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ção Xambioá 

Fotomicrografia de xisto feldspático 

da Formação Xambioá 

Fotomicrografia de serpentinito ocor

rendo no núcleo da estrutura do Lon

tra 

Fotomicrografia de talco xisto ocor

rendo no núcleo da estrutura do Lon

tra 

Fotomicrografia de gabro intruslvo na 

Formação Xambioá 

Fotomicrografia de albita-granito da 

serra da Ametista 

Fotomicrografia de granito do núcleo 

da estrutura do Ramal do Lontra 

Fotomicrografia da pegmatito intrusl-

v 



vo no embasamento -

Fotomicrogrefia de pertita em pegmati^ 

to intrusivo no embasamento 

Foto de mosaico de imagens SLAR da bra-

qõidobra do Lontra 

Diagrama isocrõnico Rb/Sr de gnaisses 

do embasamento em Lontra 

Diagrama isocrõnico Rb/Sr de xistos 

do Grupo Estrondo em Lontra 

Diagrama isocrõnico Rb/Sr de xistos 

do Grupo Estrondo ne Faixa Araguaia.. 

Diagrama isocrõnico Rb/Sr de rochas 

do embasamento da Faixa Araguaia..... 

Diagrama isocrõnico Rb/Sr do granito 

do Ramal do Lontra 

Normas CIPW de rochas da região da 

braqulanticllnal do Lontra 

Análises químicas de trondhjemltos do 

Lontra comparados com outros da G roe ri 

lândia e grauvacas dos EUA 

Análises químicas de" rochas félsicas 

da região do Lontra 

Análises químicas de rochas da Forma

ção Xambioá 

Análises modais de rochas da região 

de Lontra * 

Dados analíticos K/Ar neste trabalho, 

de rochas da região do Lontra ....... 

Dados analíticos Rb/Sr neste trabalho, 

de rochas da região do Lontra 

vi 



Pég. 

8 Dades analíticos Rb/Sr do Grupo' Es

trondo na Faixa Araguaia S3 

9 Dados analíticos Rb/Sr do embasamento 

da Faixa Araguaia 96 

vil 



sunARio 

Pá,. 

DEDICATÓRIA i 

ACRAOECinENTCS *i 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ü i 

RESUMO 1 

ABSTRACT , 3 

1 INTRODUÇÃO ,,.,..,.... S 

1.1 Apresentação S 

1.2 Objetivos 5 

1.3 Hetodologia 6 

1.4 Localização • Acesso 7 

2 GEOLOGIA REGIONAL E TRABALHOS ANTERIORES 10 

2.1 Lito-cstretigrafie 10 

2.2 Geologia Estrutural 14 

2.3 Hetamorfismo 14 

2.4 Geocronologia 15 

2.5 flagmatismo 1 6 

3 GEOLOGIA LOCAL 17 

3.1 Geomorfologia 17 

3.2 Lito-estratigrafla 20 

3.2.1 Embasamento, da Faixa Araguaia 20 

3.2.2 Grupo Estrondo 25 

3.2.3 Rochas Ragmátices 36 

3.2.4 Rochas Sedimentares da Bacia do Plaranhão 44 

3.2.5 Formações Recentes 46 

3.3 Petrologia e Quimismo 46 

3.4 Principais Feições Estruturais 77 

4 HETAHORFISMO fl0 

5 OCORRÊNCIAS MINERAIS .. .- fl3 

6 GEOCRONOLOGIA 8 7 

7 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 10° 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1 Q 4 

9 ANEXOS 1 Q 8 



RESUMO 

A área de trabalho, com cerca de 600 km^, si

tua-se no NW do Estado de Goiás, à margem direita do rio Ara

guaia. Foi mapeada geologicamente na escala 1:60.000, obtendo-

se informações a respeito da estratigrafia, do metamorfismo e da 

geocronologia, bem como sobre eventos magmãticos e ocorrincias 

minerais presentes na região. Esses dados foram interpretados 

e são apresentados no sentido de fornecer uma hipótese para a 

evolução geológica da região. 

A área encontra-se na porção setentrional da 

Faixa de Dobramentos Araguaia. Nessa região, um embasamento 

trondhjemitico serviu de substrato para a deposição de uma se-

qOência sedimentar com contribuição vulcânica, numa calha gecs-

sinclinal. 0 embasamento e a cobertura (supraestrutura) dobra

dos e metamorfisados foram caracterizados pela geocronologia, c£ 

mo sendo duas unidades distintas. A primeira, de idade transama 

zônica (2.000 Ma) e a segunda de idade brasiliana (600 Ma). 

A coluna estratigrafica adotada é a sugerida 

por Abreu (1978) com algumas adaptações para a área em questão.0 

embasamento é constituído por gnaisses trondhjemíticos com mign>£ 

titos, granito-gnaisses e anfibolitos. A supraestrutura (Super-

grupo Baixo Araguaia), na área, está representada pela sua unid£ 

de inferior, o Grupo Estrondo. Na base, ocorre a Formação Morro 

do Campo, representada por anfibolitos e quartzitos, que susteji 

tam as serras das estruturas braquianticlinais do Lontra e Ra

mal do Lontra. Sobre essas rochas repousa a Formação Xambloá 

constituída de micaxistos variados, xistos feldspáticos e anfibo 

litos. Ocorrem ainda serpentinitos e gabros alojados nas dive£ 

sas litologias, além de rochas granitóides. 

0 metamorfismo que afetou a região é do tino 

barroviano, de facies anfibolito no núcleo da estrutura decres-

cendo até a facies xisto verde nas partes mais distantes das 

braquidobras. 

0 magmatismo ultramáfico,máfico e félsico fo

ram evidenciados sugerindo-se a sua atuação em fase final de 

deformação e metamorfismo. 



2 

A evolução geológica da área produziu alguns 

ambientes propícios para a formação de ocorrências minerais. De£ 

tacam-se o processo de fusão parcial com formação de veios peg-

matiticos e subsequente atividade hidròtermal, com ocorrências 

de cristal-de-rocha e ametista relacionadas. A transformação 

de rochas ultrabásicas resultou em formação de ocorrências de 

talco e serpentina, cujos volume e qualidade necessitariam de 

melhor estudo. 0 metamorfismo da seqüência vulcano — sedimentar 

também atuou na formação de ocorrências minerais, tais como ní

veis grafitosos, cuja distribuição precisa ser melhor definida. 
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ABSTRACT 

This work involved the geological mapping 

(in the scale 1:60.000' of an area of 800 square kilometers in 

the northwestern part cf the state of Goiás, near and east «f 

the Araguaia river. Based on the stratigraphy. metamorphism, 

geochronology, magmatism and mineral deposits hypotheses on the 

geological evolution of the region are discussed. 

The area studied belongs to the Precambrian 

Araguaia Fold Belt. The oldest rucks identified are trondhjemi-

tic gneisses and on these rocks was deposited a sedimentary se

quence with minor volcanics of a geosynclinal type. 

The stratigraphic column of Abreu (1978) was 

adopted with minor modifications. The basement, of transamazo-

nic age (2000 Ma), consists mostly of gneiss, migmatite, granite 

gneiss and amphibolite. 

The metasediments balongs to the lower unit 

(Estrondo Group) of the Supergroup Baixo Araguaia . 

The Estrondo Group, of brasilian age (600 Ha), 

consists in the area of the lowermost Morro do Campo Formation, 

mainly quartzite and amphibolite, which give the high relief of 

the brachyanticlines of Lontra and Ramal do Lontra. This sequeji 

ce is followed, towards the top, by the Xambioá Formation in 

which are found mostly micaschists, feldspethic schists and em-

phibolites. In addition, these unitr. contain serpentinites, gata 

bros and granitic rocks of possibly an intrusive nature. 
j 

The region was effected by Barrovian-type m£ 

tamorphism ranging from the greenschist facies to the amphibo

lite fades near the brachyanticline structures. 

It appears that the magmatism took place in 

the final stages of deformation and metamorphism. 

Mineral, deposits* apparently can be correlated 

with the geological processes which affected the area. 

Partial melting was responsible for the form£ 

tion of pegmatites andhydrothermal deposits carrying rock -crys-
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tal and amethyst. 

Ultramafic rocks provided talc and serpentine 

while graphite qcurrences are related to the metasediments. Fur 

ther work is necessary to define the economic potential of these 

Formations. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

O presente trabalho faz parte do "Projeto Faixa 

Oroginica Paraguai-Araguaia", desenvolvido pelo Núcleo de Ciên

cias Geofísicas e Geológicas da Universidade Federal do Pará. E£ 

se Projeto busca estudar a evolução geológica dessa faixa de do -

bramentos e avaliar sua potencialidade mineral através da des

crição detalhada das ocorrências e da definição de ambientes 

propícios a mineralizações. 

A área deste trabalho localiza-se na porção se

tentrional da Faixa Araguaia, abrangendo duas estruturas braqui-

anticlinais, dentre as várias existentes nessa unidade geotectõ-

nica. Ela foi escolhida em função da boa exposição e da varieda_ 

de das rochas existentes, assim como do interesse das suas fei

ções estruturais. 

1.2 Objetivos 

0 objetivo deste trabalho ê contribuir para o 

conhecimento da Faixa Araguaia, através do detalhamento da área 

escolhida, enfocando seus aspectos constitutivos e evolutivos.P£ 

ra tanto, procuramos: 

detalhar, a nível local, o empilhamento estra-

tigráfico» 

caracterizar petrologicemente as rochas igneas 

fêlsicas e máficas metamorfisadas, ou não pre

sentes na área assim como as seqüências meta

morf icasj 

estudar o metamorfismo destacando o seu zonea-

mento e as. litologias encontradas e 

caracterizar geocronologicamente as diferentes 

unidades geotectõnicas definidas na área. 

Pretende-se também com base nos dados obtidos , 

discutir a origem das braquidobras e sugerir um modelo evolutivo 
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para a área. 

1.3 Metodologia 

Para execução deste trabalho foram utilizadas 

fotografias aéreas verticais (1:45.000). mosaicos de imagens 

SLAR 1:100.000 e mapas planialtimétricos do IBGE (.1:100.000). 

Utilizou-se, também, toda a informação bibliográfica disponível. 

Os trabalhos de campo foram realizados usando-

se estradas, caminhos e picadas na região, ao longo dos quais 

foram observados afloramentos naturais e artifidiais. Solos re

siduais que ainda mostravam estruturas e minerais da rocha ori

ginal também foram estudados. 

A descrição dos afloramentos foi, sempre que 

possível, acompanhada de medidas estruturais. Numerosas amos

tras de solos e de rochas foram coletadas, visando-se a caracte

rizar petrologicamente os litotipos, assim como identificar a 

rocha original e analisar a distribuição de minerais indices do 

metamorfismo, no caso de solos. 

A escassez de afloramentos, a dificuldade de 

acesso e a densidade da vegetação obrigaram a extrapolações e 

correlações no campo, sempre com o auxilio da fotointerpretaçâo. 

No laboratório procedeu-se com os estudos mine-

ralógicos, químicos e petrográficos. Cerca de 300 amostras fo

ram coletadas nos levantamentos de campo. Dessas, aproximadamen 

te 200 foram estudadas ao microscópio em seções polidas, lâminas 

delgadas ou lâminas de minerais pesados. Adotou-se os procedi

mentos correspondentes descritos por Williams et alil (1954), Uy_ 

tenbogaardt(1971), Carver (1971) e Spry (1969). 

Ensaios mineralógicos (.densidade, dureza, etc ) 

e análises por difração de raios X foram utilizados na identifi

cação de alguns minerais, em amostras de rocha e de solo. 

Análises químicas, objetivando a caracterização 

petrológica ou a identificação da rocha original pré-metamórfica, 

foram efetivadas em 15 amostras livres de alteração. As análi

ses para elementos maiores, menores e traços foram feitas po.r 



7 

espectrometria de absorção atômica (Na. Mg, fln e Li) e fluores-

cência de raios X (Si, Ti. Al, Fetotai. Ca. K. P, Rb, Sr. Ba e 

Zr). Os voláteis totais e FeO foram determinados respectivamen

te por perda ao fogo (resultados confirmados por calcinação) e 

titulometria. 

Doze amostras de rochas foram datadas pelo meto 

do Rb/Sr e sete amostras de minerais pelo método K/Ar com o obje_ 

tivo de detectar e caracterizar diferentes unidades geocronoló-

gicas. assim como comparar esses resultados com os dados já exis_ 

tentes para a Faixa Araguaia e auxiliar na elaboração do modelo 

evolutivo da região. 

0 tratamento das amostras e dos dados analíti

cos foi o convencional para os métodos utilizados, "conforme 

preconizado por York (1966), Kawashita (1972) e Steiger & JSger 

(1977). 

Os resultados obtidos no laboratório foram, 

sempre que possível e necessário, tratados em computador, lança

dos em diagramas e comparados com os dados da literatuna mundial 

para melhor apoiar a sua interpretação. 

Os resultados são apresentados sob a forma de 

tabelas, diagramas, mapas e perfis, ao longo do texto e como 

anexos. 

Quanto aos aspectos estruturais, o trabalho tea_ 

lizado na área por Abreu (1978) foi tomado como base para o pre

sente estudo. Alguns dados complementares, entretanto, serão 

comentados. 

j 

1.4 Localização e Acesso 

A área situa-se no NW do Estado de Goiás, â 

margem direita do rio Araguaia, compreendendo o retângulo forma

do pelos paralelos 6»30' e*6»45' de latitude sul e os meridianos 

de 46*23' e 48*39' de longitude oeste, apresentando uma superfí^ 

cie aproximada de 800 Km2* Abrange partes dos municípios de 

Xambloá e Araguaína. Segundo a convenção cartográfica interna

cional, a área é coberta parcialmente pelas Folhas SB.22-Z-B-V-2 
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e SB.22.Z.B.VI-1 (Fig. 1). A principal cidade ê Xambioã, que 

serviu de apoio logístico para a parte NE da área. Tem cerca 

de 5.OCO habitantes, noteis, um hospital, dois 'postos de abaste

cimento de combustíveis e uma usina termelétrica que fornece e-

nergia de 18 às 22 horas, com alguma regularidade. Recentemente 

foi inaugurado o serviço telefônico, incluindo o sistema D00. A 

segunda base de apoio para os trabalhos de campo foi Araguanã, 

com cerca de 2.000 habitantes e escassas condições logísticas. 

0 acesso à área pode ser feito inicialmente pe

la rodovia federal BR-010 CBelém-Brasília) e em seguida pela ro

dovia estadual G0-3B6 t.Xambioá-Wanderlândia) até à cidade de Xam 

bioá. Daí partem várias estradas que levam às fazendas da re

gião e servem a porção NE da área. Xambioá também pode ser al

cançada pelo rio Araguaia, no período de novembro a maio, quando 

é navegável. Além disso, existem várias pistas de pouso para 

aviões de pequeno porte nas fazendas da região e uma na sede do 

município. 

A porção SW da área pode ser atingida a partir 

de Araguaína-GO, tomando-se a estrada GO-386 que leva â Vila de 

Araguanã, situada à margem direita do rio Araguaia; desta estra

da partem vários ramais que facilitam a penetração na estrutura 

do Lontra. 

0 clima é quente e úmido com um período de esti_ 

agem de junho a outubro, e um período chuvoso, de novembro a 

maio. 

A vegetação é do tipo hiléia amazônica, com 

grande parte já desmatada e atualmente ocupada por pastagens e 

plantações. 
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2 GEOLOGIA REGIONAL E TRABALHOS ANTERIORES 

No centro-norte do Brasil destaca-se o Creton 

Amazônico, bordejado a leste pela Faixa de Dobranentos Araguaia» 

que por sua vez tem a sua porção oriental recoberta pela Bacia 

Sedimentar do Maranhão. 

