

floramento da amostra n97, qua for^m analisadas pelo método 

de Rb/Sr, na Universidade de Leeds, pelo Dr.Ian McReath e 

A.Giedhill. 

Rb(ppm) Sr(ppm) 87Rb/86Sr 875r/86Sr 

Biotita aU3 137 20,019 1,2238+̂  0,0002 

Horn.-Cpx. 38 1.140 0,0956 0,7083;+ 0,0003 

Feldspato 272 1.774 0,4446 0,7156+ 0,0002 

Esses dados fornecem uma idade aparente, usando-se a cons -

tante de desintegração de Rb; de 1,39. 10 /ano, de 1.840 
ft 7 Rf\ 

•_ 5 milhões de anos, com razão is"? tópica Sr/ Sr iríicial, 
de 0,7049 j+ 0,0004. Essa idade «parenta foi obtida a jpartir 

— ~* i 
da isocrona mineral (ver FIG.14) c foi determinada princi -

. ••"' " " . - a o s 

palmente pela biotita, pois os pontos referentes concentra

dos de feldspato e de h'>rnblcnda- clinopiroxenio localizam-
87 86 

so muito próximos, como r,o pode ver no diagrama Sr/ Sr 

por 87Rb/86Sr (FIG.14). 
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VIII . 1.2 - B i o t i t a - g n i i s s e s migmntizados (U. 

Cache eir . i ) 

Escolhcu-se três -:mostras dos gnaissos rnigmatizados, coleta

das no afloramento da .w :;tiv. nil, t:ox*res pendendo ãs partes 

leucocratica, m-':;*• •r.r-Z^.Àc.-. •"• ia-1 :n crática -hs gneisses migma_ 
tizados. A análise f-.i iiotuada, pol metcdo Rb/Sr, na Uni -

versidade de Sac- P^ul-, polos TJVS. "an i'cReath e B.B.Brito 

Neves. 

Rb(ppm) Sr(ppm) 87::b/86Sr 87Sr/863r 

Mesocrática 93,70 333.40 0,8600 0,7443 

Leucocrãti-
ca 115,70 211,60 1.5910 0,7627 
Melanocrãti. 
ca 124,00 329,90 1,0920 0,7427 

Esses dados não definem uma idade significativa, devido aos 

pontos referentes ãs partes leucocrática, mesocrática c me 

lanocrática dos gnaisses migmatizados, localizarem-cc numa 

faixa estreita de valores de 87Rb/86Sr e 87Sr/86Sr (FIG.14). 

Desse modo, hã uma graniie incerteza para a definição da isõ 
— * 8 7 

crona e consequentemente da idade e da razão isotõpica Sr 
/ Sr inicial. 

0 que fica bem claro, é que esses dados refletem deseqUili-

brio, o que de acordo com Brito Neves (comunicação pessoal) 

é muito comum em gnaisses, que sofreram diferenciação meta-

.mõrfica, no nordeste do Brasil. 

VIII. 1.3 - Minérios de Caraíba e Surubim 

i 
Separou-se concentrados! de biotita, de amostras coletadas ' 

nas Minas de Caraíba e de Surubim. A análise geocronolcSgica 

foi realizada, pelo método de K/Ar, na Universidade de Le -

eds, pelo Dr.Ian McReath e por D.C.Rex. 
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Biotita de Caraíbc 

Biotita de Surubim 

% K 

7,414 ' 

S,35 

% ' Ar r-idiogcnico 

99,3 

39,0 

As idades aparentes obtidas foram: 

Caraíba. - 1.9 53 +_ 80 nilhr :- -\: m-is. 

Surubim - 2.125 + 80 milhõ.s da anos. 

Barbosa (1966) cita uma datacã' K/Ar das rochas ultramáfi 

cas de Caraíba, de 1.888 milhões de anos. 

VIII. 2 - DISCUSSÃO 

Essas idades, bem como as determinadas cm trabalhos anterio 

res (Brito Neves, comunicação pessoal), refletem uma remobi. 

lização produzida durante a Orogenia Transamazônica, que 

afetou toda a região. 

0 orto-gnaisse sicnítico apresenta uma foliação bem desen -

volvida, sugerindo que houve, pelo menos, remobilizaçâo iso 

tópica parcial. A isócrona mineral não indica desequilíbrio, 
~ 8 7 flfi — «.' 

desse modo, a razão Sr/ Sr determinada c posterior à re

mobilizaçâo. Assim sendo, a idade obtida no orto-gnaisse sí_ 

enítico 2 a de metamorfismo c não a de intrusão. 

87 86 
A razão Sr/ Sr, de 0,7049 indica uma origem primitiva,ou 

seja, derivarão do manto superior ou da parte mais inferior 

da crosta (Faure and Powell, 1972). Por se tratar de sièni-

to, a derivação do manto é, a princípio, mais aceitável. 

Alem disso, o padrão de distribuição de Terras Raras e a au 

sência de anomalia de Eu (FIG.7), reforçam essa hipótese. 

