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Durante o ano de l-:95t o Conselho Naclonal de Pesqulsas ln-
teressou-se pelo estudo pornenorizado itos depós1tos radloatlvos da

faixa eosteira brasllelra ben cono dos pegnatltos d,e São João Ðel Rel.

Nesta úttrn" região fol seleelonada una área de 7'o00 knz que serla
l-evantad.a sob eontrato pela Prospecr Prospecções. Levantanentos e Ae-

rofotogranetrla S,Ao Auxiliada tbcnicanente pe3-a Photograflc Survey

Corpo Ltd., de Torontoo Canadác aquela companhia efetuou o 1evantaneE

to aerofotogranét"l"o ", a partlr Aêste a planlnetrla e levantanentos

geol-6gicos e geoffslcos gerais¡ exeeutando en seguida napas radlomé-

trlcos de anonallas. aapa geológieo geral- e estrutural- com base eB

magnetometrla. A grande abundâncla de dados coletados permltlu a I
Laboração de um rel-atór1o clrcunstanciado das ocorrâttelas radloatlvas

Surglu assin o nagnlflco trabalho de HelnsEbert' Frar¡kLln

de Andrado Gomes, ReinLrard HeLmþoi-d, Octávlo Barbosa' Sltvto Vl1ar

Gued.es e Anlta Evans: ttlevantanento geológlco-g€oflslco da Regläo cte

São João de1 Re1" elte, fazenos votosr possâ alnda vlr a ser publlcadq

Apontan-se al ár"as qu" se nostrarana particularnente lnte-
ressantes pelo alto grau de radloatividade denons'trado tanto en rad19

cintllonetria a6,rea como terrestre. Achava-se entre estas a âJ.ea

conpreendida pela serra do Matola ao su1 de Säo João del Rel. intelrg
mente indenpendente estrutural e geol-bgicamente da ätea de peg¡naültås

nais ao norte o

Tratava-se agora de saber o real significado das anonallas

na le ferlda área, a natureza exata do mlneral responsáve1. dlreções

estruturais preferenclais de minerallzaçâ"o, teor de U e' ou Th no s6-

1o e na rocha viva. cubagen do solor eonfecção de ua napa geo16g1co e

estrutural e obtenção de naior volune de lnformaç.óes geol-ógtcas petrg

gráficas e nlneralóglcas da regiäo. Nesse sentldo os diretores da

Companhla Prospec se dlrlglran ao Professor Rui Ribelro Francot cater

aráttco de petrologia na Faculdade de F1l-osofla^.Cfônclas e Letras da

Unlversidade de São pauloo sollcitando o auxll-1o de pessoal especla[
zad.o para a soluçäo daqueiles problemâs¡ Houve por þem o professor

Rui Franco designar o autor para chefiar una equlpe nixta que estacj€

nada na vila de Ibertioga, a leste da serra do Matolar se ocupou du"'

rante todo o nês de julho de 1960, de trabaLhos de perfuração' âFos-

tragen e levantanento geol-6gico e estrutural- de detalhe.

Fizeran parte desta equlpe os srs: Nabor Ricardo Rllegg ,.

A-
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professor assistente na FFCL da USP. Milton n"urrO Batlsta^ entäo a1u-

no do quarto ano no Curso de Geologla da Escola de Mlnas de Ouro Prâ-

to. e Axel de Ferran, então alune do 59 ano na Escola Politécnlea de

São paul-o. En agôsto daquele ano êstes senhores foran substltuidos
por una equlpe llderada pelo sr. Yedo Mendonça'da Prospêcr

Enquanto aquä1es auxlliares coneindavan gruþos enearregados

da perfuração a trado e anostragen de teste¡nunhos de solo¡ o âtltor i
algunas vezes aco¡npanhado por De Ferran e Rllegg efetuava o estudo cle

canpo e anostragen de rochas frescas em afloranentos.

0 segundo seaestre de J96O e os trâs prlnelros Ineses cle

l-a6t. foraro ocupa.dos durante as horas dlsponíveis. con deternlnaçães

. 
"nál-lses 

de l-aboratórlo. confecção de mapas e taþelas' pesqulsas þ¿

b1lográficas e relatório final que fo1 entregue ä canpar¡trla Prospec

e¡n Abril de ]-76]-,

0s dados oþtldos na perfilagem radionétr1ca resul-taran eB

geral decepclonantes, desaconselhando un aprovelta¡¡ento econônlco lng

diato. Entretanto, surglu aos olhos do autor uB interessante quadro

geológico con alguns aspectos petrográfteos raros e curlosos e que p!

derlam constituir talvez, a base de un traþalho de lnterôsse acadênl-

co rea1.
Con a devida perpissão do grupo interessador poude o aufoB

reeonstltulr o relatórlo de :196:-,, dando-lhe un cunho cientfrleo e ad3

cionando-lhe dados de novas pesquisas abrangendo a nineralogla. petrg

grafia e geologia estrutural do corpo. Esta útttnt en sua parte de

nicrotectônica constltul mesno una experlâncla nova para o autor no

Bras 1l-.
É êste en resü[ro¡ o histórlco do traba]-ho que ora se aprg

senta cono tese de livre doeância à cadelra de Petrologla desta Faeuå

dade o

B - AGRAÐECIMENTOS

O autor nanifesta aqui sua gratidäo aos senhores Nabor R.

Rllegg, Milton B. Batista e Axel de Ferran pela lnestinável aiqda qqe

the dispensaran na trabal-hosa canpanha de Julho de l96t na Serra de

Matola. Enfrentaran âtes una região agreste e acldentada eoþrlndo a

pé longas distâncias por vezes soþ chuva e frio rlgorosor efetuairdo o
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traþalho ¡*onótono " penoso de perfurarr anostrar e ensacarn Emþora

nãoeonvivendoonesnotenpo'sabeoautorqueoSr.YedoMendonça
que substltuiu os prfunelros em 1dêntlcas tarcfasr âs curcprlu con a

nesna dedicação e conpetôncla" Irlão é possí.re1 aqulo mencionar lndl-
vidualnente o grande núnero de pessoas que eooperaran com a náxima
boa vontade e deslnterêssu para o êxito da canpanha na Serra do Mato-
1a. Um agradeclnento coletivo mas sincero é dlrlgido pois, aos fun-
cionários subalternos da Conpanhla Prospec e à gente sinpJ-es e hospl-
taleira de Ibertloga conpreendendor por sua ajuda dlretar especlalneg
te o casal hoteleÍro. o ferreiro., o pessoal contratado para perfura-
gão. os sitiantes e os fazendelros" acolhedores sen exceção.

0 autor contou con a cooperação de Nabor R. Rllegg nas sepg

rações de so1o. t¡I1l1-ian G.R. Canargo e Josá V. Valarell-l. profesjsô-
res do Departanento de Mlneralogla e Petrologla da USP. flzeran as 4g

dldas e determlnaçóes radlocristalogtáfl"rs por náto¿o do pó. 0 dr¡
l,rlaldenar Saflotti, então asslstente de Petrografla no nesno Ðeparta-
mento orlentou o trabalho de deternlnaçöes de radioatlvldade en rrsca;

1ertt. Aos srsr Prof. Octávio Barbosa e Eng. Sf1v1o Vl1ar Guedes o

autor reglstra seus agradeclmentos pela anpla col-aboração que presta-
rarn¡ pondo ä sua lnteira dlsposição os recursos da Conpantrla Prospec.
À Panan Propaganda S.A. na pessoa d.o sr. Hélc1o de Souza e ao 0 Esta-
do de São Paulo na pessoa do sr. José Marla Honen de Montes d,eve o ag

tor agradecer a valiosa ajuda presËada na parte g"áttca dâste traba-
l-ho.

Mençäo especlal se deve ao Prof. Ru1 Ribelro Franco¡ cate-
drático de Petrologia nesta Facul-dade pe1-o incondlclonal apôto " enc!
rajarnento que senpre dispensou ao autor er tanbén ao Prof. Vlktor
Leinz, catedrátlco de Geologiar €rri cujo estlnul-ante convfvlo encon-

trou o autor orientação segura. Ainda o Prof. Francls J. Turner da

Unlversldade da CaLlfórnla ofereceu valiosas sugestões.

0 autor d.espendeu um nâs en trabalho de canpo. Foran v1-
sltados todos os afloranentos de rocha nua ercposta no canpo e nultos
ilos escondidos en natas ribelrlnhas. Marcaran-se en caderneta. L1O

anotações correspondentes a paradas. onde se lançaram as observações
,petrográficas e atltudes estruturals (freqllentenente de solo e rocha

c r'rtrooos



-lr
d.econposta). As 1ocal1zações foran facllitadas pela utillzaçäo de

fotograflas aéreas na escala aproxinada de 3:.1i- O0O'e fôû¡as topográ-
flcas 1:10,000 cedldas pela Conpanhia Prospec. A partlr destas fô-
thas¡ o autor preparou u¡n napa pl-aninétr1eo na escala L¿?5.OOO ondet
concentrando os d.ados de caurpo, superpôs o napa geol,óglco.

0s traþalhos de radionetria ocupara¡n quatro turnas que se

reve zâ.Tàßo Duas trabalharan con o autor en J.u1ho de t96O e outras
duas connpletaram o servlço en Agôsto e Setenþro do nesno ano. 0 ná-
todo seguldo foi o da perfuração a trado até 5 metros de profundld,adq
A l-ocação dos poços fo1 feita sô¡"u fotografia aérea das zonas de ang

nalia radlométr1ca. Sôbre elas se traçou un retfcul-o corresponden-
te a una grade ortogonal- de 200 n de lado unltário. Dada a honege-

neldade aparente do solo e prenência de tenpo fol esta nedlda aunentg

da. posterlormentsr para hOO n . Foran efetuados nals de 3O0 furos
nas cinco principals regiões de anonallas. Durante a perfuração o

solo testenunhado era colocado sôure lona estendida e dali retlradas
e ensacadas as anostras devld,a¡aente quarteadas e espaçadas de 10r 15

ou 20 c¡¡ . Foran tanbén efetuadas anostragens de canal- en rocha v1-
va.nos aflora¡nentos princlpals, ben cono bateanento e a¡nostragen de

fração pesada de alúv1o de três rlbefuões corüando reglões de âro!lâ-

l1as. As anostras ensacadas foram envladas para a Conpanhla Prospec

no Rio de Janelro, con exceção das de clnco furos de rraltostr radloná-
trlcos, que trouxenos para São Paul-o. Destas clnco" quatro foran
por nó" anallsadas no clntilador e Gelger-Mueller de ¡rscalertt Ph1-

l1ips exlstente no Departanento de Mineralogia e Petrologla.

Ainda con vistas ä anáUse radiomátr1ca foran efetuadas €
parações granulonét"i"as por decàntaçäo e peneiranentor ben co¡no s€-
parações ile frações magnéËicasr con separador 1sodlnânico |tFrantztt do

Departanento de Geologia desta Faculdade.

No capltulo dedicado à p"squisa do naterlal radloatlvo etr'=

tan-se outras técnicas especials.