A Faixa Araguaia expõe-se no vale do rio homõn^ 

•o, desde a região da Ilha do Bananal (Goiás) até a região de TÍJ 

curui no Pará. Engloba rochas de variado grau metamórfico, de 

origem ignee e sedimentar, rochas ultramaficas serpentinizadas, 

alguns corpos anfiboliticos. pequenos corpos greniticos, intru

sões de gabros e doleritos e rochas sedimentares. Suas princi

pais unidades estratigrãficas são os grupos Tocantins ía leste) 

e Estrondo (a oeste), como faixas submeridianamente alongadas, 

parcialmente recobertas pelas rochas da Bacia do Maranhão (Fig.2). 

2.1 Litc-estratigrafia 

0 conhecimento geológico da região norte do va

le do rio Araguaia começa com Moraes Rego (19331, que denominou 

de Série Tocantins ao conjunto de rochas "mais ou menos metamór-

ficas" que aflora desde Tucurui até Marabá, composto pelos xis

tos de Arumateua e arenitos de Alcobaça (hoje Tucurui). Esses 

arenitos foram mais tarde definidos como metagrauvacas da Forma

ção Tucurui, por Trouw et alii (1976). Barbosa et alli (1966)e£ 

tenderam a Série Araxá, definida em Minas Gerais, até o norte 

de Goiás e sul do Pará. Observando que a Série Tocantins apre

sentava menor grau metamórfico que a Série Araxá, esses autores 

concluírem que as rochas da primeira unidade depositaram-se num 

miogeossinclíneo sobre um embasamento constituído pela Série Ara 

xá e por rochas arqueanas. No entanto, a passagem gradual entre 

as duas unidades foi confirmada por Puty et alii (19721 que con-

sideraram as duas séries como grupos. 

Hasui et alli (.1975) indicaram que o Grupo Ara' 

xá do norte de Goiás não podia ser correlacionado ao Grupo Araxá 

do oeste mineiro, pois as vergências são opostas, o grau meta-
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ecrfico ns Faixa Araguaia decresce para oeste até passar para o 

Grupo Tocantins e existe o Complexo Basal Goiano separando as 

duas unidades. Em decorrência dessas observações, propuseram o 

none de Grupo Estrondo para o Grupo Araxá do norte de Goiás. 

Várias propostas estratigráficas são encontra

das na literatura: Kasui et alii. 1977; Abreu, 1976; Montalvão. 

1976; Costa. 1980; Gorayeb. 1981 e Hasui et alii. 1981 (Fig.3). 

As rochas mais antigas da região, que somente 

afloram no núcleo de anticlinais ao longo da Faixa Araguaia, 

foram correlacionadas ao Complexo Xingu por Silva et alii (1974) . 

São gnaisses mais ou menos migmatizados com granitóides associa

dos (Guerreiro e Silva. 1976; Kasui et alii. 1977) e quartzitos, 

xistos e anfibolitos intercalados (Costa, 198Q]. Essas rochas 

compõem o embasamento da supraestrutura constituída pelo Super-

grupo Baixo Araguaia. Na região de Colméia esse embasamento foi 

denominado por Costa (1980) de Complexo Colméia. Kasui et alii 

(1961) consideram o Complexo Colméia como embasamento para toda 

a Faixa Araguaia. 

Imediatamente sobre o embasamento ocorre uma 

camada de quartzito da Formação Morro do Campo, que grada, em 

direção ao topo da seqflência, para micaxistos da Formação Xam-

bioá.. Essas duas formações compõem o Grupo Estrondo t Abreu, 

1978). 

Repousando sobre essa unidade, ocorre o Grupo 

Tocantins, que segundo Gorayeb 11981) é composto na base de xis

tos e filitos com intercalações de quartzitos da Formação Pequi

zeiro e, na sua parte superior, de filitos, ardósias, cherts, 

metagrauvacas, serpentinitos e xistos magnesianos pertencentes 

à Formação Couto Magalhães. 

Anfibolitos e metabasitos associam-se aos xis

tos e filitos da Faixa Araguaia, existindo também intrusões ga-

bróicas, diques de dolerito e pequenos corpos graníticos. 

Conglomerados polimiticos, sem evidências de 

deformação ou metamorfismo ocorrem em zonas descontínuas na por

ção mediana central da Faixa Araguaia (Guerreiro e Silva,1976) , 

tendo sido denominados por Kasui et alii (1977) de Formação Rio 

das Barreiras. 
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2.2 Geologia Estrutural 

Regionalmente, na Faixa Araguaia, os Grupos Es

trondo e Tocantins apresentem segundo Abreu 11978) o mesao com

portamento quanto a xistosidade. A qual "possui direção NE-SW 

a sul « NW-SE a nort* • inclina-se COR valores médios de mergu-

lho para SE e KE respectivamente". Na região das braquidobras a 

xistosidade desenha essas estruturas. 

Abreu C1S76) identificou ainda cinco fases de 

deformação na Faixa Araguaia, a saber: Fj. COR desenvolvimento 

de dobres intrafoliais e formação de xistosidade planc-axial. as 

soclados ao metamorfisso regional; F2. durante a qual desenvol

veram-se dobras desenhadas pela xistosidade; fj, marcada pelo 

aparecimento de uma crenulação pronunciada chegando a transpor a 

xistosidade; ft,, responsável pela formação das grandes dobras 

braquienticllnais da Faixa • Fe. de caráter local, durante a 

qual foram gerados deis conjuntos de dobras cruzadas, associadas 

ao Lineameúto Iriri-Martirios. 

Na braquidobra de Colmei a. Costa (1&8Q1 demons

trou o caráter do embasamento das rochas do núcleo dessa estrutjj 

ra, evidenciado pela presença de migmatitos e deformações que 

não foram observadas nas rochas do Supergrupo Baixo Araguaia. 

2.3 netamorfismo 

Segundo Costa (.19.80-1 as rochas do Complexo Col-

méie mostram ter sofrido: metemorfismo regional de facies anfibp_ 

lito alto além de migmatização e feldspatização. 0 metamorfismo 

da Faixa Araguaia foi estudado regionalmente por Silva C19B0) e 

mais localmente por Gorayeb C1981). £ do tipo regional e seus 

produtos variam cesde anqulmetamorfitos na borda oeste até ro

chas de fácies anfibolito a leste, indicando polaridade metamór-

fica para oeste. Pertence a série barroviana, do tipo pressão 

média (Miyashiro, 1973) ou média para alta (Turner. 1S68). 

As zonas metamorficas são grosseiramente parele_ 

Ias. alongadas com direção N-S. sucendendo-se as isógradas da 

sericita. clorita e biotita. Contornando as braquidobras, apa-
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recém as isôgradas da granada, cianita e estaurolita (Silva e 

Hasui, 1978; Silva. 1980] . Foram identificadas também dois eveji 

tos metamõrf icos, um primeiro de caráter region'al e de intensida 

de variável no espaço dando surgimento às zonas metamõrficas, e 

um segundo, representado pela associação de clorita, muscovita e 

biotita, e ligado a um retro-metamorfismo incipiente. O metamor 

fismo foi posicionado em relação às deformações assinaladas por 

Abreu (1978). Assim, em Fj, teria havido o início do metamorfis 

mo. Em F2» teriam aparecido granada, estaurolita e cianita. in

dicando o pico térmico do metamorfismo e, em F3, durante o de

senvolvimento da crenulaçãc. ter-se-ism formado microporfiroblas-

tos de clorita, biotita e muscovita, associados a ligeiro, re-

trometamorfismo. Ao longo de planos de crenulação, além da rota 

çâo de micas, houve desenvolvimento de porfiroblastos concordan-

tes, seguindo-se a formação de outros discordantes (Hasui èt 

alii. 1981). 

2.4 Geocronologia 

Datações realizadas no Complexo. Colméia Cregião 

de Colméia) forneceram isócronas Rb/Sr de 2,7 e 1,8 Ga CHasui et 

alii, 1981). 0 primeiro valor foi interpretado como a idade do 

metamorfismo de facies anfibolito alto e o segundo como um reju

venescimento isotópico parcial. Sá et alii C19B01 forneceram uma 

isócrona de 2,6 Ga após análise de amostras dos núcleos das 

estruturas de Colméia e de Grota Rica, e observaram ainda que as 

rochas do núcleo da estrutura de Xambioá indicam um evento, apa

rentemente, brasiliano. ' 

Ho Supergrupo Baixo Araguaia as datações foram 

mais numerosas e de interpretação mais controvertida. Sá et 

alii (1980) e Abreu (1978) com base em datações K/Ar e Rb/Sr,dis_ 

tribuídas pela faixa, interpretaram p metamorfismo daquela unida_ 

de como de idade brasiliana.. Hasui et alii f.1980) e Hasui et 

alii (1981), com b-ase em datações Rb/Sr da região de Paraíso do 

Norte (Goibs) afirmaram que o supTgrupo sofreu efeitos térmicos 

brasiliano, sendo porém de idade uruaçuana (1.05Q Ma). 
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2.5 Magmatismo 

Segundo Hasui et alii Í19B1). reconhecem-se 

três episódios magmâticos associados eo Supergrupo Baixo Ara

guaia. 0 primeiro, máfico-ultramáfico e de caráter pré-tectôni-

co é representado pelos corpos mais ou menos afetados pelo meta_ 

morfismo regional, achando-se localizados nos Grupos Estrondo e 

Tocantins. 0 segundo está representado pelas rochas graniticas 

pouco ou não metamorfisadas que ocorrem principalmente no Grupo 

Estrondo. já o terceiro esta relacionado aos corpos de gabro e 

dolerito não metamorfisados, encontrados ao longo da Faixa Ara

guaia. 
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3 GEOLOGIA LOCAL 

3.1 Geomorfologia 

Do ponto de vista morfológico, a região encon

tra-se no estágio maduro do processo de peneplanização• De um 

modo geral, o relevo é ondulado com morros de topo abaulado 

(Fig. 4 e 5) . 

Destacam-se na área a grande estrutura braquiain 

ticlinal do Lontra, no centro, a extremidade sul da serra dos 

Martírios, a nordeste e a pequena braquidobra do Ramal do Lon

tra, na porção SE. A primeira estrutura apresenta uma feição 

aproximadamente elíptica, cujo . eixo maior tem cerca de 25 km 

de extensão com direção NW na parte sul, submeridiana no centro 

e novamente NW na parte norte. 0 eixo menor tem aproximadamente 

11 km de comprimento. Sua borda é ressaltada pelo pacote de 

qúartzitos que forma as serras do Lontra, do Pereira, da Formi

ga e da Ametista, respectivamente compondo as bordas N-NW, S-SW, 

NE e SE da estrutura. 0 núcleo foi intensamente erodido, provo

cando desníveis em relação ao topo das serras de até 250 m. Ex

põe as rochas mais antigas da região e tem relevo suavemente on

dulado. Principalmente nas abas norte e oeste, observam-se con

juntos de morros circulares ou alongados, de encostas íngremes e 

topos abaulados. Esses morros são compostos de anfibolitos que, 

juntamente com xistos, sustentam o padrão ondulado em torno da 

braquidobra do Lontra. 

A serra dos Martírios é uma dobra anticlinal 

recumbente com o plano axial mergulhando para leste na sua extre 
i „ ~ 

midade meridional. Tem cerca de 400 m de altura em relação ao 
rio Araguaia e é composta de qúartzitos. 

A estrutura do Ramal do Lontra tem a porção orî  

ental recoberta pelas rochas sedimentares da Bacia do Maranhão . 

0 diâmetro domúcreo mede cerca de 3.km. As serras de quartzito, 

que.lhe. sublinham a forma, têm cerca de 100 m de desnível em 

relação ao seu núcleo. 

A borda da Bacia do Maranhão, formando "cues-

tas", aflora no limite SE da área estudada e apresenta altitudes 

da ordem de 350 m. 



Fig. 4 - Visão geral da parte sul da estrutura do Lontra. A direita, vi-se a serra 

do Pereira que compõe a borda sul da braquidobra. 

OI 
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Fig. 5 - Vista da parte central da estrutura do Lontra, 

tendo-se ao centro a serra da Ametista e ao 

fundo a serra dos Martírios. 
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0 rio Lontra, amplamente controlado por falha-

mentos, apresenta um padrão retangular e corta a área no sentido 

SE-NW» enquanto a drenagem regional apresenta um padrão geral 

dendritico. v 

3.2 Lito-estratigrafia 

Na área de trabalho afloram roctias do embasamen 

to da Faixa Araguaia, do Supergrupo Baixo Araguaia (Grupo Es

trondo), da Bacia do Maranhão (Formações Pimenteiras e Pedra de 

Fogo) e sedimentos recentes não consolidados. Ocorrem, ainda, 

granitóides, gabros e serpentinitos. 

.Adotou-se a coluna lito-estratigráfica sugerida 

por Abreu (.1978) com algumas adaptações para a área de trabalho 

(Fig. 6). 

3.2.1 Embasamento da Faixa Araguaia 

A unidade que serve de embasamento para as ro

chas do Grupo Estrondo na região em estudo foi correlacionada ao 

Complexo Colméia por Hasul et alii (1981). Essa correlação é 

assumida com reservas, em razão de dados petrológicos e geocrono-

lógicos, que serão' posteriormente citados, indicaram a possibiljL 

dade de se tratar de uma outra unidade (Complexo Xingu ?). 

E composta predominantemente por gnaisses trondh_ 

Jemíticos, ocorrendo também migmatitos, granito-gnaisses e anfî  

bolitos. Essas rochas afloram no núcleo da braquidobra do Lon

tra, ocupando cerca de 30% da área deste trabalho. 

Seu contato superiorrcom os mlcaxistos da base 

da Formação Morro do Campo faz-se de maneira discordante e brus_ 

ca, 

- Gnaisses Trondhjemíticos 

Os gnaisses ocupam cerca de 7Q% da área do nu-
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cleo da estrutura do Lontra. Os afloramentos são comuns nas es

tradas e cursos d'agua na forma de lajes e blocos. São rochas 

de cor cinzenta, que apresentam geralmente bandamento bem desen

volvido, sublinhado por finos níveis com maior quantidade de 

biotita (Fig. 7). Normalmente o bandamento está suavemente 

dobrado com eixos com direção N-S. Freqüentemente os gnaisses 

estão cortados por veios quartzo-feldspáticos centimétricos. 

- Migmotitos 

Es6a.s rochas ocupam cerca de 10% de superfície 

do núcleo da estrutura do Lontra, concentrando seus afloramentos 

predominantemente na parte norte, como lajes desprovidas de vege 

tação. < Algumas exibem estruturas nebuliticas e são provavelmen

te porções de gnaisses trondhjemiticos que sofreram fusão parci

al e se cristalizaram sem ter havido deslocamento desse materi

al. Os seus contatos.gradativos apoiam essa hipótese. 

Outros afloramentos mostram estruturas ptigmá-

ticas (Fig. 8) e estromatíticas perfeitamente observáveis e 'es

tão cortadas em várias direções por veios quartzo - feldspáticos 

centimétricos (Fig. 9). Nessas é possível distinguir paleossoma 

e neossoma. 0 primeiro apresenta-se em faixas cinzentas de 30 

a 40 cm de espessura bastante ricas em mica, bem foliadas e de 

granulação fina. 0 neossoma, em faixas de cerca de 15 cm de es

pessura, é mais restrito. Não apresenta orientação observável , 

sendo de granulação grossa e de composição essencialmente 

quartzo-feldspátlca. Acredita-se que essas rochas sejam migmati^ 

tos de injeção. 0 contato brusco entre paleossoma e neossoma i£ 

dica essa possibilidade. 

- Grarvito-gnaisses 

Tratam-se de rochas róseas, foliadas, aflorando 

sob forma de lajes na parte norte do núcleo da estrutura, numa 

área de aproximadamente 0,6 Km2. Apenas um corpo dessa natureza 

foi evidenciado na área. 



da e s t r u t u r a do L o n t r a . 