A razão isotÕpica Sr/ Sr no momento da intrusão, deveria 

ser inferior c gradativamente alterada pela desintegração 
87 87 " de Rb p.ira Sr, ate que ocorresse o metamorfismo regio -

nal fixando-a em 0,7049. I 
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Assumindo-sò esse modele , --'ss-Ic que - :istc.;r:£; permanecesse 

"fechado'', pcde-si. cnicular .̂pv̂ xir .a ̂ ncr.tc. <~> tempo de in

trusão Io sionit , n-..l:pi.-.- >-;;e i o .-Mint: formula (Faure 

and Pcwell, 1972): 

87Sr/86Sr = (87£r/86Sr)n • Pb/Sr k t 

Nesse case, Sr/ Sr c i razv. isotõpica rcmobilizada pe-

lo metamorf ismo.; ( ' Sr/ Sr) • coiresponde ã razão isotõ-

pica no tempo de intrusão: Rb/Sr é a razão da rocha total, 

no tempo ca análise: k o -i constante d.2 transformação da 
— 87 86 -

razão Rb/Sr para Rb/ Sr-, o a constante de desintegra 

ção de Rb: e t corresponde ao esp \<;o de tempo '"acorrido en 

tre a intrusão sienítica e o motam':rfismo a orto-gnaisse 

sienítico, que ocorreu a aproximadamente 1.840 milhões de 

anos. 

Para se obter a idade de intrusão, utilizov se os seguin -

tes valores: 

87 86 -

Sr/ Sr - a razão obtida no ortognaisse sienítico, ou 

seja, aproximadamente 0,705. 

87 86 
- ( S r / Sr) - baseando-se na Tabela XII.1 de Faure and 

— 87 86 
Powell (1972), que fornece razões Sr/ Sr iniciais de 
rochas Igncas rrráficas Arqueanas, de origem no manto, po

de-se assumir uma razão isctÕpic--. inicial, para o manto 

no Arqueano, de aproximadamente 0,702. 

- Rb/Sr - a razão obtida na rocha total, ou seja, 0,086 ( 

ver análise da amostra 7 na tabela). 

- k - 2,9 

- 1,39 . 10"11/anos. 

i 

Ao se realizar os cálculos, ernelui-sc que o tempo dispen-

dido entre a intrusão eíonítica ç >••• metamorf ismo corréspon 

deria a 865 milhões do anos, --• que daria uma idade de'in -

trusão de aproximadamente 2.700 milhõe3 de anos. Cabe salí 

entar que esse valor é" uma aproximação grosseira. Podo-se 

afirmar que deve ter havido uma história crustal pre-meta-
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mórfica do sienito, e a intrusão t^ria sido efetuada num pe

ríodo correspondente ao final do Aiqucano- início do Protero 

zóico. Não é* possível definir com exatidão a idade de intru

são, por causa eus aproximações realizadas e da precisão in£ 

rente â fórmula utilizada. 

Os gnãisses da Unidade Cachoeira me st ram claramente desequi

líbrio isotópico, que seria devido a remobilização de rochas 

mais antigas durante a Or-ogcnia Transamazônica. Sc a intru

são sionítica ocorreu nc fim <•!•- Arcueano - início do Protero 

zóico, os gnaisses encaixantes e consequentemente o Grupo Ca 

raíba, são Arqueanos. 

Quanto às rochas maficac-ultr-amaficas, representadas na aná

lise geocronológica pel^?: mineri-G de Caraíba c Surubim, de

vem também xer sofrido modificações, no sistema estabelecido 

anteriormente, por remobilização durante a Orogcnia Transama 

zônica. 

Como o método de datação absoluta utilizada nas rochas mãfi-

cas-ultramãficas fcí o de K/Ar, as idades obtidas na biotita, 

ou seja, 1.956 +_ 80 milhões do anoc; para Caraíba c 2.125 +̂ 80 

milhões de anos para Surubim, corresponderia ao tempo no 

qual o episódio térmico-, representado pela Orngcnia Transama 

zônica, teria baixado sua temperatura para menos de 2509C, 

temperatura essa representativa do fechamento da biotita pa-
tyn 

ra perdas de Ar por difusão (Damon , 1968). Desse modo, a 

partir de aproximadamente 1.90Ò m.a. não deve ter havido aque 

* cimento superior a 2509C na região. 

j : 

•0 fato dos corpos mãficos-ultramáficos, dentro eles os de 

Caraíba e Surubim, serem matamerfizades c, pelo menos alguns, 

migmatizados, sugere que seriam anteriores ã Orogenia Transa 

mazônica. t — 
i 

Como visto na discussão dos dados ^ooquímicos (seção VII.3), 

hã evidencias do que o corpo mãfico-ultramãfico de Caraíba 

teria sofrido metassomíjrtismo proveniente das intrusões granî  

; ticas vizinhas. Dados não publicados, fornecidos por Paulo 
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Ferreira (Dòccge-), indicam que e.s intrusões graniticas teri 

ara a idade aproximada do 2.2 00 milh-es de cnos, -> que eviden 

ciaria que o corp«> máfico-c" tramáfi.^G de C-iraíbn seria mais 

antigo que 2.200 rr..a. 

Considerando quo rins i.r.o!i -íçrcã ''•*. nin* íc Surubim nãc há e-

vidincias ;'.•_ int j.-us'i.ii ;;i TIUITÍC;;..;, .•._-;;W. oc-rre cia Ciraíba,há 

a possibilita'!.'.- !-~ quo :.;::: is in^ru^or; o o conseqüente metas 

somatisme sejam :vsj: "n^Lvc;s po'.i i "Je maia jovi_m obtida na 

biotita de CÍYFSY . (1.95C ;?..-\.) c-n; :-J1^Ç.~> aSurubim (2.125m. 

a.), pois em Caraíba o -.baixamente ''a temperatura para menos 

de 2509C ,reproscntativo --'r>-fcchemente da biotita para per -

das de Ar, somente seria alcançade num tempo mais recente 

que em Surubim. 