UtlLizanos cârca de 8O tâ¡ninas eB estudos petrográfleos.
Para nedida de ângu1o dos elxos óptlcos utillzou-se uroa platlna un1.:'

versal a quatro elxos narca Lett,z. Quando o niner.al possuia Z V de

pequeno a mád1o as nedidas se îazLam e¡a cortes próxlnos ä ¡1ssetr1z g
guda, dlretanente. Nos outros casos o resultado era obtldo por PIo.
jeção e construçäo e¡a dlagrana de Sehlnldt. A preclsão do néto¿o á

grande (+ tfZo) en nedldas dlretas sô¡re nlnerals lncol-ores sen d1s-
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persäo perceptlv€l¡ O ârro aumentaa talve z para cârca de 3-5o nos

casos de obtenção lndlreta e particularaenter quando o',ninera1 é colg
rido ou apresenta dlspersão. É âste especialnente o caso das has-

tlngsltas. Os ângulos d.e extlnçäo, Zzc para anfl¡ólios e.plroxânios
foran obtldos en nicroscóplo polarlzador conum¡ em cortes controlados

conoscbpicamente. 0s lndices de refragão princlpals foran deternlng
dos pelo nrétodo o" lnersão en llquidos de lndtces corùtecidos¡ utll-l-
zando-se'fonte ile 1uz branca. Depols das deternlnações os l-fquldos
fora¡n testados em refratônetro d.e Abbe (llquiaos até 1']00) ou Leltz
Jelley (até I,gZ)o anbos dando precisão de 1O'001 . Nas ariáltses Bo-

dals realizadas iom p3-atina lntegradora tlpo Hurlbut-Shand forán per-

corridos e¡n cada secçäo eôrca de L5 cn en transversals perpendlcul-a-

res entre si. O espaçanento entre as lirùras foi, senpre que possl:
vel"naior que a granulaçäo da rocha,

A análise estatlstlca raierotectônlca foi efetuada €B êBos-

tras prèvlanente orlentadas no canpo. Usou-s€ platina universal de

Leítz adaptada con segnento superior especlal e guia paralel-o. Foran

observaclos e projetados todæ os elxos 6pticos de quartzo que passa-

van pela transversal e nas vizirùranças luredlatasr bem cono polos(001)

de micas e eixos g de anfioólios e piroxônios. O espaçanento obede-

cldo foi d.e !,5 nB . Êrros na nedida de eixos ópticos de quartzo

são nenores quand.o os aesnos se acham a ângulos pequenos da secção r

Quando po"ém aquâ1e se acha a ângulo al-to' é t""essá"io eol-ocar-se uB

dosvetoresdera1oordin$rionaeixoE-1¡Idap1atinaeaobservação
se farâ na sonbra de hipérbo1e q.ue passa pelo tuþo do nicroscóplo' o

que lntroduz ura malor grau de ârro. Feliznente en tôdas as secções

trabalhadas, cortadas perpendicularnente ä 11neação da rocha¡ rlotoür

-se forte orientação preferenclal do quartzor con nais de 9Olß dos

grãos apresentando elxos ópticos incllnados a nenos de lfO3 ¿a secçäo.

Malores dlficuldades foran encontradas na nedlda dos elxos

edeanfibó11osep1roxônios.Atécn1causadafo1adeco1ocação
das d.uas cl-lvagens verticalnenten anotando-se assin a posição do elxo

S que thes é para1e1o. Entretanto quando êste elxo se situa poueo

lnclinado en relação ä s.cção. á impraticáve1 o nétodo. Necessltou-

-s€¡ nestes casos, projetar una das clivagens ou alonganento do nlne-
ral em diversas poslções de roiação de eixo E-i,rI: o elxo g é o elxo de

zona no círculo náxi¡no obtido'



A, zona abrap8icla pelo napa ne1 é ,i rica en observações - t
geológicas" Jâ en tþlz Esehwege (Belträge zår Geblrgekunde Wastgf

/
l1en m1t vier petrog/apfrischen Geognostischen Karten und Profll--
durchsehltten, Berl1n) publlcavan un levantamento da zona su1 de Mi-
nas Gerais, atravessando a fôl-ha de Barbacena. Bastos e Erlchsen
09Zn traçaran¡ segundo conceituação antiga a geologla dos arredo-
res do r1o das Mortes superloro da mesaa naneira coao Erlchsen G9¿9)
o fez em relação å rôff,a o" Barbacena. Souza (LglJ7) publ-1cava postg
rlormente secçðes geológicas nos arredores de São João U.e1 Re1. Jí,

0. Barþosa Qg3Ð havla resunldo os conhecl¡nentos sôOre a geologla de

Mlnas Gerals, d.efinlndo a sár1e Itacolunl e citando as serras d.e Le-
nheiro e Tlradentes nos arredores de São João De1 Rei. Seu napa¡ ê[l
colaþoração conn Dìalma Gulnarães" asslnala aquela sárie encravada nu-
na grande mancha da sérle Mlnas ea cunha para oeste. 0 aesao autor
Q95lù define a chamada sárie Barþacena presente na âr"^ estudade I
nela 1nc1u1ndo os sedinentos eplnetamórficos encontrados entre São

ioåo Del Re1 e Barbac€oåo As observações de Lamego Q93B) flzeran
con que fosse lntroduzlda no napa geológico do Brasll ( 1}IJZ) uma gran
de ár'ea de nicaxistos e quartzltos da chamad.a série Mlnas na parte 1¡
terna dc uti grand.e cotovelo do rio Grande superlor, nos arredores
de Andrelândia. A geologia de São João De1 Rei foi alncla enearada
sob diversos aspectos por Rolff (1957).

Numerosos tanném são os trabal-hos aþordando a geologia ecg
nôn1ca da regiäo de São João De1 Rei. Todos âtes se referem äs oco,g

rôncias de ouror cassiterlta e nlnerais tantallferos e radioativos 1¿

gados primäriamente a pegrnatitos de uaa províncla ao norte da área e¡n

estudo e aparentemente independ.ente desta. Merecen aenção especial
neste capltulo¡ os trabalhos de Guedes e Gui¡narães (19bh) o Guimarãed
(t956a , 1957), Rolff (]-91$), BelezkLj G956), Arau jo (191t5), Lomþard
(r89h), Souzá (t9h3), coelho 09hj) e Guedes e Mac Fadyen ('L956).

^, A primeira referencia ao gnaisse alcalino da serra do Matg
1a se deve a Eþert (1956 a) que o assinala cono gnaisse quartzo-slg
nltico r¡a segulnte descrição:' trUma lntensíssina deformaçäo con alongg
nento horizontal na direção de su1 a norte aeha-se tambén exposta nos

aflora¡oenios do naciço de gnaisse quartzo-sienltico entre Ïbertloga e

Piedade, cuja forma geológica" alongada na direção de su1 a norte ¡

D - TIIABALHOS ANTER]ORES

o
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D - TRABAUIOS ANTERI ORES 

A zona abr . gLd a pe I.o raap a n Ql 0 
/ 

-, 
N 

~ rica em obse r vac oe s >

geologicas, Ja e m 1 32 Eschwege (Be Lt.r age z ur Gebirge kunde Br a s i - J?/ 

l ien mit vier petrog aphischen Geognostischen Karten und _Pr of i l

d ur c h s ch i t t e n~ Ber l i n ) pUb l l cava~ urn l evantamento da zona s uI de Mi 
. .... 

nas Gerais~ atr ave s s ando a f ol ha de Barbacena . Bastos e Er i chs en 

(1927) traQar am. segundo concei tua Qao antiga a geologia dos ar re do

res do rio das Mortes superior~ da mesma mane i ra como Erichsen (1929) 
o fez em rGla~ao ~ falha de Barbacena. Souza (1943 ) p ublicava p os ti 

"", _ _i ,
rior mente secQoes geologicas nos arredores de Sao Joao Ue l Re i . Ja 

O. Barbos a (1934) havia resumido os conhecimentos sabre a geologia de 
. ,

Mi na s Ger ais~ definindo a serie Itacolumi e citando as serras de Le 

nheiro e Tiradentes nos arredores de Sao Joao Del Rei. Seu map a . em 
- - ,colaboraQao com Di alma Guimar aes p as sinala aquela serie encravada nu, 

ma grande man cha da serie Mi nas e m c unha para oeste. 0 mes mo a ut or 

(1954) de fi ne a chamada s ~rie Barbacena presente na area estudade • 
, nela Ln c Lul.nd o os sedimentos epi oet amorficos encontrados entre Sao 

J c:o De l Rei G Barbacena. As obs erv aQ~es de Lamego (1938) fi zer am 

co m que f os se introduzida no mapa geologico do Brasil (1942) uma gr an 
/ ,

de area de mi cax i s t os e quartzitos da chamada serie Minas na parte i n 

terna d ,j U:,( grande cotovelo do rio Grande s upo r Lor , nos ar r e d or e s 
....de Andre land i a . A geologia de SaD Joao DeI Hei foi ainda enc arada 

sob diversos aspectos por Rolff (1957 ) . 
, -Nume r os os tambem sao os trabalhos abordando a geologia e c.Q 

'" ,.. ,_ ,.. A " 

nomica da regiao de Sao Joao Del Re i , Todos e l e s se referem as oC0l: 
.... , 

r e ncias de ouro. cassiterita e minerais tantalif eros e radioativ os 11 
" "gados primariamente a pegmatitos de uma provincia ao norte da ar ea em 

estudo e aparentemente independente desta. Mer e cem ffi8nQao e s pe cial 

neste capitulo~ os trabalhos de Guedes e GUimaraes (1944)~ GUi mar aes 

(1956 a " 1 957 ) ~ Rol f f (19}-I5) .. Bele zki j (1956) " Araujo (1945). Lombar d 

(1894). Souz~ (1943 ) . Coeltio (1943) e Guede i e Mac Fadyen (1956 ). 

A prime ira r eferencia a o gnaisse alcalino da serra do Ma t~ 

la S8 deve a Ebe r t (195 6 a ) que 0 as sinal a como gna i s s e quar t zo- s i ,g 
, ,.. , 

nitico na seguinte descriQao : "Uma i ntensis s i ma deformaQao c om along,g - ,me n t o horizontal na dircQ ao de suI a nor te acha- se tambe m exp os ta no s 
r

afloramentos do maciQo de gnaisse qu artzo-sienitico e n t r e Iber tioga e 
/ -Piedade . cuj a forma ge ol ogi ca . alongad a na di ro Qao de s uI a no r t e • 
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eorresponde exataaente à estrutura lnterna. Êste naclço mostra-se

superposto ao Arqueano de Eodo senelhante a una rrnapperlr Qll€ tem sua

raiz na aargea setentrional da série Andrelând1a. onde. após uma 1n-

terrupção de alguns quiLônetros¡ o llr€sno gnalsse¡ con a mesna estrutg
Tà¡ aparece em foraa de 1âra1na delgada entre o arqueano e o algonqulg

no nesozonal (Andrelândia) süperpostor Apesar do sentido tectônlcot
êste naclço é de especlaf interâsse, por representar un á1cali-sienl-
to d.e idade précanbriana^ lntensancnte gnaisslflcado no f1m do algon-
qulano. As rochas al-calinasteneontradas até agora¡ revelaram-se tô-
das de ldade p6s-t.ctônica nulto nais recente.rr

Guinarães (f956 b) en segulda estuda amostras de rocha do

mesno naciço envladas pelo eni. Gued.esr da Prospecr o qual iá havla I
nlciado o levantanento da região. Asslnala Guinarãesr que trsua con-

posiçäo varia de un anfibolito epidotltero a de um mlgmatlto l-eucocr!
ticon¡ nostra cataclase evidente; deve sÍtuar-se em faixas de grandes

deslocanentos anteriores ao aero"ól"o; netanorfizou-se en grau noderg

d.o¡ favorecendo "o geoquinismo de eLenentos do grupo das terras raras

e possìvelnente urâniorr; a rocha está senèticamente ttllgada a escar-
nitostr. . Em seguida esiuda o posslvel mlneral causador da radioatlvJ
dade e conclul tratar-se de torita ou oranglta. Fornece un quadro -
de anáuse quínica.