F i g . S - f l lgmatlto com dobras p t igmát icas . 
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Fig. 9 - Veios quartzo-feldspáticos cortando os 

migmatitos do embasamento da Faixa Ara

guaia. 

I 
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- Anfibolitos • 

Na parts interna da estrutura do Lontra os anfi 

bolitos são rochas restritas a uma única ocorríncia. localizada 

nas proximidades da borda leste. A zona de afloramento se apre

senta como uma pequena elevação onde a rocha aparece com uma fo-

liação bem nítida. 

3.2.2 Grupo Estrondo 

Essa unidade constitui a porção inferior do 

Supergrupo Baixo Araguaia, aflora em cerca de SOA da área de tra_ 

balho, sendo a unidade de maior representação areai. Seu conta

to inferior faz-se de maneira brusca com os gnalsses do embasa

mento, estando representada na área pelas formações rtorro do 

Campo e Xambioã. 

- Formação Morro do Campo 

A Formação Florro do Campo, formando a base do 

Grupo Estrondo, é constituída essencialmente por quartzitos, em

bora também ocorram biotita-quartzo. xistos, anfibolitos e musco-

vita-quartzo xistos intercalados. Essa formação aflora essenci

almente nas serras que compõem as braquidobras do Lontra e do 

Ramal do Lontra, cobrindo aproximadamente 10% da área de estudo. 

Seu contato com a Formação Xamaioa e gradual com espessamento pro 

gresslvo dos níveis de micaxisto e adelgaçamento dos níveis de 

quartzito. 

A coluna lito-estratigráfica da Formação Horro 

do Campo foi estabelecida a partir de vários perfis W-E na serra 

da Ametista (Fig. 10). Suas principais lltologlas são apresenta^ 

das a seguir, da base para o topo. 

- Biotita-quartzo xisto 
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Este tipo litológico, formando a base da Forma

ção Morro do Campo, possui cerca de 50 m de espessura e está bem 

exposto no flanco oeste da serra da Ametista. Nessa área o xis

to repousa em contato brusco sobre os gnaisses do embasamento e 

passa para quartzitos sobrepostos. Nas bordas norte e sul da 

estrutura aquele xisto não foi observado devido a dificuldade de 

acesso. Na borda leste, espessos depósitos de "piedmont" impe

dem o seu afloramento. 

- Anfibolitos 

Ainda, na flanco oeste da serra da Ametista, a-

flora uma rocha alterada de coloração esverdeadae exibindo uma 

certa follação. Ocorre sob forma de lente de dimensões restri

tas abaixo dos quartztios. Essa rocha é composta de plagloclá-

sio e anfibólio (cujos tipos não puderam ser determinados)«quart^ 

zo e clorita subordinados. Essa composição'leva a supor tratar-

se de um anfibolito. 

- Quartzitos 

Representam as rochas predominantes da Formação 

Morro do Campo dando o destaque morfológico às estruturas braqu£ 

anticlinais do'Lontra e do Ramal do Lontra (Fig. 11). 

Os quartzitos não têm espessura constante, 

o que se deduz pelas porções oflorantes, (ora como serras de mais 

de 20Ó m de altura (borda oeste), ora como morrotes alongados 

de 10 m de desnível no máximo em relação ao núcleo da estrutura 

(borda leste). Parece haver um adelgaçamento do pacote quartzi-

tico de oeste para leste. Nota-se também que nas porções mais 

erodldas situadas entre es serras que compõem a braquidobra do 

Lontra, o quartzito torna-se lateralmente mais muscoviticq. Em 

alguns locais, como na borda oeste da estrutura do Ramal do Lo£ 

tra, o quartzito apresenta-se dobrado e falhado (Fig. 12). 

Os quartzitos às vezes apresentam estruturas 

primárias preservadas, como estratlflcação cruzada de pequeno 
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Fif. 11 - Aspecto dos quartzitos da serra do Pe

reira, pelo lado interno da-borda SW da 

estrutura do Lontra. 

Fig. 12 - Quertzito dobrado e falhado na borda W da 

estrutura do Ramal do Lontra. 
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porte, estratificação gradacional e acamamento (Fig.13). geral

mente marcado por níveis de minerais pesados. Normalmente tra

ta-se de um quartzito puro, essencialmente constituído de quart 

zo» embora existam locais onde há certa concentração de magne-

tita, muscovita ou cianita. Zircâo. sericita e clorita ocor

rem como acessórios.. Ao microscópio, observa-se uma textura 

em mosaico, com os contatos suturados. Veios e bolsões de 

quartzo, muscovita e turmalina negra são comuns. 

Quase no topo da serra da Ametista, foi observa_ 

do o contato dos biotita-quartzo xistos com os quartzitos. A 

passagem entre os dois tipos litológicos, nesse perfil, é brus

ca. Observa-se apenas a presença de lamelas de quartzo, paral£ 

Ias ao contato, na base dos quartzitos. Essas lamelas possuem 

cerca de 20 a 30 cm de comprimento e 0,5 a 1,5 cm de espessura, 

e foram observadas apenas em um afloramento, numa faixa de cer

ca de 3 m de espessura. 

- Muscovita-quartzo xistos 

Ocorrem como lentes ou intercalações no topo 

do quartzito. AÍ as intercalações vão se tornando cada vez 

mais espessas até compor uma camada contínua de muscovita-quart^ 

zo xistos, considerada como a base da Formação Xambioá. 

Como a passagem da Formação Morro do Campo para 

a Formação Xambioá é gradacional, utilizou-se como critério 

para separar essas formações,a predominância de quartzitos ou 

muscovita-quartzo xistos. Quando os quartzitos compunham 

mais de 50% do afloramento, este era classificado como da For

mação Morro do Campo, em caso contrário, se os muscovita-quart

zo xistos predominassem, a rocha era classificada como ^perten

cente á Formação Xambioá. 

» 

- Formação Xambioá 

Essa unidade cobre cerca de 4Q% da área de tra

balho, ocupando a maior parte da vasta região de superfície on-



ou 

Fig. 13 - Aspecto do acamamento dos 

quartzitos da Formação Mor 

ro do Campo. Observa-se ain 

da, bolsão de quartzo ã dl_ 

reita da foto.Serra do Pe

reira, borda SW da estrutu^ 

ra do Lontra. 
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dulada situada em torno das braquidobras. Nenhuma outra for

mação pertencente ao Supergrupo Baixo Araguaia /Foi encontrada 

sobreposta à Formação Xambioã na área de trabalho. Essa forma_ 

ção é composta essencialmente de micaxistos variados, xistos 

feldspáticos, anfibolitos e serpentinitos e, localmente, meta-

conglomerados. 

- Micaxistos 

Essas rochas apresentam foliação bem desenvol

vida e cores variadas, predominando a cinza. Normalmente for

mam morros alongados de topo abaulado e encostas suaves. Comu-

mente aparecem veios de quartzo discordantes ou concordantes com 

a foliação. 

A composição desses micaxistos é bastante varia_ 

vel, ocorrendo também níveis relativamente espessos e contínuos 

de hematita xistos, granada xistos e xistos grafitosos. Níveis 

bastante ricos em grafita foram encontrados, atingindo espessu

ra de até 15 m CFig. 14). Localmente podem aparecer concentra 

ções notáveis de estaurolita, granada e cianita, via de regra, 

nas proximidades da braquidobra do Lontra. 

Na base desse pacote de xistos, predominam os 

muscovita-quartzo xistos, enquanto que nos níveis superiores os 

biotita-muscovita-quartzo xistos são os tipos litolõgicos prin

cipais. 

- Anfibolitos e Serpentinitos 

Em alguns locais principalmente distribuídos 

em volta da parte setentrional da braqulanticlinal do Lontra, 

observa-se níveis de anfibo-lito encaixados nos micaxistos. Nor

malmente estão .Intensamente intemperizados, produzindo um solo 

avermelhado. Quando não alterados apresentam-se esverdeados,com 

pequenas manchas brancas alongadas. A disposição dos corpos 

anfibolíticos no campo parece ser concordante com a foliação 

geral dos micaxistos.- Em alguns locais observa-se a ocorrên-
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Fig. 14 - Micaxisto com níveis grafitosos da Forma

ção Xambioá. 

i 



cia de serpentinitos ou talco xistos com a mesma disposição dos 

anfibolitos. 

- Ketaconglomerados 

Na porção NE da área, aflora uma rocha descrita 

por Silva 119801 como cataclasito. Os afloramentos são alinha

dos com direção NW-SE, formando morros abaulados que se desta

cam na topografia e chegam a constituir uma escarpa nas zonas 

de falhamento. Trata-se de rocha cinza escura, onde seixos es-

tirados e retorcidos de até 3D cm de diâmetro estão imersos em 

matriz xistosa, rica em biotita, semelhante aos micaxistos úa 

Formação Xambioá. Os seixos são formados de gnaisse,quartzito, 

xisto feldspático» biotita-quartzo xisto e quartzo. Apesar de 

serem numerosos, esses seixos estão dispersos na matriz, sem 

contato entre si. Localmente observam-se veios e bolsões de 

quartzo cortando os metaconglomerados. Um material muito se

melhante aflora no entroncamento da estrada Araguaína -Araguanã 

com a estrada da Fazenda Hanelão, sendo que nesse caso os sei

xos são bem menores [máximo de 10 a 15 cm) e não estão retorci

dos CFig. 15 e 16). 

0 aspecto geral não cataclástico e a ausência 

de microfraturamentos dos minerais levam a considerar essas ro

chas como conglomerados metaioorfisados. 

- Xistos feldspáticos 

Nas porções mais afastadas das *~^bràquidobras, 

observa-se que o micaxisto gradualmente se torna mais rico 

em feldspatos, podendo então ser chamado de xisto feldspático . 

É uma rocha compacta de cor cinza clara com xistosidade bem de

senvolvida. A distribuição .desse tipo litológico é ampla e o 

relevo formado nas suas áreas de afloramento é ondulado (Fig. 

17). 

Não foram encontrados, na área de trabalho, a-

floramentos da Formação Pequizeiro, que se superpõe a esses 



Fig. 15 - Metacongloroerado da Formação Xambioá com 

seixos retorcidos e estirados, a NE da 

estrutura do Lontra . 

Fig. 16 • Metaconglomerado da Formação Xambioá, a 

NW da estrutura do Lontra. 
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Fig. 17 - Aspecto dos afloramentos de xistos 

feldspáticos, aba NW da estrutura 

do Lontra. 
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xistos. Na aba noroeste da estrutura do Lontra, observam-òe in 

tercalações de micaxistos e, na aba leste, lentes silicosas a-

companhando a sua foliaçáo. 

Esses xistos feldspáticos foram denominados por 

Costa (1980) de Formação Canto da Vazante, o que não parece re

comendável a esse nível de conhecimento, pois a variação na com 

posição é uma constante nos xistos da Formação Xambioá. Por 

outro lado, o aumento da quantidade de feldspatos é gradativo e 

errático. Existem micaxistos intercalados nos xistos feldspáti_ 

cos, cujos padrão estrutural e grau metamórfico são idênticos 

aos dos micaxistos. 

3.2.3 Rochas Magmáticas 

Sob esta denominação são agrupadas as rochas 

cujas características permitem reconhecer a sua origem ígnea. 

São serpentinitos e rochas mãfices metamorfisadas, além de gra-

nitõides e gabros que não apresentam texturas rnetamórf icas.' 

- Serpentinitos 

0 magmatismo ultremáfico que ocorreu na área 

está representado por oito ocorrências no núcleo da estrutura 

do Lontra e por duas situadas na sua parte externa. 

As zonas de afloramento apresentam-se sob forma 

de morros pouco destacados na topografia,' grosseiramente circu-

lares a alongados. Sua áreas aflorantes raramente ultrapassam 

2 Km na maior dimensão. São rochas de coloração verde, geral

mente foliadas e localmente maciças (Flg. 18 e 19). Normalmente 

são serpentinitos associados a outras variedades litológicas,em 

arranjo concêntrico, . observável na maioria dos afloramentos. 0 

núcleo geralmente formado de serpentinito maciço ou foliado, es_ 

tá envolvido por zonas de talco maciço (esteatito), talco lam£ 

lar e cloritito foliado. 0 talco Iam ei ar (talco xisto) apre

senta-se extremamente xistoso, revelando concentrações de pris_ 

mas de actinolita que chegam a atingir 20 cm de comprimento, 
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Fig. 18 - Afloramento de serpentinlto com talco 

maciço. Núcleo da estrutura do Lontra. 

Fig. 19 - Afloramento* de serpentinito parte SW do 

núcleo da estrutura do Lontra. 
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em alguns afloramentos. Na periferia, em contato com a rocha 

eneaixante, observa-se uma franja rica em clorita e/ou flogopi-

ta constituindo um típico "black-wall" de até 20 cm de espessu

ra. Algumas dessas zonas podem estar ausentes em vários aflora 

nentos. 

Em um afloramento na parta sul do núcleo da es

trutura do Lontra, ocorrem cristais octaédricos de magnetita de 

até 2 cm de diâmetro. Em outros afloramentos, verifica-se a 

presença de cristais subeuêdricos de siderita com até 4 cm de 

diâmetro. 

Nas proximidades desses corpos ultramãficos foi 

observada a presença de veios de quartzo branco, maciço. de 

até 3 m de espessura. Não foi possível estabelecer as relações 

entre os serpentinitos e esses velos. 

- Rochas náf icas Pletamorfisadas 

Um outro conjunto de rochas é constituído de 

anflbolitos apresentando nítida orientação da hornblenda. Ocor

rem essencialmente fora da estrutura do Lontra, existindo entre 

tants. alguns afloramentos dentro do núcleo. Seus contatos com 

as rochas encaixantes são òpcr?ntem nte bruscos, embora não te

nham sido observados em detalhe, devido a forte alteração intern 

pérlca nesses locais. Esses anfibolitos sugerem pela sua textij 

ra granular fina a média, serem rochas básicas intrusivas que 

foram metamorfisadas. 

i 

- Rochas Cranitóides 

São representadas por um granito, um alblta-

granlto e veios pegmatítlcos.. Algumas manifestações hidroter-

mais estão geneticamente associadas às rochas granltóides. 

0 granito situa-se a SE da área, na Fazenda 11a-

rinheiro, no núcleo da braquidobra do Ramal do Lontra. Trata-se 

de uma rocha cinzenta, homogênea, com incipiente orientação, a-



fiorendo sob a forma da blocos a lajes extensas numa área gros 

seiramente eliptica de 2 por 3 km. cortada por raros veios 

de espessura centimétrica constituídos de quartzo. feldspato. 

•ica e hematitã (Fig. 20). Pelas relações de campo, esse grani 

to mostra ser intruslvo nos micaxistos e quartzitos da Formação 

ftorro do Campo. 

0 albita-granito ocorre no flanco interno da 

serra da Ametista, na parte SE da braquianticlinal do Lontra . 

