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RESUME 

Le granite du Cabo de Santo Agostinho (NE-Bresil) est en fait 
constitué de deux intrusions successives. 

Une premiere de type rhyolitique ou microgranitique, refris 
postérieurement par le granite alcalin proprement-dit.^a proportion 
de granite est de lorn supCrieure surpout que la deuxième venue magm£ 
tique assimile les roches de le premiere. Ce processus est indique" 
par l'accroissem;nt porphyroblastique des phenocristaux de feldspath 
potassique des rhyolites, englobant les minéraux de la matrice recris 
tallisé, ^ "" 

Cette mise en place en deux temps est confirmee par les etu
des geochronologiques de la province magmatique. 

Les points des differents roches de la differenciation alca-
line se distribuent sur deux isochrones. La premiere de 135 m.a i 0.7 
(X = 1,42 x 10"11) avec un Ri de 0.7023, la seconde sur laquelle se 
situe le granite de Cabo de 104 m.a ± 0.7 (A - 1,42 x 10-H) avec un 
Ri de 0.7058. Le rapport de 0.702 de la premiere pulsation indique 
une origine mantelique. 

Le rtvpport plus élevé* de la deuxième venue magmatique peut 
êtré explique par le melange de plus ou moins 991 de magma mantelique 
et de 11 des roches du premier épanchement. 

INTRODUÇÃO 

0 Maciço Granítico do Cabo de Santo Agostinho é constituído 
essencialmente de dois tipos de rochas: um microgranito e um grani-
to. 0 microgranito se apresenta sob a forma de pequenos xenólitos, 
hectometricos com contornos irregulares e difusos, dentro do grani-
to propriamente dito. 0 contato entre as duas rochas é progressivo, 
ligado a um processo de assimilação do microgranito pelo granito. 

A transição no lado do microgranito ê imediata e linear, era 
oposição ao lado do granito que é progressiva com contornos penetran 
tes, traduzindo a assimilação do facies de bordo pelo granito. Deve" 
se notar que a assimilação do microgranito parece mais fácil que a-
quela do facies de cristalização rápida; que muitas vezes se encon
tra isolado em enclaves no granito. 

Parece então que o granito do Cabo foi constituído por duas 
gerações sucessivas de rochas, a primeira de menor profundidade, o 
microgranito; a segunda, com característica mais plutônica, o grani
to. 

Uma reavaliação dos dados isotopicos, com base nas observa
ções petrogrÁficas e de campo, a partir dos valores obtidos por Van-
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doros ct alii (1966) , permitiu traçar uma nova isócrona. Rigorosamen 
te, houve'o desmembramento dos valores isotópicos para o Sr87/Sr8o" 
em duas isócronas:_basaltos, andesitos (traquiandesitos) e o grani-
to, com 104 m.a, são posteriores aos traquitcs e riolitos, 135 m.a. 
Por outro lado, os valores para a razão inicial de Sr87/Sr86, entre 
0.702 - 0.70/, indicam uma origem no manto para o granito. 

PETROGRAFIA 

O microgranito 

£ a rocha com sanidina, biotita e riebequita-arfedsonita. Os 
fenocristais de quartzo são idiomórficos, enquanto a sanidina é hi-
pidiomórfica, na maioria dos casos está cercada por uma borda simple 
tica de quartzo e feldspato potássico (fig.2). — 

A matriz ê constituída dos mesmos minerais, mostrando uma tex 
tura granoblãstica, além da biotita e riebequita-arfvedsonita.O pri
meiro, a biotita, pode também se apresentar em tamanho maior repre
sentando a primeira cristalização. Ao contrário, o anfibólio sõdico 
desenvolve uma textura poiquilitica instersiicial traduzindo uma a U 
vação sódica mais tardia que aquela do potácsio durante a cristali
zação do maj-ma. 