A1nd.a Guinarães {196ù discute a nineralogla e gânese de

uma varledade de escarnlto encontrado coao lentes allnhadas e encravg

das no gnaisse que ocorre ao longo do ribelrão da Onça. É formado -
mineralbglcanente por quartzo. granacla. anffnólio hastlngslta. epldo-

to. allanitao þastnaeslta e ortlta. Acredita o autor que rteertos aS

pectos estruturals e texturals da roeha estudada pernltern supor que

se trata de produto de netanorfisrrÌo cle contacto' posterlornente gnalg

slficad.o e al-terado por efeito hidroternalrt. So1-ução sillcosa terla
desempenhado papeJ- importante¡ especlalnente no desencadeanento de rg

ação entre epidoto e bastneslta orlglnais' com fornação de allanlta e

ortita. A fornação gnáisslca parece ser uaa rtfornação pol-inetan6r-

flca coa una fase inicial de netanorfisno de contactorr. 0 aUtor foI
nece duas unálisus químicas do escarnito e una dosagem de Pþ, U e tht
pela qual concl-u1 por fórmula slnrpliflcada Qü€r attldade aproxlnada -
do diastroflsno responsável pel-a nigração ascenclonal de urânlort â de

5OLr6 milhðes de anos. Êste cálculo estarla aclna do real- devido à

presença de plrlta mas ¡tea todo o caso indica a prlnelra fase de dlag

troftsmo pale oz6l"o, que para o Bras11 fo1 a Caledonlanatt. Flnalnen-
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te diz sertrnulto provávol que a fornaçäo pré-canbrlana do val-e do
cór"ego da Onça seja de natuie za lgnea-vulcânlca nas terla sldo subng

tlda a netanorflsno durante a fase Caledonlanått.

]-- TOCATTZAçÃO

A serra do Matola¡ no centro sul- do Estado de Mlnas Ge-

ralsâ ten seu corpo pr1nc1pal- conpreendido entre os paral-elos Zlo?Ol
e 2lo3zt3o" e entre os ¡nerldlanos /rlotot e hllooot sltua-se a cârca de

!O lrm Oe trâs cldades lmportantes: Barbacena a NE; São João DeL Rel a
NNll e Andrelândla a SW. Sua parte su1 á atravessada na direção E-W

por una estrada de rodagen estadual que llga duas pequenas vllasl Plg
dade de Minas a oeste e lbertioga a Leste, ambas a cêrca de l-0 km da

serra. Esta estrada vai ter a Barbac€fiâ¡ Margeando a serra â o€s-
te, uaa estrada de rodagen salndo.da prlmeira dá acesso a São João

Del- Re1 ao norte (mapa ne1).

2- FORMA E TA.}4AI\IHO DA ,{NP¿, ESTUDAÐA

A fornação a1ca1lna, ocupando a malor parte da serra e ob-
jeto pr1nclpa1 dâste estudo" abranje unt á""a de aproxlnadamente

l-00 knz en un eorpo a1-ongarlo estendldo por poueo mals de 20 km e con

largura nédta ¿e ! rn (napas 3"1Ð. 0 elxo 1ong1tudlna1 da fornação
ten a dlreção I{-S entre as l-atltudes ?!oZ}t e ll-o?Bt, encurvando-se -
paxa SE dal para o sul-. . ...

E

3- r{oMES GE0GR.Á,FrC0S

A elevação en estudon narcada en napas antlgos cono serra
das 0nças é f,oj" conheclda eono serra do Matola, noae orlglnado segqp

do lnfornan os haþitantes. de tradlclonal- fanll-ia da reglão.

ALén de Ibertloga e Pledade de Mlnas, dols agrupanentos t¡g

nanos de pequena lrnportância geoeconônica aparecen já dentro da área
estudada. São el-as¡ os v1l-arejos de Enboabas no extre¡ao norte" e Cê

choeirlnha no eentro su1'¡

A serra do lvfatol-a é um dlvlsor de águas entre o r1o das
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Mortes ao norte e r1o Grande ao sul. 0 ribeirão da Onça^ afluente ,

do priraeiro. rlasce no meio da sertrrr e dlrlge-se para o norter 0 11-
beiräo dos Cavalos corta a zorla su1 no sentldo leste oeste e deságua
no rio Grande. Êste por sua vez á assinalado no canto esquerdo lnfg
rlor do mapa n9, por uma de sua a1ças de neandro. 0s afluentes pri¿]
clpais do ribeirão dos Cavalos na zona estudada são o ri'oeirão da VaË
gen à oeste e o eórrego da Escola b leste, anbos desaguando pela nar-
gen norte Oaquâle rlbeirão.

0 ribeiräo da Onça é formado pela união dos c6rregos do
Fundäo e das Pedras que nascerr na serrfuùra do lderrceslauo urn apêñOice
da serra do Matola. 0 ponto culnlnanüe da reglão Q,338 n) sltua-se
no norro do Chapéu Pequeno ao centro da área. É alongado na dlreção
NE-S"{ sendo que na ponta Sltl forna o Pico do Chapéu Pequeno eon pouco
mals de 1J00 n . Outros norros de elevada al-tltude delxaran de ser
assinalados nos mapas. A naior parte Aâtes não tâm none certo ou
nunca foran batizados. Citanos apenas coao referância de texto e fg
tograflar os morros da Vargem e da Pedrelra. anbos ao su1 da estrada
Ibertioga-Pledade .

À- ¿,spncros GooMoRror,ócrcos

A morfologia das elevações" é ä prrneira vlsta lrregul-ar .
Entretanto se o observaclor se colocar à 1est" ou à oeste das Ìaesmas .
poderá notar una tendância para as sal1åncias tomaren a forna de tabg
leiros ligeiranente lnclinados para o sul e con escarpanento de lnteg
perisno e renoção ráplda de detrltos (cuesta?) nals desenyolvido na
face norte (toto, B) Esta feição dá ä serrar quando vlsta de longe,
o perfil de denteação de serrote (foËo Ð Ta1 norfol-ogia 6 perfelta-
mente concordante con a estrutura geol6glca" Expllca-se por outro
lado o fato de só se encontrar afloram.entos nals extensos de gnalsse
alcalino fresco ao longo daquelas escarpas.

Outro aspecto geomorfológico caracterlstlco da resfão é o

apresentado pelos anplos anfiteatros en seni-círcu1o ou creseente.
Estas depressöes se forman geralzrnonte até 70 ou 50 n aclma do nlvel
de base 1ocal e são devidas a escorregamentos de solos antigos ln1clê
dos provàvelmente no terciár1o, segundo opinião do prof. Octávlo Bar-
boaa (comunlcação ver'oa1). 0 processo coluvionar eneontra-se atual-
mente estaclonárto e con co'þertura vegetal. Entretanto são conuns
os pontos onde bossorocas recentes aþren novas brechas, tanto ...r. nos
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ereseentes de escorssgaBenüo cotûo en sol-o aluvlal.

5- S0L0

O solo fornado na região do gnalsse al-calino é areno-argl-
loso de dlversas tonalidade aaareladas e avernel-hadas. Superlornente
forna co¡n frequêncla concreções laterltlcas argl3-osas e Llmonltlcas .
Mals abalxo¡ no horlzonte g o sol_o é lnvariävelnente réseo. Éste ,ô

aestá exposto nas inedlações d,e rocha fresca. O horlzonte donlnante
na reglão é o Þ" tendo o .g já sldo removido em grande parte

A espessura totaL do nento de intemperlsmo é grande.
þossorocas, algunas con nals de 15 m de altura não atingern o

de rocha semldeconposta. 0s furos a trado até 5n de profundldade lå
¡0.a1s alcançaran a rocha'desintegrada, a não ser nas proxlnnldades de g
floranentos.

6- f.ng.A,s DE ExposrÇÃo

0 gnalsse alca11no fresco aflora em ârea reduzfsslna, As
nelhores exposições for¡san bancos horlzontals de 5 a LOn de espessura
coroando os picos mals elevados orf¡ nals conumente, a nela encosËà
das faees norte dos norros (fig..B).Pode¡o tanbén ser encontrados eBé
reas vlzlnhas ou restritas aos leitos de rlachos en processo eroslvo
lntenslflcado. R área toüal abranglda por rocha fresca no naclço á

de cêrca de 20'000m2 r nenos {e Orù5fr da área total-. Sua represenüE
ção nos napas anexos não é pratleáve]. dada sua escala reduzlda¡

7- GEOTOGTA DA ÁNg¿ ABRAI'IGIDA PEIO MAPA NgZ

As l-lnhas gerals da geologia desta ârea säo conhecf.das de
longa data (pg 6). Entretanto, o mapeaaento d.e detaLhe, a tecüôntea
e a estratlgrafla foran ref ornul-ad.os ìrLtina¡nente por EÞert en sucesgi!
vos trabal-hos (L955a , t955b , 1956a , 1956ø e Lgjn .

Procuramos sirrpllflcar a reprssentação geol6gica do Drapa

naZ reduzlndo as fornações a quatro unidades. Eþert (]7|,6Ð consldg
ra neo-algonquiana a ârea das vizlnhanças de São João Del Rel. Mos-
üra-se al un conjunto de rochas atlngldas por netanorflsrno epLzanaL.
Rquête autor as dlvlde nas seguintes formações:

AS

nfvel-
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(superior: filitos pretos ao su1 de são João del Re1 .Fornação Pradorllrrt""lor: Metasiltltos de grauveca e mals raraaente ¡
ao 'sul, grauvacas e conglomerações trans_
nados en filitos argllosos.

Grande cliscordância
Formação Barroso¡ calclofilitos e calcár1os

Formação carandaí,t;:ÏÏ.:l:":::;ffi:,".os r xlsros lisrrados
Notáve1 dtseordâne1a

Fornação Tiradentes:{ superior: quartzltos e conglomerados arcosJ
I anos
i t'léaio: Metaareósios¡ lll€tas11titos. ealeá.
i - 

v-Yvvr v(

i rlos dolomíticos
i.Inferlor: Quartzitos
Discordâncla principal aclma do arqueanod

Acha Ebert que a forrnação Tlradentes possa ser apenas unfác1es do carandal. 0s contactos entre as duas serlam então slnpleg
mente de earáter tectônlco.