Ele parece estar encaixado entre os gnaisses do embasamento e 

os anfibolitos situados logo abaixo dos quartzitos da Formação 

ftorro do Campo, que formam a crista da serra. A porção afio 

rante apresenta cerca de SO m de espessura por uma extensão N-S 

de aproximadamente SOO m. sugerindo uma forma lenticular para o 

corpo. E uma rocha rosea, de aspecto aplitico. sem orientação 

observável em sua maior parte. Na extremidade sul do .corpo, 

observam-se feições bandadas, com alternância de leitos finos 

e ondulados de miiscovita com faixas quartzo-feldspáticas milim£ 

tricas, parecendo ser uma feição de borda. Desenvolvem-se den-r 

tro do albita-granito veios de quarteo anastomosados de orien

tação geral perpendicular ao contato superior, portadores de 

ametista. Prismas centimétricos de rutilo vermelho aparecem 

incrustados em pequenos veios de muscovita e são comuns peque

nos cristais de magnetita disseminados na rocha. 0 contato su

perior faz-se de maneira brusca com os anfiboliios. e sstá re

presentado por um nível de quartzo com 1 a 2 cm de espessuraJto 

domínio do albita-granito pode-se observar uma faixa de 20 cm 

de espessura, justaposta ao contato, formada de material de 

composição granítica e exibindo granulação grossa, com muscovi

ta orientada paralelamente ao contato. No domínio do anfiboli-

to, uma faixa de cerca de 5 cm de espessura, é - essencialmente 

constituída de biotita com quantidades subordinadas de plagio-

clásío sódico e quartzo. 0 contato inferior não foi observado, 

devido a espessas acumulações coluviais. Acreditando-se entre

tanto que a lente esteja em contato direto com os gnaisses do 

embasamento. A forma lenticular, a composição mineral quartzo-

feldspática e a estrutura de borda sugerem uma origem intrusiva 

para a rocha. Sua colocação foi talvez facilitada por uma pos

sível zona de fraqueza entre o embasamento e o Grupo Estrondo. 
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Fig. 20 - Granito do núcleo da bra-

quidobra do Ramal do Lon

tra, cortado por veio 

quartzo-feldspático. 
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Os pegmatitos estão representados por cerca de 

quinze veios amplamente distribuídos na área, cortando os gnais 

ses do núcleo e os xistos da zona periférica da braquidobra do 

Lontra. Os afloramentos mostram normalmente feições positivas, 

que chamam atenção pela quantidade de fragmentos e blocos de 

quartzo hialino ou leitoso e de massas feldspãticas ou caulini-

cas. Nota-se o zoneamento mineralõgico característico dos 

pegmatitos, onde o núcleo de quartzo é envolvido por uma zona 

feldspãtica bordejada por uma faixa rica em muscovita. 0 feld£ 

pato é geralmente a fase mais abundante, apresentando na sua 

parte interna intercrescimentos com quartzo e na sua borda ex

terna intercrescimento com muscovita. Notam-se grandes cris

tais de até 3 cm de comprimento de feldspato. A muscovita tam

bém ocorre bem desenvolvida, em prismas hexagonais tabulares de 

até 2 cm de base. Esses veios pegmatíticos não mostram orienta_ 

ção preferencial dos minerais. 0 contato com as encaixantes é 

normalmente discordante, podendo ser brusco ou difuso, quando 

a zona de contato da encaixante está intensamente argilizada. 

As manifestações hidrotermais evidenciadas na 

área estão representadas por veios de quartzo e fenômenos de 

caulinização. 

Distribuídos em toda a área de trabalho, ocor 

rem veios de quartzo, cuja origem está associada a fenômenos 

de segregação metamórfica, evidenciada pela coloração acinzenta_ 

da do quartzo, caráter monominerálico e estrutura geral nor

malmente concordante com a foliaçáo dos xistos encaixantes. 

Outros veios de quartzo provêm de soluções hi

drotermais associadas a eventos magrháticos presentes na área. 

Normalmente são discordantes em relação ã foliaçáo da rocha en

caixante e contêm pirlta, rutilo e hematlta. além de quartzo 

hialino que ocorre na forma maciça ou em cristais prismáticos 

com terminações piramidals. A presença de turmalina negra é 

indicativa de uma fase pneumatol ítica na formação de alguns <tes_ 

ses velos. 

Outro tipo de manifestação hidrotermal está 

representado pela caulinização generalizada de vários veios peg_ 

matiticos, levando ã destruição total dos feldspatos. 

Ainda outra evidência de atividade hidrotermal 
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ê a existência de uma zona situada ao sul da sarra da Ametis

ta, constituída por una rocha coa foliação perfeitamente con

servada, cortada por ue*a infinidade da vinulos ria aaior parte 

concordantes con a xistosidade. Os vinulos são fornados de 

quartzo, em cristais prismáticos piramidais na parte mais int«£ 

na é com franjas de muscovita nas bordas. 0 material encaixan-

te ê exclusivamente caulinico. A expressão morfolõgica dessa 

zona é um merro de direção N-S de cerca de 2.5 km de comprimen

to por 300 m de largura. A observação da rocha foi possível 

num corte de estrada onde o xisto caulinizado está exposto numa 

espessura de cerca de 10 m. Estratigraficamente essa zona si

tua-se imediatamente abaixo dos quartzitos da Formação Horro 

do Campo. A identificação dos minerais pesados dessa rocha re

velou estaurolita. epídoto. zircáo e rutilo. assembléia perfei^ 

temente compatível com a composição mineralógica de xistos. As 

modificações observadas nesse corpo foram interpretadas como re_ 

sultado da ação de soluções hidrotermais sobre os xistos da ba

se da Formação Horro do Campo. A localização estratigrafica da 

zona alterada pode ser explicada da mesma forma que a posição 

do albita-granito da serra da Ametista. Teria existido uma zo

na de fraqueza na base da Formação Horro do Campo, logo acima 

do embasamento, favorecendo a penetração de soluções hidroter

mais. Essas teriam causado total transformação do xisto em 

caulim (restando apenas a estrutura da rocha e alguns minerais 

como epídoto e estaurolita) e formado vênulos com cristais cen-

timétricos de quartzo associados a muscovita (Fig. 21 e 22). 

Embora não haja grandes corpos de granitos aflo_ 

rando, as variedades de manifestações magmáticas ácidas, inclu

sive residuais, são múltiplas. São interpretadas, em sua maior 

parte, como produtos diretos e indiretos de uma fusão parcial 

em profundidade. Esse fenômeno teria sido suficientemente am

plo para gerar pequenos corpos ígneos e provocar movimento de 

soluções pneumatolítlcas e hidrotermais, provavelmente associa

do ao pico do evento metamórfico regional que aretou a região. 

- Gabros 

Quatorze ocorrências de gabro foram localizadas 
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Fig. 21 - Afloramento de xisto al

terado, na borda SE da es_ 

trutura do Lontra. Base 

da Formação Morro do Cant 

po. 

Fig. 22 - Detalhe da foto anterior, mostrando vênjj 

los de quartzo com muscovita e caulim. 
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na área, sendo duas no núcleo da estrutura, próximo às suas 

bordas, e doze na sua parte externa. Dentro da estrutura, ume 

situa-se a cerca de 2 km da borda E. próximo a serra da Ametis

ta» tem forma aproximadamente circular com cerca de 200 m de 

diâmetro. Apresenta-se num afloramento de rocha negra de grenu 

lação grossa em blocos pouco destacados na topografia. Suas 

bordas encontram-se intensamente alteradas pelo intemperismo,o-

riginando um solo vermelho. A outra ocorrência, também subcir-

cular, encontra-se na borda súl da estrutura, no flanco inter

no, com uma área aflorante de poucas centenas de metros de diâ

metro. 0 gabro está associado a serpentiritos e talco xistos 

mas não foi possível verificar as relaçces de contato. 

As outras doze ocorrências, intrusivas nos mica 

xistos da Formação Xambioá, estão distribuídas a norte, noroeis 

te e oeste da estrutura do Lontra. Apreientam-se sob forma de 

morrotes de pouco destaque na topografia {fig. 23). O aspecto 

dos afloramentos é o mesmo das ocorrências situadas no núcleo 

da braquidobra, não tendo sido observada qualquer orientação na 

rocha. Em alguns casos estão cortadas por vênulos milimétri

cos e diminutos bolsões de pirita. 

Em vários afloramentos foi pcssível notar que 

o gabro apresenta uma borda de granulação fina, onde se percebe 

certa orientação dos minerais. 

3.2.4 Rochas Sedimentares da Bacia do Maranhão 

As Formações Pimenteiras e Pedra de Fogo, res

pectivamente do Devoniano e Permiano Inferior da Bacia do fla-

ranhão, aparecem em ocorrências restritas na área. A Formação 

Pimenteiras é constituída de arenitos e siltitos vermelhos. OCIJ 

pa a porção SE da área, recobrindo parcialmente a pequena bra

quidobra do Ramal do Lontra. 

A Formação Pedra de Fogo aparece no Graben de 

Araguanã, na parte oeste da án?a. É composta de argilitos cal-

cíferos verdes a avermelhados e chert cinzento. 



Fig. 23 - Afloramento de gabro intrusivo nos xis

tos da Formação Xambioá (extremo norte 

da área). 



3.2.5 Formações Recentes 

Coluviões. argilas e areias, distribuídos nos 

vales dos rios Muricizal e Lontra e na margem do rio Araguaia, 

formam a cobertura recente da área. 

3.3 Petrologia e Quimismo 

Com a finalidade de melhor classificar as ro

chas ocorrentes na área» discutir a sua gênese e até mesmo ide£ 

tificar alguns tipos litológicos problemáticos, recorreu-se a 

estudos petrográficos e químicos. 

As informações são apresentadas e discutidas a 

seguir, focalizando cada tipo litológico dentro de suas respec

tivas unidades estratigráficas. 

Com relação ao embasamento óa Faixa Araguaia, 

na região da estrutura do Lontra, merecem destaque: 

Gnaisses Trondhjemíticos 

São constituídos essencialmente de quartzo, oli 

goclásio, microclínio e biotita. Acessoriamente aparecem mus-

covita, apatita, epídoto e opacos. Clorita, sericita e carbona_ 

tos são minerais secundários comuns. A textura é granoblástica 

a lepidoblástica suturada e a granulação é normalmente média com 

os cristais em torno de 1 a 2 mm (Fig. 24). 0 quartzo é xeno-

blástico ou porfiroblástico, com forte extinção ondulante. Os 

feldspatos ocorrem sob forma de porfiroblastos como também na 

matriz quartzo-feldspática em pequenos cristais. 0 oligoclá-

siotAnig) i mais abundante que o microclínio. Em algumas amos

tras, no entanto,foi constatado que o microclínio ocorre em 

quantidades equivalentes e em outras chega a predominar sobre 

o plagioclásio, caracterizando granitos típicos. 

Três amostras de gnaisse cinza (70-A, 282 e 

298), representando o tipo litológico mais comum do núcleo da 

estrutura do Lontra, foram selecionadas para análise química. 

Lançadas no diagrama An-Ab-Or para classificação de rochas gr£ 

níticas segundo Malpas (1979) (Fig. 25), situam-se no campo 
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Fig. 24 - Aspecto geral de gnaisse trondhjemítico 

do embasamento. NX. 2,5 X. 



An 

FI6.25-0iogr orno nor motivo An-Ab-Or poro clouificoçdo do rochas 
graníticos *egundo Malpoo(1979),ondo ostBo lançadof ro. 
choc do núcleo da tttruturo do Lontra: 

70-A t282«298:gnaisse« trondhjomíticot-
269: gronito-gnoíi»» 
79 : on fi bolt to. 



dos trondhjemitos. No diagrama K2O/SÍO2 para discriminação dos 

campos de algumas rochas igneas (tfalpas, 13733» situam-se no 

campo dos trondhjemitos continentais (Fig. 26).' Na tabela 1 e£ 

contram-se as normas CIPW para aquelas rochas, entre outras. 

Esses gnaisses poderiam ter se originado tanto 

de rochas igneas (trondhjemitos) como de sedimentos metamorfis£ 

dos, em particular de grauvacas. Porém, comparando a composi

ção de uma grauvaca pré-cambriana (Tab. 2).com os gnaisses da 

área de trabalho verifica-se que são quimicamente incompatíveis. 

Gnaisses trondhjemíticos são conhecidos em te£ 

renos arqueanos e interpretados como ortognaisses (Barker.1973). 

Não sendo comuns'sedimentos daquela composição, é aceitável a 

idéia de que os gnaisses do Lontra são ortognaisses de origem 

trondhjemítica. 

- Nigmatitos 

0 paleossoma dos migmatitos apresenta textura 

granoblástica a lepidoblástica JB a granulação é geralmente- fina 

e localmente grossa. Os minerais essenciais são quartzo, oligo_ 

clásiotAn^7) , microclínio e biotita; acessoriamente aparecem mus_ 

covita,epídoto, zircão e opacos. A orientação da rocha é dada 

pelos cristais xenoblásticos de quartzo e oligocláslo e pelas pa_ 

lbetas de biotita. Localmente a muscovita trunca essa direção. 

0 neossoma apresenta textura granoblástica su-

lurada e granulação fina a média. Os minerais essenciais são 

microclínio,quartzo, oligocláslo CAnjal e muscovita; acessoria

mente aparecem biotita, granada e opacos. 0 microclínio é 

observado em cristais xenoblásticos a subidioblástlcos, por ve

zes porfiroblásticos. A orientação da rocha é dada pelo oligo_ 

clásio e quartzo, em pequenos cristais xenoblásticos, e pelas 

palhetas de mica. 

Granito-gnaísses 

Ao microscópio, observa-se que são rochas de 

composição granítica, constituídas de quartzo, microclínio, mujs 

covita e biotita. Acessoriamente ocorrem oligocláslo, opacos 
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Tabela 1 - Normas CIPW de rochas da região da braquidobra do Lontra. 

79 e 159 : anfibolltos 

70-A. 282 e 298 t gnaisses trondhjemíticos 

289-A, 298-C e 139 : granltos 

73 6 310 t alblta-granltos 

285 t granito-gnaisses 



70-A 296 282 X A B C 

Si02 

TÍ02 

A1203 

FB203T 

MnO 

MgO 

CaO 

Na^O 

K2O 

P 20 S 

P.F. 

TOTAL 

Rb 

Sr 

Ba 

Zr 
K/Rb 

71.00 

0.26 

15.20 

1.99 

• t • 

0. 57 

3.00 

5.89 

1.21 

0.07 

0.42 

99.61 

53 

543 

436 

134 

189 

72,10 

0. 17 

14.30 

2,02 

t * • 

0.46 

1.79 

5,22 

2.23 

0.07 

0.57 

98.93 

69 

343 

921 

154 
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73,00 

0.18 

15.90 

1.64 

t • • 

0,43 

2. 56 

5.51 

1.03 

0,05 

0.68 

100.98 

42 

468 

479 

109 

203 

72,00 

0,20 

15,10 

1,90 

l « • 

0, 50 

2.40 

5.50 

1.50 

0,07 

0.60 

99.77 

55 

451 

612 

132 

226 

71,00 

0,28 

15,30 

2,10 

0,04 

0,00 

2,90 

4,90 

1,50 

0,09 

• • • 

98,92 

63 

380 

232 

120 

180 

71,00 

0.22 

15,80 

1.50 

0,02 

0. 70 

3,00 

5,30 

1,50 

0,08 

t i l 

89,12 

32 

562 

618 

124 

389 

64,43 

0,62 

15,48 

6, 54 

0,05 

3,12 

2,22 

3, 74 

2,44 

• • • 

f t » 

98,64 

68 

424 

• t • 

196 

230 

Tabela 2 - Análises químicas de gnaisses trondhjemíticos • grauvacas précambrianaa. 

70-A. 298 e 282 : gnaisses do Lontra 
X : média dos gnaisses do Lontra 
A : gnaisses trondhjemíticos arqueanos de Amitsoq (Groenlândia).média de 16 análises(McGregor,1979) 
B : gnaisses trondhjemíticos arqueanos de NuK (Groenlândia),média de 8 análises (McGregor, 1979) 
C -: grauvaca prê-cambriana do Wyoming (EUA), Condia (1967) 
OBS ; óxldos em percentagam de pesoi elementos traços em ppm. 



• zircão. A orientação das micas é nítida e a textura em mosai 

co indica que a rocha sofreu deformação. No entanto, nota-se 

o desenvolvimento de cristais bem formados eabundantes estrutu 

ras pertitices. o que indica condições de cristalização a par

tir de um magma. Portanto, acredita-se que essas rochas sejam 

produto de uma intrusão granítica que foi deformada depois de 

cristalizada. 