IX - SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

As interpretações, dos dados obtidos nesta pesquisa, permitem 

situar as rochas da região de Poço <]c Fora, c consequentemen 

te o Grupo Caraíba, no Prêcambriano inferior, ou seja, no 

Arqueano. 

0 Relatório Parcial do Projeto Cobrr , cifirma que o Grupo Ca

raíba seria pertencente ao ambiente tectônico eugeossineli -

nal. Este trabalho, propõe que o ambiente original correspon 

deria a depósitos sedimentaros marinhos cm uma antiga plata-

*forma continental. Os quártzitos fuchsíticos (Projeto jCobre 

- Relatório Parcial) das serras de Aiguidares, João Domingos 

e Prata, seriam os depósitos sedimentaros, posteriormeri(te me 

tamorfizados, mais próximos ã linha de praia, variando a com 

posição gradativamente,|no sentido leste, para material mais 

argiloso com intercalaçõcs margosas ou carbenáticas. 

A seqüência meta-sedimentar, representada na região de Poço 

do Fora pelas unidades Poço de Fora o Cachoeira, apresenta 

como litologia, granulitos com estrutura ("fabric") gnaíssi-

ca e migmatítica. A granulitização ocorreu posteriormente â 

migmatização, como evidenciado pela presença de hiperstenio 
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e textura granulítica n •-•.-? leucGSsoin. vs Z.os mi gnat it© s. É prova 

vel que a granulitizaçãc tenha se i-'.:'.;, durante a Orogenia * 

Transam-zcnica (2.200 - 1.8'0 ::I.-Í.) o •-. nàigT.atização, num e^i 

sódio próvic de iru-itamorf ismo. 

Quanto aos corpos máficos-ultrar.\ãficos, o Relatório Parcial 

do Projete Cobre5 censi '.ar-u-̂ s cenv úvinif estações efiolíti -

cas típicas. De acordo corn Almeida o outros (1973) seriam ro

chas eruptivas. 

Este trabalho, sugere que cs corpos máficos-ultramáficos seri 

am depósitos vulear.ogênicns, formados ainda no estágio, pré -

metamórfico, c!c plataforma continental. Ha várias evidencias 

que suportam essa hipótese, tais como: 

- estruturas e texturas vulcânicas no corpo máfico da Fazenda 

Bela Vista da Palmeira ou Boiio; 

- associação de alguns dos corpos mãficos-ultramãficos com 

formações de ferro bandadas Arqueanas (itabiritos) de sedi

mentação química tufácea; 

- apresentam-se como lentes concordantes com as demais litolo 

gias; e 

- existência de fenômenos de migmatização nesses corpos. 

fi possível que alguns corpos máficos, que são bastante abundan 

tes na região, possam representar antigas lentes, de composi

ção margosa ou earbonática, na seqüência sedimentar, que o 

*metamorfismo de alto grau tenha transformado em anfibolitos. 

• I . 
No fim do Arqueano - início do Pr^torozóico, ou seja, no pe -

ríodo correspondente ao limite ei tre o Précambriano inferior 

e o médio, ocorreu a intrusão sienítica Ititlba- Poço de Fora. 

Os dados geocronológicop é"dc Torrar Raras, indicam,que o si£ 

nito teria origem do rteívto superior. 

A gênese da Unidade Lagem da Boa Victn, não pôde ser definida 

com exatidão. Contudo, £s dados geoquímicos e petrográficos 

favorecem a hipótese de que seja uma fase, de composição inter 
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mediaria» segregida do sicnito. 

0 ciclo TransamasÔnico :».fet~u o craton de São Francisco, no 

espaço de tempo do 2.2GG .=1 1.800 milhões de anos (Almeida e 

outros, 1373). 

A aproximadamente 2.200 ir. 1. occrr<:• am intrusões graníticas 

no Grupo Caraiba, quo pr vrc.v.;. ;: '""."ccir.atismo em algumas ' 

rochas. No corpo mafico-ultr-irnãfi'.' ic Caraíba, esse intenso 

metassomatismo potãssico prcòu/.iu oiotitito de Caraíba e 

concentrou Cu, Cr e Ni remobiliz-cidor; do norito. Esse fato , 

evidencia que o corpo raafico-ultramafico de Caraíba é mais 

antigo do que, pelo menos, 2.200 m.a. 

A orogenia Transamazônica metamorfizou a intrusão sienítica 

a orto-gnaisse sicnítico e remobilizou as rochas meta-sedi -

men tares e os corpos mãficos-ultramáficos, como se pode verjL 

ficar pelas datações absolutas no Grupo Caraíba, que sempre 

dão idade Transamazônica. 

Com o metamorfismo Transamazônico, as rochas da região de Po 

ço de Fora, atingiram à "subzona hipcrstênio-plagioclãsio 

granolito da zona hiperstênio regional de alto grau de meta

morfismo" (Winkler, 1974), ou subfacics hornblenda granulito 

na classificação de Fyfo et ai. (1958). No orto-gnaiss!e sie-

nítico e nas rocKãs que o circundam não e encontrado hipers

tênio, provavelmente, devido a uma maior pressão de água. 