Tanbém t"o-algonquiana¡ rnâs agora atlnglda por netamorfls_
no nesozonal- á, a ârea ao sul do napa naZ . cortada pelo rlo Grande .É a 'sárle Andrel-ândla forrßda d.e nica¡d.stos e grauvacas lnüercaladospor bancos de quartzlto. Granad.a, dlstânlo. estaurollta e rut1Lo e,
no mlnerals crltleos e o caráter ¡sais cristallno das roehas foram oscrltérlos que Ebert usou para estabeleeer o tlpo de netanorflsno. Egta sár1e ainda não foi subd1vld1da.

Una área de arqueano indlvlso fica conpreendlda entre aqug,
1as duas manchas neoalgonqulanas. Ebert a considera sér1e Barbaee-
Ítâ¡ nodiflcando o concelto de 0. Barbosa. A chanada fornação Lafalgtêt man'ganeslfera' fornarla provàvelnente a parte nals recente do ar-queanor A sér1e Barþacena prbprta¡nente dlta apresenta as segulntesfáclest segundo Ebert¡ metabasitos¡ In€tasedlnentoso. gnaisses pf.edade
e da Mantlquelra. nigmatltos e granltos trondhjenlticos.

Encravado neste complexo¡ r1o centro do mapa eneonüra¡se ognalsse alcallno do Matolar suposto por Eþert de idade algonquf.â¡â1
Do ponto de vista tectônico, Ebert (19|,6 a) vô na ár"a 

"nfoeo grande núnero de falhas de empurrão. tôdas com se'ntido de Eovl-
nento para o interlor (norüe). As provas dêsüe processo tectônlco oautor as encontra no abaulanenüo para o norte dos contactos da forna-
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ção epizonal- de São João Ðe1 Rei, nas 1ínguas da série Andrel-åndla eg

tendidas para leste atá quase Santos Du¡nont' na exlstâne1a de eseanas

de roehas arqueanas (nignatltos e anflbolltos) dentro cla sérle Andre-

l-ând1a. e na superposição desta fornação nesozonal- sônre a fornação

Carandal eplzonal.a oeste e fora do nosso Bâpâo TanOém a llnha de

contacto do algoqulano epizonal conl o arqueano ao suJ- de São João Ðel-

Rei é uma falha de enpurrão ao longo da qual- os mlgrnatltos foran

transportados sôpre os fll-ltos, fenônenos vislvel- no.vale do r1o d'as

Elvaq.
DentrodaszoIlasarqueanas'fa1hasdeempurrãopoder1an

ser evidenclados na estrutura lnbrlcada ao sudoeste de Barþacena onde

se alternan repetldanente escanas estreltas de arqueano e algonqulano

eplzona1.
O pr6prio gnaisse a1ca11no do Matola serla una evldâncla -

de eropurrão a se julgar pelos seus elenentos estruturals tectônlcos .

å.ss1m. a 1lneação corresponde especlalenente à forna areaJ- do maclço

e aos elementos tectôn1eos das rochas adjacentes. Em rrlevantamento

geológico-geoflslco da Reglão de São Joäo DeJ- Relrt' Eþert frlsa que

as defornações e recrlsta3-lzações que âste gnaisse sofreu provaÌn a 1I]

eidâncla de um intenso processo de novinento sub-horlzontal- no sent!

do de su1 para norte, enquadrando-se intelranente no teetonlsmo pós

algonquiano já nencionado. O autor sugere uE estudo detal-hado destt

nado a provar possTvelnente una das duas hi'póteses:

l_a.) 0 gnaisse do Matol-a é parte alcaJ-lnlzad.a do arqueano (fenl-
tlzação do gnalsse Piedade) ou 3

?a,) é um routllertr (tiK11ppet,) algonquiano orlginaLmente lntercg

lado entre o arqueang e a sér1e Andrelândla, at'rastaÖo'sô¡re aquêl-e .

0 rraparecl4ento de estrelta faixa de gnalsse alcallno ao su1 do r1,-

belräs dos Cavalos na þase da sérle Andrelândia parece robustec€r €s-

ta hr$ótês€¡

B- GEOIOGIA DA SERRA ÐO MATOLA

A serra d9 Matola é unr naclço fornado quase lntelranente .
por gnalsses aLcallnosÇ

Fora do nac1.ço a ooste aparecem gnalsses ¡lotltlcosr sçgtlp

do Ebert¡ qûâ fâcLes da sérle Barbacena e ä qual- denomlnou ülpo PleClg
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de " Estas rochas afloran ao longo do ribelrão da Vargen e seus aflg
entes" prlncipalnente en suas cabecelras^ nos flancos do plco do Cha-

péu Pequeno. Para o norte, ôsse gnalsse e seus contactos con q
gnaisse a1ca1lno entäo eseondid:s soþ capa oluvionar' A leste 'do
naclço doninan rochas charnockltl"us, oþservadas princlpalmente na

parte su1" Êste tipos näo havian sldos prèvlanente dlferencladas
por Ebert. Entretanto o caráter charnockltico ¿os gnalsses á alta-
mente dLstintivo (nC ¡9 ). Sous nelhores afloranentos encontran-s€ *
tá 3I<n a leste do povoado de Cachoelrlnha. Ao norte os aflorar¡entos
se rarefazen Bas as poueas rochas frescas observadas são ainda charrc
ckltleas, tanto do tlpo ácido corlo do þáslco.

O gnaisse al-calino oeupa na âvea estudada quase tôAas as

e1-evações acina da cota 1.1-00n ¡ os melhores afloranentos são encon-

trados nos escarpanentos nals acentuados d,as faces norte d.os aorros .

Não se oþservaran nesse rnaclço: diques pegraatltlcos ou

aplíticos "
En aLguns lugares foran vlstos velos de quartzo cortando o

gnalsse a1ea1lno a ângulos fortes e nas dlreções NE-Sl'rI: encontran-se

'írtientenente en norros ou encostas rqals þaixas. Não foi conflr-
¡nada a hip6tese aventada (rrl,evantanento geológleo-geoflslco de São

Joäo De1 Reitr) de que äs naiores elevações corresponderlam tipos de

gnalsses mais quartzos ou nals rlcos de vetros de quartzo. Asslnrnão

deve ser simplesnente erosão diferencla1 a causa do al-onganento N-S

do maciço. 0 gnaisse al-ca11no nais 
"onun 

6 l-eucocrático d.e ton tó-
s€o¡ quartzo-fel-dspåtlco¡ nostrando freqllentenente 1e1tos enrlquecl-
rlos de náficos" A varlação rrineral6gieo á vertical. Assln¡s€ cg

nadas quartzosas tên atitude horizontal-¡ sendo repetldas en lnrlneros

nlvels paraleloso näo há xazâ.o para se adnitlr sua concentração en u-

na lir¡ha N-S,. dlreção atual do naciço. Parece pois que aquela dlrg
ção ' de alonganento era realnente a orlginal da fornação. taLr/ez

l-igelranente espessada tectônicanente.

En relação äs rochas clrcunvlzlnhas. o gnaisse alcallno 6

r¡ais reslstenteo O gnaisse Pledade á ¡aals desagregáve1 e os gnais-

ses charnocklsticos são nais deconponlveis. Por lsso o'maè1ço alca-

1lno se eleva atualnente atá 25An acima da reglão vlzlnha.

b- Contactqs e e.struturas

0 gnaisse al-ea11no ex1þe conumente uma gnaisslficagão de
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atitude próxlma da horizontal. Medidas cuioadosas en afloranentos
vlzinhos raranente são idânt1cas. ' Dlreção e nergulho varlam brusca-
nente de quadrante clevldo ao pcqueno ângu1o de mergulhoJ No dlagra-
na de densldades de observações eontornadas¡ lncluso no napa no 5 oÞ

serva-se a pouea variaçäo de atitudes en tôrno da horizontal. 0 con.

tôrno de nåxima densidade de o'oservaçöes flca ao redor de un polo cog

respondente a U 6O g e nergulho 50 SP. Esta pode ser tonada cono a-
tlttrde mé¿t" do naciço do Matola.

L esta atltuae prätieamente horlzontal corresponde sen dú-
vlda o contacto con as rochas subjaeentes. As poueas observagöes

nas junções são sufielentemente claras para a lnterpretação da forna
de jazlnento <la rocha a1ca11na. Entretanto o contacto preclso está
sempre alterado ou escondido tornando lmposslvel a verlflcação objet!
va de qualquer estrutura, especlal¡¡ente a nil-onlt1ca. 0s nelhores
pontos para exane são¡

1) no extremo norte do naclço (0c.113)¡
Z) nuaa garganta apertada entre dols niorros¡ rro córrego das Pe-

dras. a lkrn de sua naseente (Oe.BO);

Ð na vertente oeste do ¡norro da Pedrelrar fazenö.a do sr. Vlco
A1v1n (Oe.!37) s

4) a leste da vlla de Cachoeirlnha;
Ð zona su1 do pico do Chapéu Pequeno. nontante do ribeirão da

Vargem3

6) nas eabecelras de un riaeho afluente da nargem l-este do c6rre
go da Escola (0e.61).

Ao redor clo restante do maclço os contactos estão recoþer-
tos por espêsso el-uviäo. Por vezes fo1 posslvel napear eom larga
margem de êrro. eonslderando a eôr diferente do solo (vernelho escuro
en zonas de charnoekito).

A. zona .rltic^ para a elucldação das relações estruturals
á a 5a. aclna referida. É uma região topogràfleanente movlnentada r
rasgada por ribefuões en vales escavados profundanente e que se reu-
nen no principal afluente do ribeirão da Vargen. Formou-se aqui un

anflteatro em cujas encostas aparecen numerosos afloranentos. 0 con

tacto gnaisse alcalino-gnaisse Piedade fica no lado norte à al-tura da

cota 1.100 nas 7 ls para o su1, ¡á no leito do pr6prlo ribeirão da

Vargen, encontra-se no cota 1-.0!0 . Nesta região é posslvel deter-
minar un ângul-o de mergulho de contacto de pouco nenos de Zo, AS

gnaisslflcaçães de anbas as rochas são tanþéru pràticaaente horlzon-
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tals e concordantes con o plano de contaeto; Êste quadro á o mesno

nas outras exposlções onde aparecem vizlnhas as duas rochas. No ex-
treno norte do naclço" o contacto(con gnaisse Pledade) se encontra na
eota 1.080 ao passo que 15 a a6 kn para o sulr.nos afluentes do cór-
rego da Escol-a. fol encontrado a l-.0!0 n (contacto con charnock.ltos).

0 exame dos napas topográflcos e geológlcos (ns 3 e ! ) e

da seeção geológlea (ttg. 7 ) nos perniten assegurar que as rochas
aleallnas forman um corpo tabular de 250 n de espessura nlnl¡na en atJ
tude horlzontal ou levenente lnellnada para o sul, sobreposto a gnalg
ses con estrutura concordantenente sub-horl zonha! (gnalsses Pledade).

A situação en reJ-ação ås rochas charnockltl"as a 1este. 6

quase a mesna emþora falten nelhores exposlções. Observa-se porém

que os ângulos de nergulho aqul são en geral ua pouco malores que pa-
Ta os gnalsses Pledade.