Uma amostra (n* 285) do granito gnaisse foi 

analisada quimicamente (Tab. 3). e sua norma CIPW foi calculada 

(Tab. 1). Lançada no diagrama K.-Na-Ca (Fig. 27) essa rocha 

mostra enriquecimento em K. em relação aos demais gnaisses da 

cicj e ao campo das rochas calco-alcalinas. No diagrama K2O/ 

SÍO2 (Fig. 26) ela se posiciona próximo ao campo dos granófiros 

continentais, enquanto que no diagrama An-Ab-Or (Fig. 25) se 

localiza no campo dos granitos. Os resultados da análise mo

dal, lançados no diagrama Q-A-P (Fig. 29), assim como os dados 

normativos lançados no diagrama Qz-Ab-Or (Flg. 30), mostram cl«s 

ramente que a rocha .faz parte da classe dos granitos. 

Os granito-gnaisses poderiam ser interpretados 

como produtos da fusão parcial dos gnaisses trondhjemiticos. 0 

maior teor em Si e K, e o empobrecimento em Ca. Fe, Al e Na em 

relação ao outro gnaisse do núcleo da braquidobra do Lontra 

sugeririam tal origem. As observações de campo não mostraram 

outro material que pudesse estar associado geneticamente ao 

gnaisse granitico. Entretanto, não pode ser descartada a possî  

bilidade dessa rocha ter uma origem mais profunda. 

Anfibolitos j 

Os anfibolitos da área em estudo são rochas fo

liadas compostas essencialmente de hornblende e plagioclásio de 

difícil determinação. Em algumas amostras o quartzo está pre

sente, mas em proporções não superiores a 7%. Acessoriamente £ 

correm titanita, biotita, epídoto e opacos. A textura é nema-

toblástica típica. 

Uma amostra (n* 79) foi analisada quimicamente 

e comparada com a composição média de basaltos toleíticos (Tab. 

4). Lançada no diagrama da figura 28 (MacDonald e Katsura, in 



285 139 289-C 289-A 310 73 A 

Si0 2 

Ti0 2 

A1203 

Fe203T 

MnO 

MgO 

CaO 

Na20 

K20 

P2O5 
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Tabela 3 - Análises químicas das.rochas félsicas da região do Lontra. 

285 : granito-gnaisse na estrutura do Lontra 
139, 298-C e 298-A ? granitos na estrutura do Ramal do Lontra 
310 e 73 r albita-grandto - da serra da Ametista 
A ; média de 72 granitos, segundo NocKolds (in': Wedepohl, 1969) 
QBS : õxldos em porcentagem de pesoj elementos traços em ppm. u 
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HG.30-Diogromo normativo Qz-Ab-Or mostrando,segundo 

Winkler (1977),o campo externo, que tnglobo 8 6 % 

das rochas groni'ticas,eo campo interno,qu« ai.ange 

5 3 % . Nesse diogroma foram lançadas as omosfros : 

139,289-A e 289-C :gronitodoft»mol do Lontra. 

285: g ronlto-gnoisse. 
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0, 10 
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2,50 

2,90 

2.00 
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2,40 

TOTAL 101,51 99.77 100,65 S8.49 99,51 100,62 99,94 98,13 98,10 

Tabela 4 - Análises químicas de rochas da Formação Xambioá e de um anfibolito de posição 

estratigráfica não determinada. 
15.27 e 262 •: xistos feldspáticos da Formação Xambioá 
142 -: quartzo-clorita xisto da Formação Xambioá 
159 •: anf ibol ito..:• . :.r da Formação Xambioá 
79 •: anfibolito foliado, ocorrendo no núcleo da estrutura do Lontra 
A : média de 127 basaltos toleíticos (Nockolds in: Wedepohl, 1969) 
B •: média de 277 folhelhos, principalmente de geossinclinal (.Wedepohl, 1969) 
C •: média de 61 grauvacas (Pettyjohn in: Wedepohl, 1969) 

OBS : óxldos em percentagem de peso. 



Carmichael et alii,19741 localiza-se no campo dos basãltos toleíticos. 

Com base nos dados apresentados, conclui-se que 

o embasamento da Faixa Araguaia na região da estrutura do Lon

tra é essencialmente representado por rochas ígneas ácidas gnais 

sificadas e migmatizadas, com rochas mâficas metamorfisadas su

bordinadas . 

No Grupo Estrondo foram estudados com certo 

detalhe alguns tipos litológicos tais como: os biotita- quartzo 

xisto basais da Formação Morro do Campo, anfibolitos, metacon-

glomerados e algumas variedades de micaxistos da Formação Xam-

bioã, além de rochas graniticas, gabros e serpentinitos. 

Biotita-quartzo xistos da base da Formação Morro do Campo 

Tratam-se de rochas com Toliação bem desenvol

vida, constituídas essencialment <- de quartzo, microclínio e bio_ 

titã. Acessoriamente fip'idm muscovita, oiigoclásio (Anjg), e-

pidoto (primário), -patita e opacos. Como minerais secundários 

ocorrem carbnriòtos, clorita e sericita. A textura é granolepi-

dobl^etica, localmente com cristais em contatos suturados. 

Esses xistos são interpretados como um nível 

metapelítico constituindo a base da Formação Morro do Campo. 

- An-^L^ütos 

Os anfibolitos, que ocorrem intercalados na 

Formação Xambioá, apresentam como minerais mais abundantes a 

hornblenda e o oiigoclásio. Em menores quantidades .' aparecem 

quartzo, epídbto, granada, apatita e opacos. Como minerais se

cundários ocorrem clorita e carbonato. A textura é tipicamente 

nematoblástica, com orientação bem nítida dada pelo anfibólio 

(Fig. 31 ). 

Uma amostra.do anfibolito (n* 159) foi analisa_ 

da quimicamente (Tab. 4). Lançada no diagrama(K2O • Na20)/Si02 

(Fig. 28), ela se posiciona no campo dosbasaltos toleíticos. No 

diagrama ACF (Fig.32), localiza-se no campo das rochas basálti-

cas e andesíticas. A análise modal (Tab. 5) revelou alto teor 
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Fig. 31 - Anfibolito com escapolita e granada da 

Formação Xambioá. N//. 2,5 X. 
t 



FIG.32-Diagrams ACF de composição químico de vário» rocnas 

ígneos • ssdlmentores. Compos segundo Winkler -(1977), 

mostrando o distribuipSo de algumos rocha* da o re o de 

trobotho. 

15,27 e262: xisto» fekfspótfeot áaFormaçõo Xombiod* 

79: onfibolifo do núcleo do estrutura do Lontra 

159: anfibolito daFormoeoo Xambioo. 
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T a b e l a 5 - A n á l i s e s mo d a i 9 de bochas da r e g i ã o da b r a q u i a n t i c l i n a l do L o n t r a . 

79: an f ibo l i to (núcleo da estruturando Lontra) 
159: an f ibo l i to (Formação Xambioá) 
CL-4. CL- l l -A . CL-17. CL-19-B. 95 e 262: micaxistosfFormação Xambioál 
CL-28: pegmatito 
285: granlto-gnaisse do embasamento 

73: a lb i ta -g ran i to 
2Q9-C: granito do Ramal do Lontra 

70-A. 194 e 298: gnalsses do embasamento o» 



de hornblenda e cerca de 13\ de escapolita. 

Fietaconglomerados da Formação Xambioá 

Essas rochas foram encontradas em duas locali

dades da área, na região de afloramentos da Formação Xambioá. 

Uma amostra do contato entre matriz e um seixo foi analisada 

e^verificou-se que tanto a matriz quanto o seixo são constituí

dos de xisto feldspãtico. A única diferença notável entre o 

seixo e a matriz reside na maior quantidade de biotita na últi

ma. A orientação de minerais micãceos é a mesma nas duas por

ções e observa-se uma faixa de contato com enriquecimento . dê 

biotita, paralela a esse contatofFig. 33). 

- Micaxistos da Formação Xambioá 

Na base dessa unidade predominam muscovita-quart 

zo xistos. Nessas rochas a textura é 1epidoblástica e os mine

rais mais abundantes são o quartzo, muscovita e plagióclésio 

(não determinado). Em variadas proporções, podendo até estar 

ausentes, aparecem biotita, carbonatos, epídoto, turmalina, gra 

nada, cianita, estaurolita, hornblenda.titanita, apatita e esca_ 

polita (Fig.34,35e36) . 

0 teor de plagioclásio vai crescendo erratica-

mente em direção ao topo da unidade, cuja parte superior é cons 

tituida de xistos feldspáticos, os quais apresentam textura 

granoblástica, às vezes lepidoblástica. São compostos de quart 

zo, biotita e oligoclásio (An-jg), em maior abundância e, de mi-

croclínio, muscovita, epídoto, opacos, apatita, turmalina, car

bonatos, zircão em menor proporção. Algumas amostras contêm 

ainda, granada, cianita e hornblenda. Quartzo e feldspato apa

recem como porf iroblastos. A orientação dada-, pelas micas é 

facilmente observável assim como estruturas mirmequíticas (Fig. 

37). 

Três amostras do xisto feldspático (.15,27 c 

262) foram analisadas quimicamente (Tab. 4). Comparando os re

sultados com os dados óa literatura, conclui-se que grauvacas 

e sedimentos pelíticos com um máximo de 35% de carbonatos po-
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Fig. 33 - Contato de seixo (à direita) com matriz em 

metaconglomerado da Formação Xambioá .NX.2.5X. 

Fig. 34 - Aspecto geral de micaxisto úa Formação 

Xambioá. NX. 2,5 X. 



Fig. 35 - Micaxisto da Formação Xambioá com grana_ 

da euédrica. N//. 2,5 X. 

Fig. 36 - Micaxisto da Formação Xambioá com musco 

vita,estaurolita euedral, granada.eclo-

•rita. N//. 2,5 X. 
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Fig. 37 - Xisto feldspático da Formação Xambioá, 

com estruturas mírmequíticas. NX.10 X. 



deríam ter sido os materiais originais dessas rochas, pois pro-

js^ãdes no diagrama ACF c£ ãíriostrss lccal iras-ss rsí3~=s dcrr.ir.i 

os {Fig.32). Portanto, acredita-se que essas rochas sejam pro

dutos de mstamorfismo cs sedimentos de composição variada, pro

vavelmente grauvacas ou arcõsios com componente pelitico alto. 

A amostra 262 encontra-se deslocada em relação as cerr.ais. na 

direção do vértice C, devido ao seu maior conteúdo em Ca. 

Com base nas observações realizadas pode-se te

cer alguns comentários sobre as Mitologias do Grupo Estrondo. 

A Formação Rorro do Campo é representada como 

ufT.a ssqQincia basal ds biotita-quartzo xistos, seguida de um 

pacote quartzítico e, no topo, de muscovita-quartzo xistos, en

quanto que a Formação Xambioá mostra uma variedade de micaxis-

tcs. Ambas essas unidades apresentam anfibolitos intercalados. 

Parece, assim, que esse conjunto representa uma deposição sedi

mentar com rochas máficas intercaladas. Se as rochas máficas 

constituíram sills ou diques ou derrames submarinos, não se po

de assegurar com os dados disponíveis. A seqCincia sedimentar 

ccrr.eçou com um nível pelitico, sobre o qual depositou-se uma 

cariada psamítica. Em seguida houve um regime durante o qual 

depositou-se um material de natureza pelítica, mas com varia

ções (lentes! psamiticas e localmente psefitcs. Pela natureza 

do contato entre as Formações Morro do Campo e Xambioá. deduz-

se que a mudança no regime deposicional foi oscilante, produ

zindo aquele contato gradacional. 

/ 

Rochas Igneas Hetair-.orfisadas ou Não 

Os serpentinitos. os gabros e as rochas granitic 

cas também foram estudadas com certo detalhe, petrológica e quî  

micamente. 

Serpentinitos 

Conforme já foi assinalado, os serpentinitos são 

corpos zonados com um núcleo rico em serpentina, passando a tal̂  

co maciço e clorita nas bordas. Ao microscópio, observa-se que 

a serpentina - apresenta estrutura em malha, raramente cortada 
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por finos veios do mesmo mineral com textura fibrosa. 0 talco 

maciço é do tipo esteatito, de coloração amarela clara apresen 

tando uma disseminação de cristais de magnetita que, por alte

ração para limonita, dão ã rocha um aspecto manchado. Os mine

rais acessórios são a siderita e rara titanita. 0 cloritito da 

borda dos corpos, apresenta uma coloração verde-garrafa, é ni

tidamente orientado, e compõe-se essencialmente de clorita e 

acessóriamente de talco e opacos. As figuras 38 e 39 mostram 

respectivamente aspectos de serpentinito com talco disseminado 

e talco fibroso com serpentina. 

Os serpentinitos são interpretados como rochas 

ultramáficas intrusivas ao menos no embasamento. Não foi poss^ 

vel, nesse trabalho, precisar melhor a sua posição na evolução 

geológica, que deve ser entre a formação das rochas do embasa

mento e o metamorfismo regional. 

Gabros 

Diversos corpos foram estudados, mostrando- ro

chas,que, de um modo geral, têm granulação grossa e textura 

gabróica. 0 piroxinio é augita com alguns cristais apresentan

do a borda alterada para anfibólio. 0 plagioclásio é a andesi-

na (An4o-45)% com maclamento do tipo albita. Acessóriamente apa_ 

recém granada, apatita, quartzo e opacos. Como minerais secun

dários ocorrem biotita e escapolita (Fig. 40 ). 

Acredita-se que alguns corpos gabróicos tenham, 

sofrido alteração hidrotermal, em função de dois aspectos. O 

primeiro é a presença de escapolita, mineral que tem Cl, CO3 e 

SO4 na sua composição. 0 segundo é a presença de alguns cris

tais em que observa-se um núcleo de teemolita envolvido por uma 

borda de hornblenda. Interpreta-se esse arranjo da seguinte 

maneira: durante a fase magma ti ca, esse corpo primeiramente cris_ 

talizou piroxênio e tardiamente, sob ~ menor temperatura, a 

hornblenda desenvolveu-se sobre o núcleo de piroxênio. A ro

cha solidificou-se e soluções hidrotermais posteriores afetaram 

o piroxênio, alterando-o para tremolita. A borda de hornblenda 

permaneceu estável por se tratar de um mineral já hidratado, re 

sultando a feição zonada que se observa. 



Fig. 38 - Serpentinlto com talco, do núcleo da es

trutura do Lontra. NX. 2,5 X. 

Fig. 39 - Talco fibroso com serpentina, ocorrendo 

na borda de um corpo de serpentinito,no 

núcleo da estrutura do Lontra.NX.2,5 X. 
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Fig. 40 - Aspecto geral de gabro intrusivo na For

mação Xambioá, ocorrendo a NE da estrutu^ 

ra do Lontra. NX. 2,5 X. 

t 
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Granitos e Rochas Associadas 

As rochas gròníticas que foram estudadas são 

um albita-granito, um granito e veios pegmatíticos. 

Albita-granito 

Essa rocha mostra textura granular heterogênea, 

tendo como minerais essenciais microclínio, albita, quartzo e 

pouca muscovita. Acessoriamente ocorrem biotita, apatite e 

magnetita. Os minerais secundários são sericita e argilo - mi

nerais (Fig. 41 ) . 

A albitatAns) aparece em cristais subédricos,de 

0,20 a 1,60 mm de comprimento, maclados segundo a lei da albita 

ou sem maclamentos. Ela apresenta inclusões de quartzo e musco 

vita e, às vezes, encontra-se sericitizeda. Raramente apresen

ta textura mirmequítica e os cristais zonados são pouco freqfleji 

tes. 