* Muitas rochas da região de Poço de Fora, mostram evidencias 

de terem sofrido efeitos metassomáticos provenientes do cor

po sienítico. Resta sabor, se esse metassomatismo foi ígneo 

em essência, ou se foi produzido durante o metamorfismo re -

gional (orogenia Trans (amazônica). 

As datações de K/Ar nas biotitas (Caraíba e Surubim) indicam 

que a partir de aproximadamente 1.900 m.a., a temperatura do 

metamorfismo teria baixado para menos de 2509C, e que daí em 

diante não foram alcançadas temperaturas superiores. 
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Muito após o metam.-rfismo dos Grupos Caraíb i c U.iuu (Barbosa, 

1970) uma tectonics de falhaincntos d'_ iv-.sgam.ento atingiu a re 

gião da folha de üauá. Esse-, rasginentos ai inham-se principal 

mente N-S, inclusive seccicnando o TTIÓCÍÇO sicnítico e provo -

cando milonitização. Fraturamcntos o falhamentos, menos impor 

tantes, de direção principal íí70?E5 .stariam relacionados 

cizalhamentos de secunda ordor- (Mcíí Lr:-jcry, 1953) - com esses 

rasgamentos N-S. 

Alguns desses cizalhamentos C •. :-v£Ui:-'a ci'dem, estão preenchi

dos por diques de diabasio de idade cretacica. Alem disso, fo 

ram, constantemente, responsãvcis por cpidotização e cloriti-

zação intensas, o que indicaria condições de temperatura e ' 

pressão da fácies xisto-verde. A par--.gênese dos milonitos su

porta a idéia dessas condições médias- baixas de temperatura 

(Barbosa, 1970). Desse modo, 5 muito provável que essa tectô-

nica de falhamentos de rasgamento tenha ocorrido durante o 

Cretáceo e esteja relacionada com o episódio tectônico de se

paração Brasil - Africa. 

i 
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XI - DESCRIÇÕES PETROGRÃFICAS £ 

ANÁLISES MODAIS 

A seguir, são for. JCÍC>.;: -.oscriçocs :etnográficas abreviadas 

e analises .'f:cciai3 -^^í.idasj d^s ar.osxras que foram anali

sadas quimict'.'i. L'::., c:o: . intuit o de facilitar a comparação 

dos dados. 

Os nomes das rochas foraii. dadoc segundo sua estrutura C fa

bric"). Daí, por exempl'-, rochas taiu como gnaisscs e migma-

titos com textura granul.vtica c portadoras de hiperstênio. A 

classificação utilizada f>>i a de Winkler (1974). 



AMOSTRA N? 1 63. 

Granada- biotita- gnaissc migmatizado 

Textura: 

- granulítica n •;;.; f. ..•.: •. ;s ti ca > com minerais alon 

gados chcç, ..lido : i:,-2.-y;iL :;nalmente, a formar faccî  

dos. Comu::,.utc u-. ,1.-:a-sc quartzo c fcldspa -

tos nu.cregrani.ilv.',s rodeando cristais maiores. 

Minerais constituintes: 

- K-fcldspatos (inclusive microclina) algumas vê 

/.es pcrtíticoc. Aprcccntam-sc com extinção on-

dulantc c cristais fraturados. 

- Quartzo, normalmente, alongado e com extinção 

ondulantc. 

- Granada (alm^ndina?) e anfibólio, alterando pa 

ra material micáceo (biotitico c cloritico). A 

granada encontra-se cm quantidade bastante su

perior ac anfibõlio. 

- Plagioclásio com extinção ondulada, em pequena 

quantidade. 

zireão 

monazita 

opacos em pequenas quantidades 

Análise Modal: 

- 61% de fcldspatos, sendo dominante o K-feldspa 

to. - I 

- 26% de quartzo 

- 13% de minerais ferro-magnesianos 

Acessórios: 

* 

http://nu.cregrani.il


Amostra n92 

6«*. 

Anfibclito 

Textura: 

- grancblastica heterogranular 

Minerais constituiuLo? : 

- Kornblenda com coloração verde 

- Plagiociásic alterado para sericita 

- Epidotc secundário 

- Quartzo 

Acessórios: 

- opacos (magnetita e ilmcnita) 

- csfcno cm bordas de ilmenita 

- monazita 

Observações: 

- epidoto como alteração e em veios. 

Analise Modal: 

- 7 (Ti de hornblenda 

- 14% de plagioclásio 

- 14% de epidoto 

• - 2% de quartzo 

Amostra n9 3 j 
' ; 

I 

M i l o n i t o ..--• I 
i 

Textura; 

Milonítica 

Observações; Rocha com granulação criptocristalina, corta

da por veios de calei ta e apresentando aproxJL 
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matí̂ :;i-;ntc 1' -.. rp̂ c.ii . \>ir forma cucdrlca (magn£ 

tits). 

Amostra n9 4 

Hr.i\nblcrK!it-

Textura: 

- granoblâs t ica aproximadamente equigranular . 

Minerais constituintes: 

- Hornblenda com coloração verde 

- Epidoto cm veios 

- Feldspatr.s microgranulados em veios 

Acessórios: 

- opacos 

- clorita secundária 

Análise Mcdal: 

- 9S% de hornblenda 

- 3% de epidoto 

- 2% "3c feldspatos 

• Amostra n9 5 

Gnaisse anfibolíticc-

Textura: j 

- granulític^. -a granular 

Minerais constituintes: 

-• Pl.igioclãcio cem extinção ondulante e alteran 

do para serieita. 