CeTtos fenocristais de quartzo jnostram textura de corrosão 
com superfícies penetrantes que são típicas dos fenocristais das ro
chas efusivas do tipo riolito. Isto conduzirá a pensar que de . fato 
este microgranito poderia ser os antigos riolitos «cristalizados. 
E mais, que os cristais de quartzo da matriz adjacente ou um feno-
cristal de mesma espécie mineral estão em continuidade cristalográ-
fica com o fenocristal traduzindo uma recristalização posterior des
ta matriz. 

O granito alcalino 

£ uma rocha eo^uigranular, granoblãstica, constituída de quar
tzo, ortoclásio pertitico, riebequita-arfvedsohita,biotita (excepcio 
nalmente) e como acessórios o zircão e a fluorita. São também notados 
o diásporo, o hidróxido de ferro e a calcita como produtos de alte
ração. [ 

0 quartzo é o primeiro mineral a cristalizar e tem uma tendên 
cia a desenvolver suas formas critalinas. 

0 anfibólio, que se molda sobre o quartzo, se encontra em in
clusão do ortoclásio pertítico e isto permite apresentar a seqüên
cia de cristalização seguinte: 

quartzo - anfibólio - felds. potássico. 

Esta última cristalizaçãoj>ode também ser um eutético de quar 
tzo-feldspato potássico. 0 anfibol'o pode ser tanto a arfvedsonitl 
como a riebequita e mesmo ambos. E e pode ser zonado, mostrando um 
centro de arivedsonita se transfoi,nando na Jireção das bordas em rie 
bequita. Isto indicaria então um enriquecimento da atividade sódicã 
nas fases mais avançadas da cristalização. 

0 zircão xenomórfito e de grande tamanho, que é uma caracte
rística típica dos zireões das rochas alcalinas, e a fluorita, es
tão sempre em associação estreita com os ferromagnesianos. 

A rocha sofreu posteriormente, ou nos últimos estágios de 
"colocação", um efeito pneumatolítico oxidante, respo.isável pela 



transfonn?ção parcial dos aifibõlios em hidróxidos, õxidos de ferro 
e diãsporo. Também este efeito permitiu a remobilinação local do 
quartzo e a introdução da calcita, desenvolvendo cristais em estru
tura intersticial. 

Fácies de assimilação 

0 fácies de assimilação dos microgranitos pelo grani to é, ma-
j croscopicamente, uma rocha porfirítica com bastante fenocristais dan̂  
do aspecto de uma rocha equigranular. 

Os fenocristais sãc constituídos de quartzo automõrfico (idio 
imórfico) mostrando "golfos" de corrosão (vidro reagindo com quartzoJ 
'e acrescidode "tentáculos" que se originaram da recristalização e 
reorganização cristalina sobre os fenocristais dos grãos de quartzo 
da matriz. 

Os fenocristais de feldspato potãssico são de dois tipos:cri£ 
tais de ortoclásio pórfiro, mostrando duas fases de acrescimento e 
crista:s fenoblásticos (fig.3). No primeiro, um cristal idiomõrfico 
central cujos contornos cristalográficos são "sublinhados" para un 
centro com contorno simplético de quartzo-feldspato potãssico, como 
se pode observar nos microgranitos. Estas texturas simpléticas são 
englobadas pela segunda fase de acrescimento do feldspato - o orto
clásio do simplético.^A segunda fase de crescimento tem a mesma 

* orientação cristalogrifica que o fenocristal central. 

0 segundo tipo de fenocristal esta ligado ã recristalização 
dos pequenos cristais de feldspato potãssico da matriz do micrograni_ 
to inicial em um grande cristal único hipidiomórfico poiquiloblasti" 
co englobando os cristais de quartzo que estavam inicialmente "en
grenados" com os grãos do feldspato potãssico. 

Tudo isso indica, de uma maneira indubitãvel, que os proces
sos _de recristalização foram ligados a um metassomatismo hidrotermal 
potãssico dos microgranitos ou riolitos iniciais. 