0 contacto gnaisse Pledade-gnalsse charnocklttco passa por
balxo do nanto de gnaisse alcallno (napa nQ 5 ), Deve aparecer ao

longo'do ribe1rão dos Cavalos¡ elte por clrcunstânclas várlas não fo1
vlsltado. Ao sul, na f azenda do Rabel-o (0c.55) foran encontrad.as
próximas as duas rochas nas não consegulnos, dada a precarledade de

exposiçäo, relacionã-1as espaclalmente, 0 contacto deve porán, cor-
rer na dlreção N S. acompanhando por balxo o naciço alca11no en seu g
longamento. Esta direção é estranhar s€ conslderarnos as Llnhas tec
tônlcas que prevalece com regionalnente (nnn¡.

Das duas formações lnferlores¡ tiulâ, a dos gnalsses Pledadg
está l-oeallzada normalnente na região, tendo sldo napeada por Eberü

nos arredores da cidade de Piedade de Minas até o rio Grande. I'a a

fornação charnockftica apareee aqui surpreendentenente. No sudeste
ninelro, cltam-se rochas e fácies senelhantes" apenas na sér1e JaLz
de Fora en zona de ocorrâncla situada a nais de 6O t<n para o su1 (Ro-

s1er, A95T).

Uma forte lineagão foi notada en nunerosas ocoruânclas de

gnalsse a1ca11no . É caracüer izad,a apenas nineral-bglcanente (pa 1-! ).
0 .ttplungerr desta estrutura é distintlvo para a reglão¡ poucos graus
para Nlrrl nergulhando levemente para o sul-o A projeçäo dâstes elemen-
tos em rêde de Schnldt nostra que sua atltude méoia á l¡ zh w nergür
l-hando 80 para o su1. (napa n) 5)

No extreno norte do naclço (Ocr111¡, a leste do nonro da

Pedrelra¡ao éut e em outro lugares junto às bordas do corpo aLcailtraor





a fo11açäo desapareceÂ eonpletanente oþliterada por forte 11neação
que imprine à rocha un aspecto de acha de lenha.

Observa-se senpre contraste petrográft"o entre gnaisse al-
ealino e gnalsse Piedade. Apesar dlsso a nicroscopla revelou eertos
aspe ctos texturais relaeionáve is, 'bem eotno alguns característicos ¡n1-

neral6glcos coÌnuns a annbas as rochasr ern regiões cle contacto lnedlato

Foram inferidas algumas falhas ao longo das bdas do nacl-
ço do Matola, Uma, na vertente norte do pico do Chapéu Pequeno nos-
tra un levantarnento do bloco norte (gnaisse Piedade) que se qa@otlã .

Ipols¡ €ul nivel- de altltude anornal. Parece, aqui cono nas outras fg
l-has, eu€ un enpurrão arrastou do su1 para o norte o gnalsse alcaLlnq
o qual- e!û zonas de irregularidade maior do enbasanento provocou fa-
thas secund.árias con nergulho para o norte. A continuação do esfôr-
ço tangencial de enpurräo provocaria assin un encavalanento de blocos
do norte sônru os do sul. Na secção geológica (f1g. i ), o exagêro

da escala vertical não pernitiu expressar o real valor angular desta
fal-ha, É pouco lnclinada. provàvelmente ao redor de 3Oo .

Esta e outras falhas do nesmo tipo. foram supostas apenas

pela situaçäo anor¡aal do enbasanento. No carnpo¡ os afloramentos nãó
perniten observação direta de zonas ¡ailonitlzadas o '

Algumas pequenas falhas de empurrão foran entretanto nota-
das abalxo do contacto basal do gnaisse alcallno. 0 gnalsse sübJa.:

cente está al completanente alterado mas coa estruturas conservadas .
As melhores localldade!_para_3 9_oservação do fenô¡aeno são asì ocorrân-
cias 101 (!1S{Ùì tudoeste do pico do Chapéü Pequeno e 66'na J-a;

delra su1 de CachoeirÍnha. As atltudes o deslocarrentos relatlvos
concordan con un quadro de enpurrão para o norte. Salienta-se entrg
tantoo que estas evidâncias de falhamento sub-horizontal janals foran
encontradas no corpo de gnaisse a1ca11no prËprianente.

Contràrianente ao esperado. as estruturas de pequena esca-
1a no gnaisse a1ca11no mostran movlmentaçêo em direçäo aproxinadane¡
te E I¡I. A fig. 9 e as fotos IZ e 1/l da 0c.106 (morro da Vargen) -g

videnciam uma forna detrdrag foldtrem que se pode inferir um movlnen-

to de l,rl para E. Algunas outras raras ocorrônclas de gnalsse al-ca11-
noo fotos 10 e 11 apresentan tanoén indlclos de novinentação E ïl na

contorsão de canadas quando observadas de norte ou su1. Já na zona-

charnockítica do 1este. en corte da estrada Ibertioga Piedade (0e.t29
foi possíve1 observar claramente outra estrutura de ttdrag foldr' 6l¡

1b
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canada quartzosa de rocha alterada. Aqul. (fig. 10 ). o sentldo de
movinento fol.de E para W .

Resta alnda fazer uma nenção a fraturas ou dlacJ-ases encon
tradas no maelço alcallno. A1én da separaçäo präticanente horlzon-
ta1 das carnadas heterogâneas.do gnalsse¡ alguns sistenas quase vert!
cias tân iraportânc1a tectôn1ca espec1a1.

um oôtes na direçäo NEE é perpendicular ä tineação da ro-
cha e ao nalor alonganento do corpoo É relativamente pouco d,esenvo!
vldo nas certanente se fornou tensionalnente. Suas fraturas d11ata-
das estão em parte preenchidas por velos de quartzor

Un segundo sistema muito ben desenvolvido na zona su1 do
naclço (mapa no 5 ) é composto de duas dlreções preferencials de frg
turanento verticalo .anbas 

a À5o da lineação. As diaclases näo são
preenêhidas e a sltuação g-.omét"i"u lnd.ica sua formação por esfôrço
cizalhante (Bt11ings, ]-gjg). (foro 9)

9- INTERÊSSE EC0NôM]CO ESPECIAL.

COS E RAÐIOI\dTRICOS

¡á roi referido na lntroduçäo, que a área da serra do Ma-
tola apresentava lnterâsse especial para minerals radloativos, desde
que os napas radlonétricos acusavcn nanchas de forte anomallar Preo-
cupano-nos inicialmente en estabelecer una reLaçäo rocha-so1o-anong-
1ia. Construlmos o napa nQ l.¡ en que se achan contornadas as nan-
ehas de anoBal-1a com contagens de U ,5 e 6.000 C.P.M. A observaçäo
direta no canpo e as perfurações a trado provaran que estas ár"us a-
brangem quase total-mente zonas d.e solo profundo.

A superposição Oe anonalias em Eapa topográflco sugere alll
da que os altos radionétricos deven calr sônre concentraçöes colu-
viais. Assin. ao norte do naciço as manehas se deslocan para o Ror-
te nas vertent:s dos riachos que correm naquele sentldo. Na borda
oeste as manchas se afastam dos plcos topográf1cos para oeste; à su-
doeste as nanchas se dirigeni para sudoeste e ao su1 elas estão trans-
portadas para o su1. Seguen pois senþre-no sentldo da drenagen râ-
dlal do naclço.

0 mineral radioativo deslntegrado da rocha fresca no aLto
dos norros deve ter, por deconposlção lnte¡apérlca, produzido nlnerals
secundárlos estáve1s no so1o. Ën eapftulo especlal- fornecenos dados

REIAçÍ.O ENTRE ALTOS TOPOGR.Á.FI
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que levan a aereditar na fornação de equivalente anorfo de torogunlt4
nineral estáve1 em condlções de interaperlsno e por isso susceptível- -
de concentração em solos

Já qou as ¡oanchas de altos radlonétricos estão assocladas
a altos topográficos cla nenelra descrita, eonpreende-se a existância
de falxas de 'balxos radiométricos be!û aarcados ao longo dos vales
dos ri'beirões que cortam o naciço. Afora estreita falxa de a1uvlão
estériln doninan nestas zonas os gnalsses Pledade pouco ai-lanítleo ou

os gnalsses charnockíti"or não allanlticos. Caso ocorra gnalsse aL-
ca11no" ôste ostará, dada sua forma, extrenaÞente afinado na þase e

portanto con nassa insuficlente a causar aunento de eontagens em de-
tector.

F MINERALOGIA E PETROGRAFIA

Achanos mals convenlente estudar as rochas em grupos sepa-
rados por apresentarem nítiaos traços dlferencla1s. Senpre çlue pos-
síve1 entretantoo far-se-â a descrição de subtipos.

Exanlnanos ao microseópio B0 lâmlnas delgadas conpreenden-

do gnalsses alcalinos. biotlticos e charnockltlcos. Quardo surgla
srlsoeita de a1-gum novo nineral ou nova variedade, foram determlnadas
suas propriedades 6pticaso pelos nétodos indicados anterlormente.

De 33 ocorrôncias foran preparadas lâninas montadas sen 1é

mínula para flns de autoradiografia. Depois de devldanente anotados
os resultados, forarn elas reco'þertas con ¡á1sano do Canadá e lamlnula
sendo então adlcionadas às denais para estudos 6pticos.

O núnero das anostras corresponde ao das ocorrânc1as mar-
eadas en caderneta de campo e projetadas no mapa güia nQ 6 ô

1- GNAISSE ALCALINO

a- Descricão macroscópica

0 tipo nals encontrado desta rocha é feucocrático en

sos tons tós"os e salpicado em malor ou menor quantldade por
verdes (piroxânios) ou pretos (anfi¡ó11os). É, característLca
sença en muitos leitos serni-alterados de pontos ou lentículas

dlveg
pontos
a pre;

de até
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1 nn de leucoxân1o enarelo (alteração de tltanita). A estrutura po-
de ser forte atá fraeamente fol-iaCao sendo as bandas'determinadas por
variação nineralógica3 faixas ou lentes nals escuras säo r1ca" "n ná-
flcos e fa*as claras são nals quartzo-feldspát1cas. Podenos neste
ponto fazer a dlferenclaçäo de un su'bt1po de gnalsse alcallno. Por

raz:oÊs de ordem nineralóAica chana-lo-emos. enaisse shonkinltieo. Ng

da nals é que o gnaisse alcalino nelanocrático nostrando os mesno B1-

nerals. Sua for¡aação de ocorrânclas não á perfelüanente corùtecida t
dada a rarldade de aflora¡aentos Bas o paral-ellsnqo de foliação con os

gnaisses leucocrát1cos nostra lneguìvocamente que se trata de ocoruâ¡
c1a en camadas eoncordantes lnclusas na rocha prlncipal.