- Quartzo com extinção ondulante. 



66. 

Acessórios: 

- l!"r'wl.'liMicl.! o .;tt i : . ' l Mt, • '.. • ]... 

- Biotita 
- Epicicto c d1, .•'ita, socunrãri s 

- opacos 

- esfeno cm erist- Is 

- apatita 

- z i r c ã o em cv.íst:-\L •: .. ... ü-icns 

Análise Modal: 

- 52% de plagioclásio 

- 23% de quartzo 

- 12% do hornblenda 

- 11% de biotita 

- 2% de opacos 

Amostra n9 6 

Gnaisse quartzo-diorftico 

Textura: 

- granulítica a granular 

Minerais constituintes: 

- Plagiocláuio com extinção ondulante e alteran 

do para sericita. 

- Quartzo com extinção ondulante, contornos cre_ 

nulados e cristais alongados. 

- Hornblenda passando a biotita 

- Biotita com coloração mirrom avermelhado 

Acessórios: 

- opacos 

- zircão 

- apatita 

i 
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Analise Modal: 

- 59 % de plngioclásic 

- 27% de quartzo 

- 10% do biotita 

- 3% de hr.rnbicnd "•. 

- 1% de opacos 

Amostra n9 7 

Textura: 

Orto-gnaissc- sienltico 

- hcterogranular granoblástica e "mortar" entre 

grãos de foldspato. 

Minerais constituintes 

Acessórios 

- K-feldspatoc (dominantemente microclina)per-

tí-ticos, com cxtinçüc. ondul.-.ntc. 

- Hornblenda err. coloração verde 

- Clinopircxênio com coloração verde clara 

(serie diopsídio- hedenbergita) 

- Quartzo com extinção ondulante 

- opacos (magnetita e ilmcnita) 

- esfeno cm. bordas de ilmer.ita e primário 

- apatita 

- zireão 

Observações: 

- o metassomatismo produziu albitizaçao en alguns 

feldtspatoc e modificações (coloração ligeiramente 

azulada) em alguns cristais de hornblenda e clino 

piroxênio. 

Análise Modal: 

- 66% de microclina 

http://ilmer.it
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- 27% de hornblende, e linipircxênio em quanti 

dades aproximadamente iguais 

- 7% de cu^rtz^ 

Amostra n9 8 

Parte melanocrãtica de migmatito 

Textura: 

- granoblastica heterogranular a granulítica 

Minerais constituintes: 

- Feldspatos (principalmente plagioclasio) com 

extinção ondulante e lamelas de geminação cur 

vas. 

- Hornblcnda com pleocroismo verde a castanho. 

- Clinopiroxênio com coloração verde clara 

(série diopsídio- hedenbergita) 

- Quartzo com extinção ondulante 

Acessórios: 

- opacos (magnetita e ilmenita) 

- apcTtita 

- biotita 
- allanita 

• - zireão 

- esfeno cm bordas de ilmenita e primário| 

- monazita 

Observações: j 

- reações rctrcgri t í - is nos minerais fêmicoS: cli^ 
nopiroxenio passando a hornblenda | 

í 

Análise Modal: 

- f8* de plagioclasio ' 

- 27% de hornblenda j 



- 11% de clinopiroxênic 

- 8% do q u a r t z o 

- 3% de opacos 

-7% de apatita 

- 1% -to bi-titi 

Amostra n9 9 

Parte leucocratiea de nigmatito 

Textura: 

- Granulitica, com niiTocristais do quart2o e 

feldspatos rodeando cristais maiores 

Minerais constituintes: 

Acessórios: 

- Feldspatos (predominantemente plagioclasio) 

com extinção ondulanta. É notada a presença 

dé microclina. 

- Quartzo com extinção ondulante e cristais 

alongados. 

- Bietita 

- Mirmequita 

- opacos (magnetita e ilmenita) 

- apatita 

- allanita 

- esfeno em bordas de ilmenita e primário 

- zireão 

Analise Modal: 

- 61% de feldspatos, sendo que microclina|de

ve chegar a 5% 

- 39% de quartzo 



Amostra n? 10 

Granada - bi-' :Ita - gnaisse 

Textura: 

granulítica 

Minerais constituintes 

Acessórios; 

- K-feldspatos ',..'.rc i.Jilmcnte microclina) com 

extinção ondulítiitc 

- Quartzo corn extinçíí -•• ondulante, contornos cr£ 

nulados c cristais alongados 

- Biotita com coloração marrom avermelhada 

- Plagioclãsio alterando para sericita 

- Granada (provavelmente almandina) 

- epidoto 

- -zireão ocasionalmente arredondado 

- apatita 

- muscovita secundária 

- opacos cm quantidades mínimas 

- mirmequitn 

Observações: 

- a granada encontra-se principalmente nas ca_ 

madas mais ricas em biotita 

Análise Modal: 

- 61% de K-feldspatos 

- 24% de quartzo 

-12% de biotite: 

- 3% de granada 

Amostra n9 11 

Gnaisse calco-silicatado 



Textura: 

- granoblãs" ÍCH hetcr- granular a granulitica 

Minerais constituintes-

- Pl-iigiocl'r.Lo c I tamer, te alterado para seri

ei ta 

- Hornblen Ia ccr. pleocroismo verde n castanho 

- Clinopiro>:3nio com coloração verde clara 

(sárie diopsxdio- hcJenbcrgita) 