Em relação a albita, o microclínio é menos aburi 

dante e ocorre em cristais menores, apresentando o maior compel 

mento entre 0,20 e 1,10 mm. É subédrica, maclad-a segundo a 

lei da albita-peficlina e contém inclusões de quartzo e muscovi_ 

ta. 

0 quartzo aparece em cristais anédricos de 0,20 

a 0,40 mm de comprimento, com forte extinção óndulante. , Ele 

ocupa espaços entre os feldspatos e ocorre como inclusões nes

ses minerais. 
j 

A muscovita apresenta-se em palhetas bem desen

volvidas, em pequena quantidade. Acessoriamente aparecem palhe_ 

tas úe biotita, cristais euédricos de magnetita üe até 2 mm e 

raros cristais de apatita. 

A leve orientação observada próximo a borda su-

perior do corpo, o contato brusco com o anflbollto encalxarte, 

seu aspecto aplítico, assim como a presença de feições banda-

das na sua extremidade meridional (que poderiam ser estruturas 

de fluxo), levam a pensar num alojamento forçado para essa len

te de albitargranito. Por outro lado, a ausência rfe feições me 



Fig. 41 - Albite-granito da serra da Ametista.NX. 

2,5 X. / 
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tamórficas e a sua natureza, aparpntemenle intrusiva» levam a 

considerar esse corpo como tardi-tectônico. 

Duas amostras (73 e 330) foram analisadas qui_ 

micamente (.Tao. 2} s tiveram as norms:: <~TPW calculadas (Tab. 1). 

No diagrama normativo Q-Ab-Or (Fig. 30) essas »ochc: luuahza-

ram-se em um campo onde não há dados experimentais em número su

ficiente para se estabelecer as condições de cristalização. De

vido ao seu teor de albita de aproximadamente 63* (Tab. 5), essa 

rocha foi classificada como albita-granito. 

Granito 

Trata-se do granito que compõe o núcleo da es_ 

trutura do Ramal do Lontra. 

Esse granito esta arqueando os micaxistos e 

quartzitos da Formação Morro do Campo. Ao exame microscópico, 

mostra textura granular hipidiomórfica e é constituído essencial^ 

mente de microclínio, quartzo, oligoclásio, biotita e muscovita 

(Fig. 42). AceFáoriamente ocorrem apatita, zircão e opacos. Os 

minerais secundários são a sericita e argilo-minerais. 

0 microclínio, anédrico a subédrico, maclado 

segundo a lei da albita-periclina, é o mineral mais abundante na 

rocha. Ocorre em cristais de 0,25 a 2,5 mm de comprimento, pre

dominando aqueles situados entre 1 e 2 mm. Nesse mineral obser

vam-se inclusões de quartzo, assim*como de albita, essa última 

normalmente sericitlzada e zonada, e apresentando borda de rea

ção produzindo intercrescimento mirmequítico. As vezes, o mi

croclínio encontra-se sericitizado. As pertitas são raras e de 

dimensões reduzidas. 

0 quartzo é observado em cristais anédricos 

com dimensões variando de 0,1 até 1,9 mm e exibe forte extinção 

ondulante. Ocorre sob três formas: em cristais granulares, como 

texturas mirmequíticas e como inclusões nos feldspatos. 

0 plagloclásio é subédrico, variando o maior 

comprimento de 0,20 até 1,40 mm. Tem composição Anjg e apresen

ta macias levemente recurvadas dos tipos albita e albita -Carls

bad. Mostra Incipiente arglllzaçâo e serlcitizaçâo. 
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Fig. 42 - Granito aflorando no núcleo da braquido-

bra do Ramal do Lontra. NX.2,5 X. 



A biotita é mais abundante que a muscovita. Am 

bes ocorrem em palhetas bem desenvolvidas de 0,5 a 1,5 mm de 

comprimento, sublinhando geralmente a orientação da rocha. Oca

sionalmente elas podem não mostrar orientação específica. A 

muscovita freqüentemente apresenta inclusões de apatita. 

A orientação exibida pelas micas e o recurva-

mento das macias do oligoclásio evidenciam que a rocha foi sub

metida a deformação. Não foram observadas, contudo, feições 

metamórficas, indicando que o granito foi formado posteriormen

te ao metamorfísmo regional de fácies xisto verde a anfibolito, 

qus afetou a área, o que é corroborado por dados geocronológicos 

(capítulo 6). 

Tris amostras foram analisadas .quimicamente 

(Tab. 3) e as normas CIP'*', lançadas em diagrama Q-Ab-Or. (Fig. 

30 ), situaram-nas um pouco fora do campo médio dos granitos, 

como era de se esperar tendo em vista as ra2Ões um pouco altas 

de Na20/£2U*« As modas (Tab. 5), lançadas no diagrama Q-A-P de 

Streckeisen (in Hyndman, 1972), indicam pontos no campo do gra

nito. As condições de cristalização não puderam ser determina

das por não haver trabalhos experimentais correspondendo àquela 

região do diagrama. 

Com base nas informações disponíveis o granito 

do Ramal do Lontra foi interpretado como tacdi-tectônico, não 

sendo praticamente afetado pelos eventos metamórficos que ati£ 

giram a área. 

Veios Pegmatíticos 
i 

Os pegmatitos foram observados ao microscópio 

e verificou-se que estão pouco deformados e não metamórfisedos. 

Os feldspatos observados são o microclínio (mais abundante] e 

o oligoclásio (Anis), esse com as macias do tipo albita e albî  

ta-Carl.-bed geralmente rscujrvadas . Nas porções norte e noroes

te da ártar foram localizados veios com feições pegmàtíticas , 

cujo feldspeto 4 essencialmente oligoclásio. Os cristais são 

bem desenvolvidos e as macles são do tlpp albita (Fig.43 e 44 )• 
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Fig. 43 - Aspecto de um corpo de pegmatito que ocor 

re no núcleo da estrutura do Lontra. NX. 

2.5 X. 

f 

*< 
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Fig. 44 Pertita em pegmatito. Detalhe da foto an 

terior. NX." 10 X. 
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3.4 Frincipais Feições Estruturais 

O bandamento é a principal estrutura observada 

nos gneisses do embasamento e está representada pela alternância 

de faixas claras e escuras (mais' ricas em biotita). Encontre-se 

suavemente dobrado com eixos de direção variando de aproximada 

mente N-S a N60ÇW, com flancos mergulhando cerca de 20* pare NE 

e SW. 

Nos quartzitos da Formação Morro do Cempo.obser 

va-se que o acamamento, em torno das braquidobras do Lontra e 

do Ramal do Lontra, acompanha a forma dessas estruturas. A bra-

quianticlinal do Lontra tem sou eixo maior, de direção geral 

N25*W, com duplo caimento, mergulhando de 10* a 15ç para NW e 

para SE. Na borda oeste, os quartzitos mergulham cerca de 40' 

e na borda leste, cerca de 20ç. Com base nessas medidas, obser

va-se que se trata de uma dobra cujo plano axial mergulha para 

leste. A pequena bracuidobra do Ramal do Lontra tem sua parte 

leste encoberta pelas rochas da Bacia do Maranhão, parecendo ser 

ume estrutura circular. 

A xistosidade pode ser observada nas partes 

mais micáceas dos quartzitos da Formação. Morro do Campo. Nota-

se que ela acompanha a forma das estruturas, com valores de mer

gulhos variáveis. 

Nas rochas da Formação Xambioá, a feição estnJ 

tural mais notável é a xistosidade. Ela tende a contornar •• as 

braquidobras do Lontra e do Ramal do Lontra, porém, ã medida que 

se zfasta dessas estruturas, retoma o padrão regional da Faixa 

Araguaia, de dobramentos com direção geral N-S. Observa-se al

gumas dobras sinclinais e anticlinais, ressaltadas pela xistosi

dade, a exemplo da sinforma do Xambica, de direção NW-SE, locali_ 

zada entre as estruturas de Xambioá e Lontra, da antiforma do 

R-ebojo, a leste do rio Araguaia, que tem duas sinformas associa

das, todas de direção api oximadamente N-S. Localmente a xistosi^ 

dade encontra-se intensamente crenulada, chegando a formar uma 

superfície de transposição. 

Relacionando as estruturas observadas na área 

com as fases de deformação descritas por Abreu (1978) para a 

Faixa Araguaia, conclui-se que: a formação da xistosidade esta-
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ria associada a Fi; dobras desenhadas pela xistosidõde. repre

sentadas por suaves ondulações» teriam se desenvolvido em F2» 

mas na área de trabalho encontram-se compliçadas"pelas estrutu

res dõmicas; a crenulação estaria relacionada à fase F3; a forma 

ção das grandes dobras braquianticlinais, da sinforma do Xambica 

e da antiforma do Rebojo estaria associada ã fase F4 e por fim, 

dobras cruzadas teriam sido geradas em F5, não estando represen

tadas ha área de trabalho. 

Os eixos das sinformas e antiformas da área 

variam de K-S até NU'-SE chegando a quase E-W na estrutura de Xam 

bioá, ao norte. Abreu (1978) e Santos (1983) interpretaram essa 

feição como resultado da rotação do bloco que contém a estrutu

ra de Xambioá, por influência dos esforços induzidos pelo Linea-

mento Iriri-Martlrios. 

Um grande corjiínto de falhas de clixeção NE-

SU corta a estrutura do Lontra, provocando dobras de arrasto e 

deslocamentos no pacote quartzitico, observáveis em fotografias 

aéreas e imagens de radar. Outro conjunto de falhas, provavel

mente associado ao Lineamento Iriri-Plartírios, tem direção NW-

SE, notadamente na parte NE da área. Falhas e fraturas com dir£ 

ções radiais cctãs rr.cncs representadas ÍFíg, 45). 

Uma feição que se destaca na parte oeste da 

área, como resultado dos falhamentos, é o Sraben de Araguanã.Tem 

cerca de 9 Km de extensão N-S e está preenchido pelos sedimentos 

da Formação Pedra de Fogo. 
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4 flETA.rGRFISMO 

Minerais indices de mstamorfismo estão ausen 

tes nos gnaisses trondhjemíticos do enbasernento. do núcleo da 

braquidobra do Lontra. Portanto, a determinação do grau meta-

mórfico nessas rochas deve ser feita de outro modo. A presença 

de oligoclásío de composição Anjg e a existência de anfibolitos 

associados aos gnaisses evidenciam facies anfibolito baixa a 

média. A persistência de muscovita evidencia, por outro lado, 

que as condições de anfibolito alto não foram atingidas, pois 

então essa mica seria transformada em ortoclãsio. 

Outra evidência de que o metamorfismo regio

nal não atingiu temperaturas elevadas, no nível aflorante dos 

gnaisses troodhjemíticos, é dada pelos serpentinitos que ocor

rem no núcleo da estrutura do Lontra. Neles observa-se a para-

gênese serpentina-talco em equilíbrio, a qual, segundo Turner 

(1S68), não seria estável acima de 500* C, transformando-se em 

forsterita-talco. 

Conclui-se assim, que o metamorfismo atingiu, 

nas rochas aflorantes no núcleo da braquidobra do Lontra, fa

cies anfibolito baixa a média, com temperaturas não superiores 

a 500» C. 

A presença de migmatitos na área é indicativa 

de condições de fusão parcial. No entanto, essas condições não 

são normalmente atingidas no grau anfibolito médio. Portanto, 

a menos que na presença de cievaüa pressão de vetpu: d'egua, é 

bem mais provável que a fusão tenha ocorrido a maiores profun

didades, com o material fundido ascendendo e injetando-se nos 

gnaisses e dando origem aos migmatitos. Essa hipótese é apoia

da no fato ;. de '. Santos (1983)," demonstrar química e pe-

trologlcamente que os neossomas foram produzidos a partir da 

fusão dos gnaisses de Xambioá, que são bastante semelhantes aos 

do Lontra. Outra evidência^é a presença do pequeno corpo de 

granito-gnaisse em Lontra, descrito no capítulo anterior, e in

terpretado como produto de fusão parcial. 

0 metamorfismo que afetou as rochas do Grupo 

Estrondo foi estudedo por Silva e Hasul (1976), Silva (1980) e 

Abreu et alii (1980). Nesse: trabalhos o metamorfismo foi ca-
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ractefizado como regional. de facies anfibolito. àa série barro 
viena (em facies metanórficas zonadas), do tipo pressão média a 

alta. As análises realizadas em rochas do Grupo' Estrondo neste 

trabalho confirmaram as assembléias mineralópicas descritas por 

Silva (I960], corroborando a classificação do evento metsmórfico. 

A isõgrada da granada foi também confirmada, sendo o seu traçado 

melhor controlado. Foi observado que essa isõgrada não se fecha 

em torno das estruturas de Lontra e Xambioá. mas as envolve jun

tamente com a estrutura do Ramal do Lontra e com a extremidade 

sul da serra dos Martírios (Anexo 1). 

As isógradas da cianita e da estaurolita são 

melhor controladas, devido ao maior número de perfis realizados 

e amostras coletadas. Devido a proximidade entre elas, estão re

presentadas como uma única linha (Anexo 1), praticamente contor

nando a braqtiidobra do Lontra. Na estrutura do Ramal do Lontra, 

não foi possível estabelecer a distribuição dessas outras isó

gradas, que supomos ser semelhante ã da estrutura do Lontra. 

A sillimanita, descrita por Silva (1380) em 

duas localidades, foi encontrada em mais três. uma delas já. des

crita por Puty et alii (1972). Esses cinco pontos compõem uma 

isõgrada que se estende aproximadamente por 5 km, na aba NW da 

estrutura do Lontra, dentro da zona da cianita-estaurolita, Não 

foi possível traçar o restante dessa isõgrada, embora o seu pa

drão pareça acompanhar o das demais. 

Silva e Hasui (1978). Silva (íaSQ), Abreu et 

alii (1980) e Hasui et alii (1981) assinalaram ligeiro retromet£ 

morfismo no Grupo Estrondo, evidenciado por cristalização de clp_ 

rita, biotita e muscovita desorientadas em relação ã estrutura 

geral da rocha. Da mesma forma, assinalaram a sericitlzaçáo do 

plagioclásio e a cloritizaçãp da bioti&a. 

A assembléia clorita-biotita-muscovita é com

patível com o grau anfibolito médio a baixo, e a clorita persis

te nesse facies graças à razão relativamente alta de F1g0/Fe0 
» 

presente nos xistos do Grupo Estrondo. 

0 crescimento de clorita, biotita e muscovita 

em cristais que não seguem a orientação da xistosidade nem da 

crenulaçâo pode ser interpretado como crescimento estático, du

rante o declínio das condições metamórficas, já sem esforços de-
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formacionais que orientassem o desenvolvimento desses cristais 

(Spry. 196S). 

Gorayeb (.1981), estudando as rochas da Forma

ção Pequizeiro, verificou que clorita. biotita e muscovita inici 

aram seu crescimento durante a -fase F3 (crenulação),prol ongando-

se elém da atenuação dessa fase. 

Segundo Silva (.I960) e Hasui et alii (.1981), o 

metamorfismo se iniciou em Fj e atingiu o pico térmico em F2-

Em F3 houve o desenvolvimento de crenulação com o crescimento de 

clorita, biotita e muscovita ao longo dos planos de crenulação e, 

segundo Gorayeb (1981), fora dessa orientação. Como não conhec£ 

mos a duração de cada evento deformacional e como as assembléias 

são compatíveis com um único grau metamorfico, deve-se conside

rar a possibilidade de o metamorfismo ter-se prolongado até quan 

do já haviam cessado as deformações. Isso teria propiciado o 

crescimento tardio de micas não seguindo uma orientação dada por 

esforços deformacionais. Outra evidência para essa hipótese é 

o fato de se observar figuras de "recuperação" de quartzo e re-

cristalização de micas em "kink bands", que indicam condições de 

desenvolvimento de cristais sem interferência de esforços mecâ

nicos . 
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5 OCORRÊNCIAS MINERAIS 

As principais ocorrências minerais da área fo 

ram assinaladas por Puty et alii (1972) e Silva et alii [1374), 

embora Barbosa et alii (1966) já tivessem feito comentários a res_ 

peito da provável origem do ouro e do cristal-de-rocha na re

gião . 