No naclço do Matol-a, 6 frequente a oþservação de flnas câ-
madas quartzosas acentuando a foliaçã.o da rocha. En¡ deternlnadas zg

nas(fo¡o 1ó) " a foliação cede lugar a una lineação proenlnente que

tan¡án á definlda mineralbglcanente pelo agrupamento preferenelal un:
dlmenslonal de nlnerals máficos ou quartzo.

b-

A textura da roeha apresenta caracterlstleas de recrlsta[
zaçáo netanórf1ca (foton, B - l? ); faLta de idionorflsno da malor ¡
parte dos ninerais conponentes^ boa cngrenação e 11np1dez. Dlstin-
guem-se trâs unidades texturais: porflroblastos' natrlz e ea¡nadas

quartzosas. Cristals naiores forman porflroblastos ben destacados
eon enbainhamentos e 1nc1usões en estrutura polquiloþlástlca. 0 as-
pecto üextural g1oba1 é o de uma rocha blastoporftrltica coa matrLz
xenonlástica e granonlást1ca ä manelra de granulltos " Alonganento
näo é pronuneiado con excepção de anfto6lios (naral-elo a-5:r)eue' quando

nais frequentes" lnprinem ä rocha una nltlda estrutura xlstosa e L1-
neada, Tanbém os grãos de quartzo nas concentrações nonomlneráUcas
podem ser un tanto alongadas paralela¡nente ãs canadas nas a forna 1n-
dlvidual não poude ser correlaclonada a planos retlculares corù¡ecldos

As canadas de quartzo exlben de aanelra mals contin¡ textura granobláS

tica pavimentosa com justaposigão perfeita dos grãos.

A natriz leucocrátlca é nornalmente quartzo-feldspát1ca î
nas a contribuição de quartzo é parcltronlosa¡ Mals raranente a na:
\ríz en largos treehos da rocha pode ser lnteiramente feldspátlca e

verdadeira¡nente sienltlca (0c 
"1-06),

Por vezes os ninerais máficos (piroxânlo ou anflþóffo) do-
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alnan vol-umàtricamente sôUr" os feldspatos' dando orlgem aos gnalsses
shonkinít1cos.

A granulação néaiu da rocha na natrl z qaaxtzo-fei-dspáttca
fica entre Or1 e Or3 am . 0s grãob de quartzo nas canadas nononine-
ráli""r são en geral un pouco malores con dlnensões ao redor de Or7nn

Finalnente os porflroblastos nedem de 0r8 a 1r5 run " Algunas ocor-
rôneias fogen dâstes padrões pooendo a granulação ¡néora da matrlz a-
tlnglr 0rB nn (0c.gZ). Procurou-se fazer un estudo sistemátlco de

granulação con o flm 'de nostrar alguna vaf.iação do tôpo ä þase da fog
mação. A falta de afloranentos vertlcãlmente contlnuos por nals d.e

10 m inpediu a continuação dâste trabalho. Reglstre-se entretanto g
ma tendâncla notada pelo autor, para as rochas de alto de norro apre-
sentaren en mé¿ia granulação roals flna qua as da base da fornação. A

oe,-9? acima menclonada fica exatamente no contacto basa1.

Em nenhuna 1âm1na se notaram vestlgios de miloniti zaçâo
geolbgieamente recente. tais como: microgranul-ação, extinção ondulan-
te anorrnalnente forte, defornaç es de genlnação. nlcrofalhas, serlcl-
tização e clorltização. Todaviao o aspecto geral poderla sugerir ut.-

ma nilonitização antlga com posterior recrlstallzação dos porflroel-as
tos e componentes da natriz. A secreção da síl1ca e sua erlstallza-
ção em falxas quartzosas te¡n sido atrlbuida a âss" processor

0 ggg!.æ dos gnaisses alcalinos apresenta-se en duas for-
mas principais, Nas canadas nononinerálixas ¡nostra gran nals gros-
selra, textura pavimentosa e extinçäo ondulante fäcilmente vislvel
nas não excepelonalnente acentuada. Con âste as$eeto, está presenüe

em tôdas as ocorrâncias nas em algunas (oe,3-( o 69ø , -(-(a ,99b e

11!a) a 1ânina näo os apanhou. Na realidade ôstes 1e1tos poden fa1-
tar completamente en baneos espessos da rochao Nornalmente forma
grãos anhedrais con alonganento dlscreto ou ausente.. A extlnção on-
dulante entréüanto se faz em setores que säo cl-aranente paralelos ao

- tt . - \ relxo g (bptico) do nineral. Uma segunda forna de apresentação do

quartzo é a de grãos ntnúsculos quase sempre arredondados espalhados
em pequena quantldade (f a 5/t) pela natrlz feldspát1ea. A orlenta-

al^

çao opÈica preferencial para este tipo de quartzo parece ser dlferen-
te da observada nos crlstals de 1e1tos. Final¡ente requer mençãorlg
clusões de quartzo e¡ctremamente pequeno en porfltoþlastos de nlcroclj
ni o.

0 feldspato ootássico é, dentre os rétsicos da rocha o

mais importante quantitatlvementer Apresenta-se tanþén em duas for-
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nas prlncipais. Como porfli'oblastos s eono conponente anhedral da

natrlz quartzo-fe1-dspátiéa. os porfiro'blastos säo senpre pertít1eos
(f otoi.1'i) - contendo inclusöes de quartzo, nagnetita e agulhas f lnls-
simas de nineral transparente não identlficado (sillimanlta?).
A a1'bita pertítica apresenta-se sob a forna de línguas ben individua-
lizadas mas en certas ocorrânc1as tamþéra ea nunerosas lentes flnas pg

rale1as, 0s porfiroþlastos são esparsos e raranente apanhados em t!
minas . Jâ o feldspato da naatriz é mals 1ínpido e nunca se apresenta
pertitizadoo For¡¡a grãos absolutamente anhedrals.

A geminação gradeada do microcllnio está nìtidamente deseg

volvlda em deterninadas amostraso €ul outras 6 muito vaga aparecendo

como sonbra apenas nos contactos con nlnerals vizlnhos. Passage[l

entre âstes dois tlpos foran notadas. Julgamos que a triclinlcldade
dâstes minerais á acentuada. cono mostram as extinções no quadro abaJ

xor Estas e outras propriedades 6ptleas (eV p.ex.) lndicam que o

gnaisse alcalino é formario por nicroclínlo mal ou ben genlnado' sendo

excluida a possiþilidade de existânc1a de ortoclásio monoellnico.

Algunas observações ópticas estäo relacionadas aþa1xo

Nq da Ï:a en

ocærência (o1o)

24 50

æ60
59 60

61 60

99 50

23 50

42 60

6? 50

?7 50

45 60

62 60

94 60

Z:b e¡t

x

130

160

150

r40

150

150

140

1?o

150

1õo

L40

120

N-- ?V-- GenÍnagão deY x 
nicrocÉnlo

115?6 62-6B0 ¡naI definÍda

115¿6 64-?00 nal. definida
Lr524 58-680 nal definida
11525 60-680 nal defínida
Lt523 62-?00 nal definida
It624 65-?00 regular

11545 66-?50 regular

11525 68-?80 regular

1r5P5 7?-B2o bem definlda
11525 74-820 ben definida
11525 ?2-BOo ben definLda

11524 ?O-74o ben defÍ¡ida

Core exceção de 2V näo se determinaran variações regulares
das proprledadesu Em geral estão dentr.o dos .linltes de êrro €xperlr
mental. Podenos assin caracter izar o feldspato potáss1co¡ como qn

nlerocllnio de'2V tanto nalor quanto nals ben deflnlda sua genlnagão,

Segundo os dlagramas de luttle (1;952) reproduzidos en Troger (L956) ¡
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e que relacionam òpticanente as nolócul-as de 0r e Aþ (oo9j*oz)., o
feldspato en questäo teria Ab, a 10 se corxslderarnos a extincäo X:a;
AblO se_usar¡nos a curva de Nyi e AbO u !0 r" empregarmos a curva de
Zv. Não sabenos a que atribuir esta oiscrepância. É posslvel que
as curvas publlcadas não estejam corretamente projetadas. tanto nals
que os conhecimentos sô¡re feldspatos alcalinos estão longe de seren
deflnitivos (Cf . ttCursillos y conferencias de1 Instituto Lucas MaLl-a-
datt) n Para fins de cálculo quínrico adotanos una néd1a entre aquâl-es
va1ôres obtidos, lsto ér 0rgOAbaO r

' A oeorrâncla de pertita ìrnlcamente en porflroþlastos e a
assoclação rnicroclfnio-albita em, grãos lndividuallzados na natrl z pa-
reee ¡nostrar que todo o feldspato sofreu de¡¡lsturação parc1a1. 0
processo de nigração e recristalização em crlstals lndependentes te-
ria sido naturalnente mais conpletc na natriz flna ¡á que os lons te-
rlan n".roìr"" distâneias a percorrer. (Eduards, ]g5¿- ).
A variação no grau de perfeição da geml ação e, paralelamente¡ no va-
1or de 2v parece estar llgagada à variação de obliquldade (orden es-
trutural) ao microclínio (MacKensie, l-95Ð havend.o tanuén correlação
entre obliquidade e tenperatura de fornação do nineral (Mackenzie e

Snith" a96L). No caso presente deveríanos pensar que os feldspatos
se f ornaran'em, tenperaturas diferentes nos d.iversos nlv"is da rocha.
De qualquer modo a tenperatura de formação mals alta terla sldo lnfe-
rior a 5000 segund.o Heier (1961). Esta serla a llnÏ¡a divis6rta €fr-
tre o fácies granullttco e o anfiþo1ltlco, e tan¡ém a tenperatura de
transfornação ortoclásio-nicroclínio em condlções geol6glcas nornals.