- Quartzo alongado e com extinção ondulante 

Acessórios: 

- opacos 

- epidoto 

- zireão 

- apatita 

- monazita com algum arrendondamento 

- muscovita secundaria 

Observações: 

- reações retrógradas envolvendo piroxênios 

e anfibólios 

- quartzo localizado preferencialmente em 

V3ÍOS 

Análise Modal: 

- 45% de plagioclásio 

-37% de hor:tbl'.r:da 

- 14% de quartzo 

- 4% de ciin< piroxênio (serie dissídio- he-

denbergita) 

Amostra n9 12 

Gnaisse facoidal sienitizado 



? 2 . 
Textura: 

- granul í t i /v t 

Minerais c o n s t i t u i n t e s 

Acessór ios : 

- K- fc] ísp^to:-: e p l a g i o c l a s i o , fraturados o 

coin e x t i n t o ondulm. tc 
- Qu.-.r-t».r :."'in cxliiiç."i' oixlul.'iiitc c c r i s t a i s 

- ':!( i-nb.!-i!.'. > c m coloi -.cac l ige iramente azu-

la-i*., ' levied P.O notí-.3scr«iticmo 

- c l o r i t a v cpiài: t.o -J-. «.tlter/ição secundária 
- opacos (magnet i t 7 : o i l m c n i t a ) 

- apatita 

- mirmequita 

- esfeno eni bordas de ilmcnita e primário 

Analise Modal: 

- 58% de foldspatos 

- 24% de hornblenda 

- 18% de quartzo 

Amostra n9 13 

Anfibõlio-gnaissc, cataclazado, epidotizado e 

cloritizado 
Í 
| 

Textura: j 

- granulítica } 

, . . . . • - - i 

Minerais constituintes: 

- Plagioclásio bastante alterado para sericita 

- quartzo com extinção ondulantc e contornos 

crenulados 

- Clorita e epidoto de alteração secundaria de 

anfibolip c biotita. 



73. 
- Biotita 

Acessórios: 

- opacos (Kitignctite. e i lmeni tn) 

- apc.t i t .1 

- z i rcão 

- esfene 

- c . i lc i ta secundaria 

Análise Mcdal: 

- 70% de plagioclasio 

- 21% do quartzo 

- Q^ de cinrita, epidoto c- biotita 

Amostra n9 l"f 

Anfibõl io-gnaissü, cat . iclazado, opidotizado 

e c l o r i t i z a d o 

Textura: 

- granoblr!stica heter^granular c granulítica 

Minerais constituintes: 

- Plagioclasio bastante alterado para sericita 

- minerais forro-magnesianos alterados para cio 

rita c epidoto. Nctú-se resquícios de horn -

blenda e clinepiroxenio. 

- Quartzo com extinção ondulantc 

j 
Acessórios: 

- opacos ímagnetita e ilmcnita) 

- apatita 

- zircão 



74. 

Análise Modal: 

- 65% de plagioclãsio 

- 27% de opi.Iotoe clorita 

- 8% de quartzo 

Amostra n? 15 

Granada- biotíta- gnj.isíc 

Textura: 

- granulítica 

Minerais constituintes: 

- K.feldspatcs (microclina) c plagioclásio. 

- Quartzo com extinção ondulante, contornos 

crenulados o cristais alongados 

- Biclita com coloração marrom-avermelhada, 

alterando para clorita c muscovita 

- Granada (provavelmente almandina) 

- Hiperstênio com coloração rosada, em pe

quena quantidade 

Acesrõrios: 

- zireão 

- calcita secundária 

Observações: 

- rocha praticamente sem opacos 

Analiso Modal: 

- 42% du feldspatos (principalmente microclina? 

- 24% de quartzo 

- 2^% de biotita 

- 10% de granada 



Amestra n9 16 

75. 

Anfibolito 

Textura: 

- gr-:inoblíís ti.c.d .q;. •^v.nulfir 

Minerais c o n s t i t u í a CCÍ: : 
- P l a g i o e l á t i o .::lt. •. -^\Crx a o r i c i t a 

- Hornblende corn ...:•!• ..ação cas tanha 

- C l o r i t a e opif.V-.t-; s-- cundár ios 

- Opacos 

Observações: 

- cloritização c opidc.tização também ao lon

go de veios 

- hornblende praticamente inalterada 

Análise Mcdal: 

- 5?% 'Xc hornblende* 

- lttí% de pl .- tgioclãsio 

Amostra n917 

Piroxênio- anfibolito 

, Textura: 

-granoblãstica heterogranular 
i 

Minerais constituintes: 

- Plagioclãsio soricitizado | 

- Hornblenda com pleocroismo verde a castanho 

- Clinopiroxenio com, coloração verde ciaria 

(sáric diopsídio-hedenbcrgita) 

- Epidoto, clorita c caleita secundários 

- Opacos j 

http://opif.V-.t-


76. 
Observações: 

- clinopiroxênio passando a hcrnblenda 

Analiso Mcdal: 

- 51% de p l^gicc las io 
- 33% de homblcnc?a 

- 15-'. de dio^sídio 
- 1% de opacos 

Amostra n918 

Biotita- gnaisse 

Textura: 

- granulítica 

Minerais constituintes: 

- Microclina com extinção ondulantc 

- Quartzo alongado com extinção ondulante 

- Bictita com coloração mnrrom-avermclhada 

- Plagioclásio scricitizado, em pequena quan 

tidade 

Acessórios: 

- opacos 

- apatita 

- clorita (alteração da biotita) 

* 

Análise Modal: 

- 55% da Microclina 

- 35% de quartzo 

- 10% de biotita 

! 