A seqüência dos eventos geológicos, que culrrvi 

nou com a edificação da Faixa Ara^-aia, permitiu o estabeleci

mento de diversos ambientes propícios ã formação de mineraliza-

ções . 

Na área de trabalho,podem ser considerados os 

corpos ultramáficos serpentinizados,situados principalmente no 

núcleo da estrutura do Lontra,como possíveis rochas hospedeiras 

de ocorrências minerais. Da mesma forma, são favoráveis os di

ferentes produtos da fusão parcial das rochas do embasamento,^s 

to é, os veios pegmatíticos e hidrotermais de filiação magmáM 

ca, bem como a seqüência do Grupo Estrondo, sobretudo es sues 

porções de natureza vulcano-sedimentar. Além disso, os alu-

viões da área são sítios de possíveis acumulações minerais de 

origem detrítica. 

Ocorrências em Rochas Máficas e Ultramáficas 

As rochas ultramáficas da área foram metamor-

fisadas e afetadas por soluções hidrotermais, produzindo ocor

rências de ser;J -tina e talco. A primeira, de cor verde, maci

ça ou folheada apresenta disseminações de talco, magnetita e 

siderita. 0 talco, normalmente associado aos afloramentos de 

serpentini tos, é do tipo maciço (esteatito) ou folheado (. talco 

xisto), de cor amarelada a avermelhada e apresenta .dissemina

ções de serpentina, ectinolita e clòrita. Ambas devem ter as 

suas qualidades industriais melhor estudadas e, se for o caso, 

estimada a sua potencialidade. 

Os produtos do magmatismo máfico, representa

dos pelos anfibolitos e gabros, poderiam caracterizar um ambie£ 

te propício a ocorrência de sulfetos. Realmente, foram obser-
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vados bolsões de pirita e possivelmente calco-pirita. porém sem 

expressão econômica. 

Entretanto, o tamanho reduzido dos corpos in-

trusivos e a falta de diferenciação neles, descarta a possibi

lidade de serem promissores. 

Mineralizações Associadas ao Plagmatismo Filsico 

Ocorrem principalmente em veios - hidroterfiais 

e pegmatíticos. Urna vez que os veios hidrotermais de origem rne 

tamórfica são geralmente estéreis, serão focalizados apenas a-

queles de origem magmática. Eles estão representados principal 

mente por veios de quartzo que têm forma tabular, com áreas 

aflorantes variando de 2 a 6 m de largura por 10 a 15 m de com

primento. São normalmente portadores de hematita, rutilo, cri£ 

tal-de-rocha, ametista, turmalina, pirita e lazulita. 

A hematita ocorre como filões e massas disfo£ 

mes, às vezes com alguma magnetita associada. 

0 rutilo ocorre em pequenos cristais prismáM 

cos, vermelhos, de faces estriadas, em agregados de muscovlta. 

0 cristal-de-rocha ocorre 'predominantemente 

nos veios que cortam a cobertura e, em menor escala, naqueles 

do núcleo da estrutura. São prismas piramidais decimétricos 

muito bem formados, localizados em bolsões nas partes internas 

desses corpos filonianos. 

A ametista ocorre principalmente nos veios 

localizados no núcleo da estrutura do Lontra, As feições mais 

freqüentes são prismas piramidais bem desenvolvidos, de cor vi£ 

leta. Muitas amostras exibem essa cor apenas no vértice da pi

râmide, tornando-se esmaecida, em outras, do centro para as bo£ 

das do cristal. 

A turmalina é negra, aparecendo em cristais 

prismáticos de faces 'estriadas e formando agregados associados 

a muscovlta, localizados principalmente nos quartzltos. Os 

cristais são pequenos (cerca de 10 cm de comprimento), às ve

zes recurvados e fraturados. 
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A pirita ocorre em pequenos cubos e em forma 

de rosetas, inclusas nos veios de quartzo hialino. 

Enfim, a lazulita ocorre exclusivamente sob 

forma maciça, em veios de quartzo cortando os quartzitos da For 

maçáo Morro do Campo. 

Os veios pegmatíticos são geralmente portado

res de prismas de quartzo e ametista. Suas ocorrências estão 

mais concentradas no núcleo da estrutura do Lontra do que nas 

rochas do Grupo Estrondo. Essas ocorrências foram objeto de 

intensa atividade de garimpeiros nas décadas de 50 e 60, encon

trando-se atualmente desativadas. Ocasionalmente o rutilo está 

presente em alguns veios, como prismas centimétricos associados 

a agregados de muscovita. 

Nos veios pegmatíticos e hidrotermais, apenas 

o cristal-de-rocha e a ametista poderiam ter algum interesse 

para lavra. A serra da Ametista, por exemplo, poderia produ

zir cristais de boa qualidade, restando avaliar a reserva das 

ocorrências de ametista ali localizadas. 0 cristal-de-rocha p£ 

deria ser explorado, pois existem várias localidades apresentar^ 

do quantidades consideráveis do mineral. No entanto, são neces_ 

sérios estudos de viabilidade para essas ocorrências, principal^ 

mente em função do preço do mercado. 

Localmente os metassedimentos apresentam vari£ 

dades de composição, desde formações sllicosas, hematita xistos 

e metabasitos até níveis grafitosos, indicando um ambiente vul-

cano-sedimentar que seria propício a ocorrência de ouro associ£ 

do. A grafite tem, aparentemente, teor (Abreu et alli, 1978) e 

tonelagem propícios, para exploração. 

Depósitos aluvionares da região forneceram,no 

passado, ouro e diamante. Atualmente acham-se abandonados, 

mas são ocorrências que merecem estudo mais detalhado, princi

palmente quanto a sua proveniêncla. 

Em resumo, pode ser observado que a área estçj 

dada é pobre em mineralizaçôes que justifiquem grandes empreen

dimentos. Algumas das ocorrências descritas somente poderiam 

ser exploradas por processos de baixo custo. No entanto, ficam 

caracterizados diversos ambientes, propícios a acumulações mine 
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rais e que deveriam ser melhor estudados em escala local. Em 

particular mereceriam ser melhor investigadas as ocorrências de 

talco, ametista, cristal-de-rocha e grafita. 
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6 GEOCRONOLOGIA 

As primeiras datações geocronolõgicas para a 

Faixa Araguaia foram obtidas pelo método K/Ar e indicaram uma 

idade brasiliana para o Grupo Estrondo (Silva et alii, 1974;Ha 

sui et alii. 1975). Amaral (1974). através de correlações en

tre o Grupo Tocantins e o Grupo Gurupi, a nordeste do Pará. in

dicou uma idade transamazõnica para o primeiro. Segundo Hasui 

et alii (I960) e Hasui et alii (1981) o metamorfismo do Grupo 

Estrondo é de icede uruaçuana e a constituição das braquidobras 

se deu no Ciclo Brasiliano. Essa afirmativa é baseada tanto na 

idade de 1.050 fia. fornecida por uma isõcrona de dois pontos 

para o Grupo Estrondo, como na tentativa de associar a edifica

ção desse grupo com o Ciclo Uruaçuano. Afirmaram, que a idade 

de 2.700 fia. obtida em diagrama isocrõnico para as rochas do 

Complexa Colméia (na região de Colméia), refere-se ao metamor

fismo de grau anfibolito que afetou aquelas rochas. E que a 

idade de 1.800 lia., deduzida do mesmo diagrama, refere-se a um 

rejuvenescimento no Ciclo Transamazônico. 

Sá et alii (198Q) dataram as rochas do núcleo 

das estruturas de Colméia e Grota Rica, conseguindo uma idade 

isocrõnica de 2.600 Ma. As rochas de Xambioá forneceram valo_ 

res mais baixos. Esses autores posicionaram o metamorfismo do 

Grupo Estrondo no Ciclo Brasiliano, com base em datações Rb/Sr. 

Neste capitulo serão enfocadas as informações 

obtidas para a região do Lontra relacionadas ao Grupo Estrondo 

e ao embasamento representado pelos gnalsses trondhjemíticos do 

núcleo da estrutura do Lontra. | 

Para o embasamento foram feitas duas datações 

em gnalsses pelo método K/Ar, utilizando-se biotita e muscovi^ 

ta, as quais forneceram idade de 535 e 531 Ma. respectivamente 

(Tab. 6). 

Os mesmos gnalsses, datados pelo método Rb/ 

Sr (Tab. 7), forneceram uma isõcrona de quatro pontos com i<3a_ 

de de 1.972 * 46 Ma. e com razão inicial Sr87/Sr86 de 0,7082 

(Fig.46 ). 0 MSWD * 0,95 indica que essa isõcrona pode ser 

considerada como verdadeira. 



N» OE CAMPO SPK MINERAL ROCHA UNIDADE \K Ar40xl0 rad ATM IDAOE (Ma.) 

CL- 1 

CL- 2 

CL-10 

CL-17 • 

CL-17 

CL-21 

CL-22 

4273 

4274 

4275 

4276 

4277 

4278 

4280 

blotita 

anfibólio 

anfibólio 

biotita 

muscovita 

biotita 

muscovlta 

xisto 

anfibolito 

anfibolito 

xisto 

xisto 

gnaisse 

gnaisse 

Estrondo 

Estrondo 

Estrondo 

Estrondo 

Estrondo 

Embasamento 

Embasamento 

6,B4B2 

0,0812 

0,4845 

5,8814 

6.8576 

7.4343 

7.9909 

16,48 

1,555 

12.48 

137,2 

165.1 

179,9 

191.7 

5.06 

28,55 

9.89 

3,41 

1,73 

1.49 

3.94 

553*16 

558*32 

565*20 

518Í12 

533U6 

535Í17 

531Í13 

Tabela 6 - Dados analíticos K/Ar da região do Lontra. Constantes utilizadas segundo 

Steiger e Jâgger (1977): 

AB- 4.962.10"10 a"1 

Xíc- 0.581.10"10 a"1 

K40(*)/*total - 0.01167 



N» DE CAMPO Rb(ppm) Sr(ppm) Sr87/Sr66 RbB7/Sr8B SPK ROCHA UNIDAOE LOCAL 

CL-15 

CL-17 

CL-19-B 

CL-22 

CL-29-A 

CL-37 

CL-42 

CL-60 

CL-65 

289-B 

289-D 

MD-1 

52.0 

123.4 

91.0 

23.8 

76.4 

149.0 

48.0 

127.0 

161.0 

82,0 

78.9 — 

76.1 

24.0 

226.6 

293.0 

393.3 

255.6 

24.0 

19.0 

249.0 

146,0 

600.0 

620.4 

625.4 

0.7661 

0.7251 

0.7194 

0.7139 

0,7325 

0,8539 

0.7708 

0.7490 

0,8010 

0.70815 

0.70792 

0.70784 

6.368 

1.58 

0.90 

0,18 

0,87 

16,732 

7,092 

1,48 

3.26 

0.396 

0.368 

0.352 

4234 

4317 

4319 

4318 

4321 

4326 

4325 

4320 

4323 

5776 

5777 

5778 

xisto 

xisto 

xisto 

gnaisse 

gnaisse 

xisto 

xisto 

gnaisse 

gnaisse 

granito 

granito 

granito 

Estrondo 

Estrondo 

Estrondo 

Embasamento 

Embasamento 

Estrondo 

Estrondo 

Embasamento 

Embasamento 

Rio Lontra 

Fz.Marinheiro 

Fz.Marinheiro 

Núcleo de Lontra 

Núcleo de Lontra 

Rio Lontra 

Rio Lontra 

Núcleo de Lontra 

Núcleo rie Lontra 

Ramal do Lontra 

Ramal do Lontra 

Ramal do Lontra 

Tabela 7 - Oados analíticos Rb/Sr da região de Lontra. Análises em rocha total. 

Obs: ARb - 1.42 x 10"11 anos 

no 
(O 
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Para o Grupo Estrondo foram feitas datações 

pelo método R/Ar em xistos e anfibolitos, utilizando-se biotita 

e niuscovita e anfibõlios. As idades obtidas variaram de 516 a 

56S Ha. (Tab. 6). Datações Rb/Sr (Tab. 7). nessas mesmas ro

chas determinaram uma isócrona de cinco pontos, com razão ini

cial Sr87/Sr86 de 0.8117 e dando uma idade de 593.0 1 5.0 Ka. 

(Fig. 47). Com nSWO * 0.14. essa isócrona é altamente signifi

cativa. 

Utilizando-se alguns dados deHasui et alii 

(1980), Sá et alii (1S80) e os resultados deste trabalho (Tab. 

6). foi construída uma isócrona para todo o Grupo Estrondo, com 

quinze pontos, a qual forneceu uma idade de 590 i 19 na.. cam 

uma razão inicial Sr87/Sr86 de 0.7117 e. HSWD = 2.76 (Fig.48 ). 

Da mesma forma, juntando-se os dados obtidos 

neste trabalho para os gnaisses com aqueles disponíveis na lite_ 

ratura. para os núcleos das estruturas braquianticlinais da Fai_ 

xa Araguaia, foi construída uma "isócrona" de vinte e dois pon

tos, a qual forneceu uma idade de 2.010 í 96 Ha. - izão inî  

ciai Sr87/Sr86 de 0,7114 (Fig.49 ). No entanto, o HSW0 » 9,64 

impede que se possa falar de isócrona verdadeira ou idade iso-

crõnica, sendo essa apenas uma isócrona de referência. Devem 

estar presentes no diagrama amostras não cogené^icas (Tab.9). 

Com base nos dados geocronológicos até agora 

obtidos para a Faixa Araguaia, temos algumas considerações a 

fazer, visando uma interpretação desses dados, com a finalida

de de contribuir para a discussão do assunto. 

Idade do Embasamento 

A "isócrona" de 2,0.10 Ma, construída, demonŝ  

tra que os núcleos das braquianticlinais da Faixa ou têm Idades 

realmente diferentes ou foram diferentemente afetados pelos pro_ 

cessos posteriores, resultando em diferentes idades de rejuve

nescimento. Considerando-se que cada estrutura individualmente 

fornece boas lsócronas, mas o conjunto produz um espalhamento 

muito grande dos pontos, a idade de aproximadamente 2.700 Ha. 

(Hasul et alii. 1980 e Sá et alii, I960) deve ser a idade real 
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N» DE CAMPO Rb(ppm) Sr(ppm) Sr87/SrB8 Rb87/Sr88 SPK .ROCHA REFERÊNCIA LOCAL 

HS-Fx-14 

HS-Fx-13 

HS-Fx-15 

HS-Fx-20 

HS-Fx-23 

HS-Fx-24-B 

GO-530 

C0-67-B 

CO-67-A 

C0-68-B 

CL-1? 

CL-19-B 

CL-42 

CL-37 

CL-15 

156.1 

122.1 

150.7 

141.6 

127.3 

88.6 

168.8 

78.4 

363.7 

186.8 

123.4 

91.0 

48.0 

149.0 

52.0 

184.2 

168.5 

164.7 

232.2 

193.2 

219.3 

145.9 

231.2 

180.5 

162.8 

226.6 

293.0 

19.0 

24.0 

24.0 

0.7306 

0.7266 

0,7332 

0.7260 

0.7298 

0.7220 

0.746 

0.709 

0.757 

0.738 

0.7251 

0.7194 

0,7706 

0,8539 

0.7661 

2,48 

1.89 

2,65 

1.77 

1,91 

1.17 

3.36 

0.98 

5,86 

3.33 

1.58 

0.90 

7.092 

16,732 

6,368 

4113 

4114 

4116 

4117 

' 4118 

4119 

1268 

3781 

3601 

3622 

4317 

4319 

4325 

4326 

4324 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

gnalsss 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

xisto 

Sá 

Sá 

Sá 

Sá 

Sá 

Sá 

Hasui 

Hasui 

Hasui 

Hasui 

Macambira 

Maçambira 

Macombira 

Macambira 

Macambira 

•strada 

estrada 

•strada 

estrada 

Itaporá 

Goiás 

sul de 

Paraíso 

Norte 

SW P.do 

estrada 

GO-386 

GO-386 

GO-70 

para 

de 

do 

Norte 

de Fz. 