PlaEioclásio é o outro feldspato encontrado¡ agora¡ se¡n eë
ceção nos gnaisses a1ca11nos. Rararente (Oc l-f-!) forna porfiroblas-
tos e nestes casos, parece crescer por pertitização progresslva de

feldspato potássico. Sua presença é todavia constante na natrlz
quartzodeldspática so'b a forna de pequenos crlstais ar¡hedrals llnpi-
dos, Quando en tananho nais avantajado pod,e nostrar inclusões nune-
rosas de epldoto, Geninação rtlei da Albltail enbora eomun não é unl-
versal. A aparância não geminada é real e não devida a simples or1-
entaÇäo de corte. 0 exame em seeções normais às duas cllvagens e o-
rlentações apropriadas en platina unlversal o provârânlr A falta de
geninação e zoneanento ben co[ro 11npidâs e tanar¡ho diminuto dos grãos
en muitos casos torna difícl1 a diferenciação do nineral en relagão -
ao feldspato potásslco. Quando se pereorre a l-âmlna en platlna ln-
tegrad.ora a única possibllidade de dlstinção jaz no relâvo malor para
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o plagloclásio, En áreas de eontacto quartzo-plagioeláslo entretan-
to,. pouca é a dlferença que se farla de ua contacto quartzo-feldspato
potásslco, Assim, é posslvol que as quantldades relativas de pJ-agf.g

e1ás1o e feldspato potásslco nas rnálls.s nodais estejan sujeltas tag
oén ao ârro de apreclação visual" e[€. deve ser pequeno dad.a a . longa
experlência do autoro

A determlnação do conteúOo ou anorilta fo1 oþtlda bptlca-
nente usando-se platina universal e aplicando-se curvas especlals
construid,as por Turner (1947). 0s resultados mostraran que o p1ag1g

c1ásro é präticamente. invarlável en conposlção3 An-( o que egulval-e a
,.

u¡na alblta câlcica. São estas as proprledades d.eternlna,ilas¡

N* = 1"53?
N-_ =. 1"575

v
N" = 1.5lit

t'Iz-Nx=oroo9
?Y, E BZo

Corte perpendlcular a X; Z: (O1O) = 77o
Corte perpendicular a Xj Z: (OOt)' = 11o

Corte perpendlcular agi Xt:(Ol-0) -A?o
t"táxtna extlnção s1nétrica en zona'perpendlcular a (010) = 15o

Em un ún1co caso (0c.1-22) deterninou-se plagioc]-ásio mals

cál-cico. É wn oligoclásio LnL? com estas proprledades¡

Foi observado em rocha econtrada junto ao contacto basal- r
com n]-gunas outras característlcas intermediárias entre gnalsse alca-
l-ino e Piedade 

"

Não se notaran gemlnações do tlpo do Pericl-lnlo. Carlsbad
ou outras conplexasn De acôrdo con Tulner (1951) êste fato lndlca
que a rocha caso ter¡ha sldo fgnea" foi conpletamente recrlstalizada -
durante o netamorfisno. Falta de zoneanento é outra clrcunstâncla -

N=
X

NÊ
v
z

2Y=

r "5âh
t,539
7,5\3
g00



apontando a ¡nesna consequencia.

r O pir,oxônio encontrado no gnaisse alcalino apresenta-,se 1p

variävel-nente formando porfiroblastos com contôrnos enbalnhados. En-
contra-se esparso en pequena quantldade, salvo nos tlpos shonklnftt-
cos¡ Observa-se uma tendênc1a ä aeunuLação dêste nlneral en detern-l
nadas canadas, quando então se assocla con os outros máfi"os e aeces-
s6rtos. As inclusões nals dlversas podem ser nele reparadas, norne!
te as de quartzo, Em um tlpo shonklnltlco o piroxân1o está ì.nt1na-
nente l-lgado à granada cálcica.

En clnco anostras, onde se supunha por critério vlsual
(côr) extstir plroxênios com eonposição gradualmente variada, foran
feltas deternlnaçfus de ZV, X:e, lndlces. blrrefringâne1a e fôrnuLa
pleocró1".. Não padece dúvidas a caracterlzaçáo do plroxân1o cono

taugita eglríniea ou egirinaugita. A conposlção aproxinada en târnos
de motéculas Au e Eg foi inferida de curvas para Xle, 2Y e lndlces â-
presentadas por Trbger em dlagramas especlais. Para âsse f1n¡ con-
putou a blrrefrlngânc1a pois os va1ôres obtidos se nostraram pouco vg
riáveis e sujeltos a êrros nais ou menos grandes.

- 2,1J
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A projeção dos vaLôres de X:c, ?Y e birrefrlngâncla sôore
abscissa narcada con índices de refração para eada oeorrância torna
nais cLara a varlação do plroxênlo entre os extrenos encontrados (flg
1A ). A despelto das dete.rmlnações terem s1dç pouco nunerosas¡ @r

las se projetan sôure curvas razoävelnente regulares e concordantes
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con as de Tröger. Aeredltanos por lsso que não haja no plroxênlo og
tras notéculas d1sso1v1d.as ( jaOelta p.ex.) a1én das de auglta dlopsf-
dlca e egirlna.

A falxa de varlação S ES, ^ EEZO é relatlvamente estrelta .
Adotanos, para cáLculo qulnico'o val-or rñiermeoiário de Esro. Não
se poude esta'belecer una regra de ocorrêne1a para os tlpos mais ou ng
nos sódicos em reLação ao nlvel no corpo alcalino. Um determlnado
tlpo tanto pode aparecer junto ä þase eong no tôpo do naciço. parece
assin que a a1ca11n1dade naior ou nenor d,a rocha está 11gada ä conpo-
sição variáve1 dos l-eitos da rocha orlglna1.

Em escal-a microscóp1ca fol posslvel observar que a eglrlng
augita nais sóatca está paragenètlca¡aente ligada aos anflu61tos nals
s6dicos ben eomo a naiores quantldades de access6rlos!, especiaLnente
a11anlta e titanlta.

0 anflbó1io ten ocorrância nals generali zada, Apresenta-
-se eonunente em pequenos cristals prisnát1cos com os é1xos S en o-
rlenbação preferenclal paralela ao acananeato e 11neaçãon São nulto
raros os anftb6l-ios con dinensões naiores, a senel-hança de cporff.ro-
bl-astos. Seu apareelnento se faz lndependentenente da ocorrâncla do

-^piroxenio. Em certos leitos pode haver contlguldade entre os dolS
ninerals nas não fo1 posslvel apontar un easo claro de substltufção
ou reação. Apresentan poucas lnclusões, algunas produzlndo haLo
pleocróieo (a11anita) .

Emþora seja difícll comp[tar dados precisos pode-se suspe!
tar de una preferência de anfr¡ólro para erescer en camadas con mlcrg
1ínio de balxa temperat[rå¡ Por outro lado o plroxênlo costuma oco.r
rer em zonas de Bicroclín1o possTvelnente de maior temperat[râ¡

As propriedades óptlcas do anflþófio estão sunarladas na
tabel-a seguinte:
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0 pleocrolsno e as proprled.ades óptlcas gerals neneÍonadas
lndlcan uma horbl-enda do grupo da hastlneslta. No diagraroa da flgu-
ra 16 ¡ os valôres de Zze o ?Y e blrrefring6ncia estão projetados,
para cada especlmen' sôure a a'bsclssa eom valôres crescentes de lnor-
c€so Êstes foram tomados cono lndlcatlvos dos teôres de noléeul-a
hastingsltica.(Hastingsita terá nalor relação Fe:Mg e naiores lndlces
do que nagnésiohastingsita (sundius , l9h6 e Bii-lings , agzl). As cr¡r
vas se comparadas com as de Tröger nostran que o tlpo de maior fndlee
de refração (0c.1L1) deve corTesponder aproxinadamente a una hasting-
sita ferrosa-férrlea' or¡¡ como quer winchell (Ðia)um,a ferro-hastlng..
s1ta. Todavia a correlação está longe de ser satlsfatórta prlnclpaJ
nente para os valôres de lndices e blrrefringância. Alnda en Tröger
a curva de blrrefrlngência sobe para o lado do extreno hastlngslta .
Acontece o contrárlo na eurva por nós construlda. 0 desacordo a1nd,a
6 nalor quando se tenta deterninar a hornblenda pelo dlagrama trape-
zoldal de lüinchell (r9\5). Neste caso¡ os planos marcando as dlver-
sas propriedades 6ptlcas crttzâltl-s€ desarmonlosanente ou simplesnente
não se cruzamo utlllzando-se apenas zzc e zv no diagrana de

72
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'ullncheLl teríarnos una variação altanente lrrprováve1 da hornþlenda de
un valor lnternedtárlo entre'hastlngslta e ferrohr.istlnls1ta a outro
nas pro:clmidades de feruoedenlta .

0 cálcuLo da. conposiçii.o quími"u da horn'nlenda através das
proprled.ades óptlcas aprcsenta ainda sértos problenas, isto devido à
conploxidade de sua conposlção quíni.ca envolvendo extenslvas suþstl-.
tu1ções lsonorfas" Cinco ou seis fatôres poden se combinar para co,g
trolar una deternlnada proprledad,e. Asslm o máxtrro quo se pode aprg
sentar á una correlação das propriedad.es 6pticas de un tipo nals c8.-
racterlstlco con outros encontrados na llteratura eon proprledades eg
nelhantes e "náhse cont¡ecida. No caso presente a hastingslta náar.
determlnada corresponde aproxlnadanente a una aLeaLlfenaghastingslta
(Bllllngs, l-9¿8).

A titanlta é o accessór1o mals abundanteo pode fornar
grãos lentlculares pequenos ou grandes, os últtnos dentro da eatqgqF
r1a dimenslonal dos porflroblastos. Seu nalor alonganento jaz sen-
pre na foliação da rocha. Aparece tanto en crlstals lsolados na ¡na-
trl.zr como associado lntlnanente aos náf1cos e outros access6rlos nas
camadas nelanocrátlcas. Nestes casos são comuns os intercrescinent:;
ou substltulções por a1l-an1ta. Fol posslvel caracter izar d.ois tlpos
de tonalldade eoÌtt as seguintes proprledades:

N" Nr-N" ?Y,
â¡ crlstals pard.os nuito claros a incolores zroT 0.150 z7o

þ. Crlstals pardos pelocróicos en tons médlos Z,Oj O,L3O SlJo

Segundo Tröger. os cristals do tlpo a. säo tltanlta con
cârca de !/[ ae notéculas de sesqul6xidos d,e Fe e A1 e possìvelnente
isentos de terras raras. A tltanita mais escura do tlpo b deve. co¡r_
ter !Ø daqueles sesquióx1dos . É de se supor tanþén una nalor rlquo-
za de terras raras do grupo do cér1o e ftrto (grothlta. IdlncheLL
195Ð. os d.ois tlpos se eneontran frequentenente nesclados. Un neg
llo cristal mostra então nanchas irreguLares de anbos ;parecendo que a
allanlta se assocla de preferância ao tlpo escu¡o ou grothlta.

A maenetltq é o nlneral opaco que poude ser deüernlnado
con segurança na naloria dos exenplares. Frequenteuente forna crls-
tais relatlvamente pequeJxos' <¡uhedrais, acunulados nas canadas neLang
cráticas. É posslvel que en um ou outro exenplar se assoele tanþá;
a llmenita. Dos outros access6rios opacos deve-se nenclonar a heE**
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t1ta" como produto de alteração da nagnetlta.

A plrltar s€ porventura existir corlo assevera Guinarães^ r
deve estar circunscrita a zonas fortenente al-terad,as hldroternalnentg
Passanos en revlstao sob ]-uz refletid.a, tôOas as nossas lânlnas e não
pudemos observar un único cristal¡ ties¡no nas rochas que nostravam
maiores evidânc1as de al-teração.

Eoidoto é ua aeeessór1o eneontrado en quantidade restrlta.
A forna nornal de ocorrânefa é en erlstals pequenos euhedrals po1qu1-

1ob1ástlcos (inelusões de quartzo) espalhados tanto na matrlz qaartzo
-feldspática co¡no nas canadas máfi-"*s. En al-gunas lântnas âtus se

apresentan com nrlcl-eos de allanita em vias d.e netanictizaçâo. Tra-
ta-se de un upldoto femlfero de ¡nodo geral- (pode nostrar tanbán pas-
sagem para cLlnozoisita). As proprled.ades deter¡alnadas foran:

?y* = BOo X:e = 30 S, E¡ I,Tj N* = L"TZ Nr-N*= OrOr0x

A apatita á access6rlo constante no g.nalsse al-cal-1no. Mog

tra-se tanto em grãos lsol-ados cono e¡n associação lnttna co¡n os de¿¡
' ' ios e náficos. 0s grãos são llnpidos¡ pequenos ou âó-naLs aecessor:

dlos. arrendodados e por vezes con tendâneia a euhedral. Chana a a-
tençäo en certas ocorrâncias o fato dela s.e apresentar en grupos rô-
deados eornpletanente por allanita fresca e netamictlzada. O lndlce
de refraçäo No o 1.635 lndica tratar-se de una fluorapatlta conun ?