Amostra n9 19 ! 

Biotita- gnaisse 



Textura: 

- granulftic;?. 

Minerais constituintes: 

- Quartzo alongado com extinção ondulante e con 

tornos crenulados 

- Feldspatos , princip•'Lmente plagioclásio (ande_ 

sina) 

- Biotita con picker- ijiao castanho claro a mar

rom avermelhar'i 

Acessórios: 

- opacos 

- zircão 

- apatita 

Analise Modal: 

- 55% do quartzo 

- 31% do foldspatos 

- 11% de biotita 

Amostra n9 20 

Parte leucocrática de migmatito 

Textura: 

- granulítica 

Minerais constituintes: 

- Plagioclásio com extinção ondulantc 

- Quartzo tlongado com extinção ondulante| 

- Bintita com pleocroismo castanho claro a 

marrom avermelhada 

- Hiperstênio com coloração rosada 

Í 

Acessórios: 

- opacos 

- mirmequita 



78. 
- epidoto 

- zircão 

- apatita 

Análise Modal: 

- 66% de plagioclásio 

- 2S% de quartzo 

- 7% de biotita 

- 2% de hiperstenio 

Amostra n9 21 

Parte melanocrãtica de migmatito 

Textura: 

- granoblastica a granulftica 

Minerais constituintes: 

- Plagiocl^sio 

- Hornblenda com colorarão castahha 

- Clonopiroxcnio com coloração verde muito 

clara (série diopsidio- hcdenbergita) 

- Quatro o hiperstênio em pequenas quanti

dades 

opacos 

apatita 

ciorita e epidoto em veios 

Analise Modal: 

- 4H de plagioclásio 

-31% do hornblonda 

- 22% dê clinopiroxênio 

Acessórios: 



Anostra n9 22 79. 

Hiperstênio - biotita - gnaisse 

Textura: 

- granulítica 

Minerais constituintes: 

- Mifrocline <m extinção ojidulante 

- Quartzo fraturado can axtiriçâb ondulante 

- Biotita com coloração marrom avermelhada 

- Hiperstênio com coloração rosada 

- Plagioclasio sericitizado, em pouca quantidade 

Acessórios: 

- opacos 

- nrirnequita 

- apatita 

- zircâb 

Observações: 

- Hiperstênio alterando para biotita 

Analise Modal: 

- 16% de Microclina 

- 26% de quartzo 

- 17% de biotita 

- 6% de hiperstênio 

I 

Amostra n? 23 

Leptinito 

Textura: 
- granulítica 

Minerais constituintes: 

- Microclina, algunes pertíticas, com extinção ondulan 



80. 

- Quartzo com extinção jondul-snte, oontomos crenulados 

e cristaio alongados 

- Plagicclãsio ilxurando pari soricito 

- Clorita 

Acessórios: 

- opacos 

- epidoto 

- zircão arredondado 

- allanita 

Analise Modal: 

- 53% de feldspatos, sendo aproximadamente 5% de pla-

gioclãsio 

- 44% de quartzo 

- 3% de clorita 

Arostra n9 24 

Hiperstênio- biotita - hornblenda - gnaisse 

Textura: 

- granulítica 

Minerais constituintes: 

- Microlina com extinção ondulante 

- Quartzo com extinção ondulante e contornos crenulados 
* - i 

- Hornblenda com coloração castanha t 

- Plagioclasio com extinção ondulante , 

Hiperstênio com coloração rosada 

- Biotita com coloração marrom avermelhada 

Acessórios: 

- opacos 

- apatita 

- zircão 

- moscovita secundária j 



81. 

Análise Modal: 

- 39% de micrccline 

- 28% de quartzo 

- 13% de hortòlsnda' 

- 8% de plif.ioclósio 

- 7% da b iot i ta 

- S'"'. d-:- hipisrstervio 

Amostra n9 25 

Qiderbito (meta-vulcânica) 

Textura: 

- granoblásti-ii heteroçranular 

Minerais constituintes: 

- Plagioclãsio 

- Hiperstênio com coloração rosada 

- Quartzo com extinção ondulada o con turnos crenulados 

- Calcita secundária 

- Opacos .(inclusive sulfetes) 

- Biotita alterando para clorita 

Análise Modal: 

- 41% de plagioclásio 

- 28%-de hiperstênio 

- 17% de quartzo 

- 9% de calcita 

- H% de opacos 

Observações: Hiperstênio alterando para calcita. 

Amostra n9 26 

Itabirito 

i 
l 

Minerais constituintes: | 

- Quartzo fraturado, com extinção ondulante e contornos 

crenulados. 



92. 

- Õ>3..i".-s ou hidróxido?: da .:. rrr.- rr;:"f.V. 

- Fifi ra t i t ã 

- Ibgiv,'t5t.-« 

Observações: a rochi apresenta-so h-ír/í-v-- -v» c i r r u s quc-rtzosas G ca 

madas CVJ oxides o Í;:."K.X -7 . "cr* >. A altoraçãb super

f i c i a l , transf'-iw:>! .. .r- . ••"_ Jc oxido de ferro prirã 

r i o em :xidos .^/c- V " •- •• farro arrorfos. 