Marinheiro 

rio Lontra - W 

rio Lontra - W 

rio Lont :ra - H\ 

Tabela 8 - Dados analíticos Rb/Sr do Grupo Estrondo na Faixa Araguaia. 

Obs: XRb • 1.42 x 10"11 anos _1. Análises de rocha total. 

Sá: Sâ et alii 11980): Hasui: Hasui et alii (1980)j Macambira! dados deste trabalho. 
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N» DE CAMPO Rb (ppm) Sr (ppm) Sr87/Sr 

XB-34-B 
XB-34-C 
XB-34-D 
XB-34-E 
GR-02 
GR-03 
GR-04 
cri-20 
CM-21 
CM-22 
CM-06 
CM-07 
CM-09 
RM-164.2 
BC-38.2 
BC-35 
BC-21 
BC-04 
CL-22 
CL-29-A 
CL-60 
CL-65 

127.4 
79.2 
82.9 
84.5 
131.5 
114.6 
61.8 

-217.9 
154.6 
201,7 

* 134.8 
66.7 
80.6 
163.6 
197,8 
186.2 
99.1 
55.1 
23.8 
76.4 
127.0 
161.0 

253.6 
292,2 
316.1 
270.6 
316.5 
335.3 
421.8 
394,6 
351.0 
302.0 
367,9 
501.3 
379,6 
316.9 
107.7 
362,3 
477,7 
583,3 

— 393.3 
255.6 
249.0 
146.0 

0.7460 
0,7376 
0.7378 
0.7403 
0,7466 
0.7423 
0.7190 
0.7587 
0.7532 
0.7684 
0.7469 
0.7204 
0,7285 
0.7609 
0,8533 
0,7608 
0.7248 
0.7216 
0.7139 
0.7325 
0.7490 
0.8010 

Tabela 9 - Dados analíticos Rb/Sr do núcleo das 

0bs:XRb - 1.42 x 10"11 anos - 1 

Análises de rocha total 
Sã: Sá et alii (I960)i 
Hasui: Hasui et alil (1980)] 
Macambira: dados deste trabalho. 

b87/Sr8B SPK ROCHA REFERÊNCIA LOCAL 

1.46 
0,79 
0.76 
0,91 
1,21 
0.99 
0.42 
1.61 
1,28 
1.94 
1,06 
0.39 
0,62 
1.50 
5.39 
1,50 
0,60 
0.27 
0,18 
0,87 
1,48 
3.26 

4120 
4121 
4122 
4123 
4127 
4128 
4129 
4124 
4125 
4126 
3139 
3140 
3141 
3824 
4476 
4478 
4480 
4477 
4318 
4321 
4320 
4323 

gnaisss 
gnaisse 
gnaisse 
gnaisse 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
granito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
migmatito 
gnaisse 
gnaisse 
gnaisse 
gnaisse 

Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Sá 
Hasui 
Hasui 
Hasui 
Hasui 
Hasui 
Macambira 
Maoambira 
Macambira 
Macambira 

Xambioá 
Xambioá 
Xambioá 
Xambioá 
Grota Rica 
Grota Rica 
Grota Rica 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Colméia 
Lontra 
Lontra 
Lontra 
Lontra 

braquidobras da Faixa Araguaia. 

to 
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do embasamento, ou próxima da idade real, para a região de Col-

méia. Contudo, o embasamento na região do Lontra é diferente 

daquele de Colméia, o que transparece nitidamente quando se com 

param os litotipos predominantes nas duas áreas. Em Colméiatse 

gundo Costa, 1980) são granitos e migmatitos com quartzitos e 

xistos, enquanto que em Lontra são gnaisses trondhjemíticos com 

anfibolitos subordinados. Portanto, essa correlação não será 

assumida até que novos dados sejam adicionados para confirmar 

ou refutar essa hipótese. 

Idade do Grupo Estrondo 

Acredita-se, cqnj base na isocrona da figura 

47 e na de Sá et alii L1980), que a idade de - aproximadamente 

600 Ma. possa ser considerada como a idade do metamorfismo do 

Grupo Estrondo. A primeira isocrona refere-se a amostras das 

cercanias da estrutura do Lontra. Já as amostras de Sã et alil 

(1980) foram coletadas longe de estruturas braquianticlinais,na 

estrada Araguaína-Pé do Morro, na estrada para Itaporã de 

Goiás e na estrada entre Guaraí e Colméia. Mesmo considerando-

se as amostras de Hasui et alii 11960), coletadas a SW de Para:! 

so do Norte de Goiás, ainda se obtém uma datação que reedita 

a idade brasiliana para o Grupo Estrondo. A isocrona da figura 

48 deve representar, assim, a idade do evento que metamorfisou 

o Grupo Estrondo. 

A idade uruaçuana para a Faixa Araguaia é de

fendida por Hasui et alii (1980) com base na isocrona de 1.050 
i 

Ma., no hipotético sincronismo com o Grupo Araxá da Faixa Urua-

çu, na idade de 850 Ma. para o falhamento de empurrão de . Tu-

curui e na Idade de 780 Ma. (K/Ar) obtida em diques de gabros 

próximos de Conceição do Araguaia, que cortam o Grupo Tocantins 

Esses pontos, entretanto, são questionáveis. Em primeiro lu

gar, o Maciço Mediano de Goiás interpôe-se entre essas duas fai 

xas e ainda não foram apresentadas evidências concretas para 

advogar a edificação slncrônlca das mesmas. Em segundo lugar, 

a idade de 1.050 Ma. carece de confiabilidade, uma vez que foi 

extrapolada com base em apenas dois pontos. Em terceiro lugar, 
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não é conhecido o comportamento do sistema Rb/Sr nas rochas sub 

metidas ao falhamento de empurrão de Tucuruí. Em quarto lugar, 

não são ainda definitivas as datações do gabro de Conceição do 

Araguaia, uma vez que a mesma rocha também forneceu idades de 

480 e 565 lia. (Hasui et alii, I960). Finalmente, se o ever < 

Brasiliano não foi suficientemente forte para rejuvenescer o 

embasamento, não o seria também para rejuvenescer o Grupo Es

trondo. Não é provável que um aquecimento tenha provocado exa

tamente a mudança das idades Jequié (por exemplo) para o Transa_ 

mazõnico (caso do embasamento) e, ao mesmo tempo, do Uruaçuano, 

para o Brasiliano (caso do Grupo Estrondo). Cabe ressaltar aiji 

da, que o Ciclo Brasiliano não deve ter sido apenas um reaqueci 

mento com baixas temperaturas, visto que produziu granitos am-

plamentes distribuídos pela Faixa Araguaia, a exemplo do grani-

to do Ramal do Lontra e metamorfismo regional. Esse corpo de 

granito, cujas amostras foram selecionadas para datação (Tab.6), 

apresentou grande homogeneidade nos conteúdos de Sr e Rb. Isso 

fez com que os pontos do diagrama isocrônico ficassem mais ou 

menos agrupados, ou seja, não se obteve um ponÇo próximo do ei-

xo das ordenadas para melhor determinar a razão inicial Sr° / 

Srs^. Mesmo assim, foi construída uma isócrona de três pontos, 

com razão inicial Srfl7/Sr86 de 0,70.53 ± 0,0002 c MSWD * 0,0339, 

a qual forneceu uma idade de 496,7 í 46,4 Ma. (Fig.50), ou se

ja, uma idade brasiliana. Mesmo considerando-se a possibilida

de de erro em virtude da falta de pontos próximos do eixo das 

ordenadas, é bastante evidente que o evento brasiliano continua 

sendo o mais indicado como período de formação desse granito. 

Como conclusão, acredita-se que o metamorfis

mo da Faixa Araguaia tenha ocorrido no Ciclo Brasiliano, com 

o final assinalado pela granitogênese e pelas deformações que 

produziram as megadobras. 
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7 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A estratigrafia definida neste trabalho, obti 

da por levantamentos de campo detalhados, petrografià de numero 

sas amostras e datações dos principais litotipos.é próxima, em 

suas linhas gerais do esquema proposto por Abreu et alii (lSfiO). 

Entretanto, foi possível aprofundar e precisar alguns aspectos 

importantes, o que levou a introduzir correções substanciais 

na seqüência anteriormente sugerida. 

Para a estrutura do Lontra está caracterizado 

um embasamento de rochas gnálssicas, aflorantes no seu núcleo. 

No entanto, a sugestão de Hasui et alii (1981) de correlacioná-

lo ao Complexo Colméia deve ser vista com reservas, pois apesar 

da semelhança das estruturas, uma distância de mais de 200 km 

as separa. A descrição das rochas do núcleo da estrutura de 

Colméia não corresponde muito bem à litologia da parte central 

de braquidobra do Lontra, principalmente quanto aos quartzitos 

i 

e granitoides, que aqui sao ausentes, sem falar em suas propor
ções relativas. Além disso, para o embasamento da estrutura de 
Colméia datações apontam idades de 2.700 Ma. e 1.800 Ma. , en
quanto que em Lontra o embasamento apresenta cerca de 2.000 lia. 

De acordo com Silva et alii Cl974), é possí

vel correlacionar o núcleo da estrutura do Lontra ao Complexo 

Xingu, o qual está aflorando a 120 Km a oeste da área e contém 

gneisses trondhjemíticos como na braquidobra do Lontra. No en-
« 

tanto, preferimos não adotar qualquer correlação até que mais 

dados sejam levantados. 

A Formação Canto da Vazante ("Costa, 1980),de£ 

crita como constituída pelos xistos feldspáticos que ocorrem 

em torno da estrutura de Colméia, não foi identificada na re

gião do Lontra. Aqui, nota-se um enriquecimento gradual em 

feldspato nos xistos superiores da Formação Xambioá, não 'exis

tindo diferença no grau metamórfico ou no comportamento estrutij 

ral. Portanto, não nos parece aplicável a sugestão de Costa 

(1980) de denominar os xistos feldspáticos da Formação Xambioá 

de Formação Canto da Vazante, em particular na região do Lontra, 

em vista dos dados disponíveis até o momento. 

0 metamorflsmo do Grupo Estrondo é do tipo 



regional, da série harroviana e de facies xisto verde a anfibo-

lito. No entanto, não forem encontrados indícios característi

cos de retrometamorfismo assinalados por Silva (19801. 

Dentre as ocorrências minerais, apenas o cris 

tal-de-rocha. a ametista, o talco e a grafita apresentam volu

mes suficientes para justificar exploração, mesmo assim, somen

te de pequeno porte, havendo necessidade de estudos mais deta

lhados a respeito da qualidade industrial desses minerais e de 

sua distribuição. 0 diamante e o ouro do rio Lontra também me

receriam estudos mais detalhados. 

Ds dados geocronológio-s permitem admitir que 

o embasamento antigo foi constituído no mínimo a 2.000 na. So

bre ele depositaram-se Sedimentos numa calha geossinclinal que 

foram metamorfisados há 600 Pia. , na facies xisto verde a anfi-

bolito, dando origem ao Grupo Estrondo. 

0 granito do Ramal do Lontra, pelo seu aspec

to pouco foliado e sem estruturas metamórficas e com base nas 

datações apresentadas é, sem dúvida, tardi-tectõnico e brasilia_ 

no. 

Algumas características da Faixa Araguaia têm 

levado a se pensar num modelo geossinclinal para a evolução da

quela unidade geotectõnica. São elas: o decréscimo progressi

vo, em direção ao Craton Amazônico, do grau metamõrfico e da 

complexidade das estruturas, a forma de bacia estreita e alon

gada e a incidência•de granitos na parte que corresponderia ao 

eugeossinclinal. No entanto, a ocorrência de corpos ultramáfi-

cos na região próxima ao Craton Amazônico, constitui uma dife

rença fundamental em relação' ao modelo clássico. Dessa forma,a 

Faixa Araguaia poderia ser enquadrada como um geossinclíneo otí_ 

pico (parageossinclinal ?)LStille, in Aubouin, 1965). 

Sugerimos com base nos dados aqui apresenta

dos, a seguinte seqüência evolutiva para a região: 

Um embasamento composto por granitos e gneis

ses trondhjemíticos, estabilizados há 2,000 Ma. sofreu subsi-

dência. Individualizando progressivamente uma calha. Ao mesmo 

tempo, iniciou-se a deposição de sedimentos provenientes do era 

ton e de eventuais zonas emersas remanescentes, correspondendo 

a possíveis altos estruturais. Nas proximidades do craton dep£ 
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sitaram-se principalmente sedimentos finos com intercalações res 

tritas de material arenoso. Nas porções mais afastadas em dire

ção leste, provavelmente devido a um aumento na taxa de subsidên 

cia da bacia, os sedimentos tornaram-se mais grosseiros, do tipo 

grauvaca, na região atualmente ocupada pelos xistos *eldspáticos. 

Os quartzitos hoje observados contornando as braquidobras, não 

tendo sido verificados em outros locais, possivelmente represen

tariam sedimentos terrigenos grosseiros associados a uma menor 

taxa de subsidência da bacia, provenientes das zonas emersas su

pracitadas e depositados a curta distância. Durante a sedimenta 

ção, episódios vulcânico-subvulcânicos básicos restritos e intru 

soes ultramáficas tiveram lugar. 

Após o preenchimento da calha, iniciou-se a 

fase metamórfica e deformacional, resultando em dobramentos ape£ 

tados com vergência para oeste e transformação dos sedimentos em 

rochas metamorficas.de grau xisto verde a anfibolito. No clímax 

do metamorfismo, porções do embasamento sofreram fusão parcial 

gerando pequenos corpos graniticos e veios pegmatíticos, com 

subsequente atividade hidrotermal. Nessa ocasião, porções do em 

basamento foram migmatizadas e os gnaisses, devido a fusão par

cial, adquiriram certa mobilidade. Num processo diapirico, eles 

sofreram deformações e ascenderam, tendo sido esse movimento poŝ  

sivelmente auxiliado por falhamentos em blocos. Esse dlapirismo 

gnãissico foi o responsável pelo arqueamento da cobertura metas-

sedimentar em forma de domos. 

Fraturas e falhas afetaram tardiamente a Fai

xa Araguaia, causando distorções na forma elíptica da braquido-

bra do Lontra, rotação da estrutura de Xambioá e lineamentos es-
i 

truturais ao longo de toda a Faixa Araguaia. 

No Paleozólco, acompanhando a subsidência de 

toda a região situada a leste do Craton Amazônico, depositaram-

se os sedimentos da Bacia do Maranhão sobre as rochas da Faixa 

Araguaia. 
* 

Falhamtntos de gravidade, durante o soergui-

mento das bordas da Bacia do Maranhão, levaram a formação de di

versos grabens na área da Faixa Araguaia, preservando rochas se-

dimentares daquela Bacia. 

A intrusão de gabros e diabásioe nas rochas 

http://metamorficas.de
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do Supergrupo Bai^o Araguaia representa o último evento magmát^ 

co que atuou na região» não sendo possível, contudo, no momen

to, estabelecer a idade dessas rochas, 

A erosão dos domos expos as partes mais ba

sais da seqflência metassedimentar e em alguns casos, o topo do 

embasamento (Colmêia, Grota Rica, Lontra, Xambioá, etc). 
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