Os ferromagnesianos são constituídos de riebequita-arfvedsoni 
ta e biotita. As relações da biotita e do anfibólio são ^equívocas -
a biotita pode se encontrar em inclusões dentro do anfibólio ou se 
posicionar em tsrminações digitais deste último. Isto significa que 
existiria duas gerações de biotita: a primeira, provém da cristali
zação do riolito ou microgranito; a segunda, está ligada a processos 
hidrotermais potássicos finais. Observa-se em alguns lugares uma oxî  
dação dos ferromagnesianos que se transformam em opacos aos quais es_ 
tá associada a calcita hidrotermal. 

ESTUDO DOS ISÕTOPOS 

A conclusão dos dados petrográficos indica que o evento magma 
tico que gerou o Maciço Granítico do Cabo de Santo Agostinho foi reã 
lizado em duas "pulsações": uma primeira, cujo processo de diforen7 

ciação conduz â formação dos primeiros riolitos; e outra, a qual pej_ 
tenceria o granito "sensu strictu" e que assimilou parcialmente o? 
riolitos; ambas estando eventualmente ligadas^aos processos magma-
ticos que geraram as rochas da Província Magmática do Cabo. 

Sobre esta base, os dados geocronolõgicos de Vandoros et alli 
(1966, 1976), que primeiramente considerou os valores como estando 
entre SS e 100 m.a e posteriormente entre 90 e 114 m.a, foram reava-
lizados. 

Do fato, os valores isotópicos das amostras analisadas podem 
s»r dividido» em duas isócrona» (fig.3): 
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T., = 135.0 t °'7 *'* e Ri » 0.7023 i 0.0008 

T42 = 104.1 Í 0.8 in.a e Ri « 0.7058 1 C.0008 

As amostras do granito pertencem a isõcrona mais nova e isto 
vem confirmar as observações petrográficas onde os riolitos da pri
meira geração sao assimilados pelo granito. Este processo de assimi
lação poderia justificar também a razão mais elevada da isó:rona 
mais nova. Assim, as rochas riolítiras da primeira pulsação, quer dî  
zer Ri • 0.7023. durante o espaço de tempo entre as pulsações 1 e 2, 
ou seja 31 m.a, terão um aumento na razão do Sr87/SrS6 devido a con
tínua desintegração isotõpica do Rb87. Tomando-se a fórmula abaixo, 
pode-se calcul * o valor da razão inicial do Sr87/Sr86 para o rio-
lito com a razão de Rb87/Sr87 de 200: 

Sr87 /sr 8 7\ • Rb87 / , Xt . \ 

No final de 31 m.a este riolito (amostra PV - 2S2) passaria a 
ter a razão SrS7/Sr86 de 0.7446. Para atingir o valer de 0.7058, o 
magma da segunda pulsação apenas precisaria assimilar li do material 
riolítico considerado e isto justificaria o aumento da razão inicial 
de 0.7023 para 0.7058. 

Esse intervalo entre 104-135 m.a parece coincidir com um dos 
picos proeminentes que demarcam os principais eventos msgmãticos no 
Brasil; como sendo do Cretáceo Inferior (110-140 m.a), segundo Armus 
(1973), figura 4. 
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FIG 2 - Ftnocristol dt sonidino com bordo simplified do Ot • ftldipato-K. 

0 * f#nccfutoi» d« Or oprcsinlofo textura 6t corrosão. 

F I 6 . 3 - e ) FrnocritSel it ftlrftpoto-K mostrando a ttejinda f o i * da oerts-
timtflto. 

b) Ftnrbloil» pciquilifito. 
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Fig.13- IsÓcronas para a Provinci* Hagmitica do Cabo mostrando as diferenciações 

nas razões Sr / Sr . Amostras coletadas por Vandoros.f 1966 ) e anali

sadas por Kawashita { Injt.Geoc. da USP ) . Decaimento para lãmbda de 

1.42 x IO* ' 1 
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FigláOistribuiçõo geográfico eidode do mognwfismo boso'ltieo e olcolino no Brasil. Cs dois picos 
proeminentes dt olivídodc* vulcânico sôb observodos como sendo do Cretáceo Inferior (H0-I40moi 
« Cretáceo Superior-Tercidrio Inferior (50-80m.a)( Segundo Asmgs, 1973) 