Analise Modal: 

- 60% de quartzo 

- 40% de óxidos de ferro, principalmente amorfos 

Amostra n9 27 

Itabirito rruito alterado 

Amostra n9 28 

Leptinito 

Textura: 

- granulítica 

Minerais constituintes: 

- K-feldspatos (dominantemente microclina) pertíticos 

- FLagioclasio alterando para sericita 

- Quartzo com extinção ondulante, contornos crenulados 

e cristais alongados 

- biotita com pleocroismo castanho claro a marrom aver 

malhada 

- Qorita, epidoto e moscovita secundárias 

Analise Modal: 

- 72% de feldspatos 

- 27% de quartzo j 

- 1% de biotita 



Amostra n9 29 
83. 

Parte malanocrvTtic.-- de migmarito 

Textura: 
- tirano' "lactic i hcTerofjmriul ir 

Minerais constituir:t.: 

- Pl:.(>.oiaui', (ai"ic2esirv:> 

- Clinopiroxêriio com coloração verde clara 

(série diopsídio - hedenbergita) 

- Hornblenda com coloração cistanha 

- Biotita com coloração marrom escura 

- Quartzo 

- Hipersténio en pequena quantidade e localizado, pre

ferencialmente, em faixas 

- Opacos 

- CLorita e epidoto secundárias 

Observações: 

- reações retrógrados envolvendo os minerais femioos 

Análise Modal: 

- 48% de plagioclásio 
- 34,5% de clinopiroxênio (doirinante) e hipersténio 
- 11% de hornblenda 
- 3,5% de biotita 
- 2% de opacos 
- 1% de quartzo 

Amostra nÇ 30 

Parte leucocrâtica de migmatito 

Textura: 

- granoblástica a granulltica 



8«* . 

Mino* -ais const ituirt -"rcí?: 

- Mier I Ü T I pert i . ca CT. o t i . ^ ' v : ...idulante 

- Plvpr.clãsi'."" Õ;rici•*_:"•*vi 

- Quartzo COM ^xtirv:^'- .•rvi:'L if;* 

- Biotira a dicpsi^io c:\~ir - i~- parv clori tn. 

Acessórios: 

- epidoro 

- calcita secundaria 

- zircão 

- normequita 

Observações: 

- praticamente sen» opacos 

- presença de cristal euédrico de calcita 

Análise Modal: 

- 51% do microclina 

- 25,5% de quartzo 

- 17,5% de plagioclasio 

- 6% de minerais ferro-nagnesianos 

Anostra n9 31 _ 

Graníto rosa 

Textura: 

- granoblástica a granulítica 

Minerais constituintes: 

- Microclina 

- Plagioclasio alterando para sericita 

- Quartzo com extinção ondulante, contornos crenulados 

e alguns cristais alongados 

- Biotita 

file://c:/~ir


Acessórios: 

85. 

- 0piCC3 

- Zircão 

- Qcr i t a seCTudíri-T. 

- Miruiquita 

Análise Mxlal: 

- 63% da foldspr-.tos 

- 23% de quartzo 

- 14% de biotita 

Amostra n9 32 

Biotita- gnaisse 

Textura: 

- granulítica 

Minerais constituintes: 

Plagioclásio ccn> extinção ondulante 
Microclina 

Quartzo cora extinção ondulante e contornos crenulados 

Clinopiroxênio alterando para biot i ta , c lor i ta e epi-

dbto -

Biotita com inclusões de ru t i lo e alterando para clo

r i t a 

Opacos 

Clorita, epidoto e muscovita secundários 

Apatita 

Zircáo arredondado 

Mirmequita 

W % de feldspatos 

Acessórios: 

Analise Modal: 



86. 

- 33% de quartzo 

- 13% de biotita 

- 10% de clorita 

Anostra n9 33 

Biotitito 

Textura: 

- Grenoblástica heterogrenular e lepidoblástica 

Minerais constituintes: 

- Biotita com coloração avermelhada 

- Piroxênio totalmente alterado para serpentina 

- Opacos (calcopirita, pirrotita, bornita, etc) 

- Plagioclásio serp. gaiiinaçãc 

Acessórios: 

- Hcmblenda com coloração castanha muita clara (es-

brwnquiçada) 

- Apatita 

Observações: ^ 

- A biotita é provavelmente secundária, produzida por 

netassomatismo potãssico dos piroxênios ou por hi -

droterraalismo 
i 
i 

Analise Modal: 

- 57% de biotita 

• 26% de serpentina 

- 15% de opacos 

- 2% de plagioclásio 



87. 

XTI - ?ttT" SE LOCALIZ, -ffl) WZ AHOCTRAS 

S WPA GEOL/36ICO 

No maça de localização das amostres, cbserva-se a ausência de três de

las, em virtude de terum sido coletadas nas imediações de Barro Verme

lho (n9s. 31 e 32), localidade a aproxuredanente 30 km a norte de Roço 

de Fora, e na Mina de Caraiba (n? 33). 

Apresenta-se um mapa geológico da área qua nostra maior concentração 

de amostras. As amostras 1, 3, 23, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 foram cole

tadas fora dos limitcn do mapa geológico apresentado, e analisadas pa

ra um maior conhecimento da geologia regional. 

0 mapa geológico (FIG.16) foi baseado no mapa geológico preliminar do 

Relatório Parcial do Projeto Cobre e modificado pelo autor deste tra

balho. 

» 