Catcita¡ €tn grãos euhedrals pequenos' espalhados pela t[â-
\ri.z ou aconpanhando os ¡oáft"os (especlal-nente eglrlna-augtta)'é tsl-
neral relativamente frequente em roehas plrocânicas absolutane'nte '
frescas. Seu nodo de apresentação não pernlte supor tratar-se de

carbonato secund ârio ou hidroternal , É próvávet sua fornação por
desdoþranento da nolécu1a de piroxân1o durante â recristal-izaçâo n€-
tan6rfica.

Blotiïa e å1ggãg são access6rios encontrados en quantldar
des mín1nas no gnalsse. A prlnelra for¡na palhetas n1núscuLas en a1,-

gunas anostraso 0 zireâ.o deve ser interpretado como conponente orå
ginal- d.a roeha. Aparece en gräos prisnáticos Llgeiranente arredor¡dg
dos nas pontas" ninúsculos e 1so1ados.

Granada foi encontrada en trâs oco""ån"las, atinglndo algg
ma expressão volumétrica apenas na 0c.J-11a . Aparece 1nvarlàvef.nen-
te associada à eglrlnauglta cono lnclusão e en grãos polqullftlcos -
nas bordas. A interpretação ca¡lveL neste caso é a de que â grâriâr
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da fornou-se por reação netam6rflca d.e alta temperatürâ¡ envolvendo
piroxônio- 0s eristais d.e granada são minúscu]-os o anhedrals. A
côr en 30 micron" é pardo claro senelhante à titanita- e pardo lntenso
en 60 micra. 0 lndice de refração N = 1"i55 näo deixa dúvldas de
que se trata de andral:Lta. segundo os diagranas de Kenaedy" o Blne-
ra1 ajusta-se a uma nistura das noláculas de and.radita e grossul-ár1a
nas proporções de /l:1 ad.mitind.o-se alnda u¡na posslvel incorporação a-
té 20ÍÃ ae um¿¡ das moláculas seguinteJ: espessartlta, alnandlna ou p1-
ropo" Dada a paragôneser, é provável a exlstência da nolécula nagne-
siana (piropo)_.

A a11agLta á u"cuss6"io encontradlço em lân1na del-gada .
Das \6 exaninadas ela está prescnte en hho enbora norna.lnnente eB qua!
tidades nínlnas (0r0x a arxl6). En ! ocomânclas acha-se presente en
U¿ ou maiso Ea duas lâninas (ttta e Av.) a- allanita é observada e¡n

quantidade excepeional (nais de !O/r). Concentra-se de preferêncla
en canadas náfi"as e sua forna de apresentação é varlad.a: en pequenos
grãos pardos,, euhedrais^ frescos' isolados ou agrupados3 forrnando rrú-
cleos enarel-ados¡ llt€tanícticos de epidotoS ea agregad.os de grãos anlg
drals pard.oso frescos ou côr de sépia, netanletlcoso englobando ou-
tros accessórios especlalnente apatita; flnalnente nas ocorrâncias og
de forma cristals pardos maiores" frescos ou motanlctizados ela pode
ser interpretada cono pseudonórf1ca de tltanita pois se encontran to-
dos os estágios de substltuição do úttimo pclo primeiro. (foton. n I
Nas anostras anornalmente ricas de al1anita, foran encontrados outras
fornas is6tropas que representam possìvelnente estágios de hldratação
do mineral" Distingu€B-s€ nestes casos corpos a¡norfos interstlclals
de côr rósuar cereja ou anårela viva. Foram deterninados as seguln-
tes propriedades ópticas para as diferentes varledades:

Al-1an1ta frâsca anlsótropao parda¡

oe.36c N*=

[[=
v

$=
z

lrT?B , pardo amarelado Oc.Av.
I^7145 ¡ pardo averaelhado
I"758 r pardo vernelho escuro

N*-Nr= O"O30

X:c - 77o

?Y, = 75o

N*= 1.730
t{y= 1o7h0
Nr' L'755

X:c

zvx

oeo25

3Bo

750
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Al-lanita metanfctlca,, eôr sépta:

N = 1,65
rrAll,anltarr anorfao

$r
rrAllanitart anorfa,

N=

As varlações de índtces obedecea aos dlagramas de Trbger -
que as liga slnpatètlcam,ente à queda de anlsotropia por metanlctLza-
ção e hldratação. A allanita mals fresca, parda. terla teores de
HrOentre 1e 3l¿, ade côrsérpia, netanlctlca"entrele 6l6u as
outras posslvelmente coa teores laaiores.

Segundo îaz ver llasegat¡a (1960), a allanita ten frequente_
¡eente uaa coEtposlção tão compJ-exa e hetercigânea que não se pode fåcr!
nente estabelecer u¡oa relaçã.o entre lndlces de refração (e outras prg
prledades) e conposlção qulmica. En relação ao U e Th o fato é aln-
da nals verdadeiron cono se depreende do tra'bal-ho de Snlth, Franck e
sherwood (1957). Para efeito de cálcuLo petroqulnico adotanos u¡na

"ná11su 
de allanlta (en Hasegaïra¡ l-:960) con teô*", nádtos dos dlfereg

tes óxidos con elccepção do de tórloo para o qual- á dado un val-or r€-
lativamente a1to.

Aspegto característlco da all-an1ta. quando en aglomerados
parelal' ou totaJ-rnente ¡setamlcticos á a flssuração radial eü€, del_a
partindo" atravessa os cristais vizlnhos ind.cpendenternente da orlentg
ção rnorfoJ-óglca dos nesaos (fctom.. ?O e ZI ). Ta1 fato sugere qt¡e a
metanlctLzaçâo se processa atravós de r€petidas expansões e
ttquenchir¡gstt do retícu1o resulÈando na tornação de un agregado de d1-
versas fases tanto no estado a¡uorfo cono no crlstal-ino (Ueda e Korekg
!râ' 195Ð. A metanictlzação em si serla devida ä radlação de urâ-
nio e tório que quebram as 1lgações iônlcas'e perniten a entrada de
HaO no retlcul-o (Panst, lrgi?). No caso presente. a fissuragão está
l-Ígada claramente à me tamietf,zação e formaçäo de agregado, sendo a
allanlta fortenente radioativa (foton.. Z? )..

Resta citarr como raro'' componente do gnaisse, um nlnerå
flbroso lncolor e'levenente pardo e çlue ocorre ea agregados substl-
tuind.o ou preenchendo vazios deixad.os por dlsso3-uçäo de outros nlne-
rais (posslvelmento ealclta a julgar peLa forna rônbica de alguns a-
gregados). 0 mineral ten eJ-ongação posltlva, extlnção reta. fndlces

^tcor rosea e cereja:
Lo55 L 

^56
cor anarela:
1"5à - to55



néaios superiores ao

Faz supor crlsot11a

Foran efeËuadas lll+ onålis"s nodais desta rocha" de ocorrâg
cias registradas na coluna da osquerda. Desprezaran-se as frações
decl¡na1s para os ninerais en porccntagens naiores que a unid.ade nas
nos accessórios c onde o ôrro auaentao procurou-se observar rigor atá
a segunda casa decinal. l-inalmente, calculou-se una anáLise né¿t"
teórlca a partir da qual se obtiveran uma densidade teórica e un cá¡
cul-o de análiru qulnica.
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Para nelhor vlsualização da varlação nineralógica no gnaÁs

se alcal-1no¡ corrstrulran-se diagranas triangulares das fig., A2.e 13
No..se!untlo-projetaran-seasaná11sesdecadaocorrânc1anunerada
cònsiderarrdo-se apenas os ninerals félsieos euja soaa se torna lgual-
a l-00. No Pn[rteiro diagrana inclue-se en ua rJos vártlces os máfi-

posslveL recorùtecer a quantldade e dlstrlbuição do rochas con diferen
tes lndlces de eoloração.

0s pequenos dlagrarnas triangulares lnclusos são reprodu-
ções en escal-a reduzlda d.os anterloros, onde se eontornaran as oeor-
rânc1as por densldade de ponto" ä nanelra do que se faz nornaLnente

"n anållses nlçrotectônicâs¡ Para comparaçãoo foran tanbám dellnea-
das as áreas tonadas pelas anáhses ¡nodais de gnalsse utotltlco (pon-
tiLhado) e charnockltos (traço e ponto), I\los dols d,iagramas lncl-u-
sos Dota-se boa concordâncla nineral-ógíca entre gnalsses aleal-lnos e

biotlticos e conp3.eta dlvergâncta con charnockltos e granulltos, De

nodo geral- o gnaisse biotlttco áLtg,-"lratrcnte nals quartzoso e nals
pLag1oe1ástco do que o gnaisse alcaLlno e os charnockltos e granull-
tos nulto nals plagloeJ-áslcos e nel-anocrátieo" q,ue anbos.

Entre os gnalsses a1ca1-1nos, 77 anostras en !! (8jÐ säo
leucocfáticas. 6 são ¡aesocrátlcas e apenaslé ul-tranelânlca. É, pro-
váv"1 que aquela poreentagen não espelhe perfeltanente a real- propor-
çäo de gnalsses l-eueocrátlcos pols pode ter havldo no coletor una teg
dêncla lneonclente para esco]-her especlaLnente a¡nostras escuras¡ I[â1s
interessantes do ponto de vista do estudo de nlnerais radloaülvos. AS

sln" o lndlce de coloração !-(r! calcul-ado de aná11se nodaL néd1a, de-
ve ser tonado cono urn valor náxtno (como méara), 0 lndlee de coLorg
çâo 9 á o plco noclal en curva construida e não'publ-lcada.

d- Dados qulnlcos

cas nunerosas. Dos gnaisses a1ea11nos obtivenos duas que constan do
relatór1o da Prospec (Eþert e outros). Foran efetuad.as por Alda Es-
pfndola do L.P.M. do D.N.P.M.¡G[. As nornas segundo CIP]I são .ât-
culos Dossoso

Por motlvos várlos. não pudenos contar eon anál-lses quln¿
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-35
eseoLhldas anostras lsentas cle tiianit¿r ou outros minerals tltanados.
0 fato deve ser considerqd.o excepcional. Dever-se-1a esperar nornal-
nente teôres en TiO, d.ez a cen vezes Ealores. Os valores para Hrê
nos'parecen tanþéo ãx""sslvanente. altos dada a lnexlstâncla de quãntf-
dades suflcientes de nlneraj.s hldratados. Há al-gurna dúvida na corre-
ção da detornlnação de Ant., para o plagioclásio modal da primelra anå-
l-ise ben cono a nature za e quantldade de epidoto (clinozoisita) na se-
gund.a. Não tivenos en mäos a amostra SJI 51 nas peJ-o exane'da anál-l-
se e noda pode-se garantlr tratar-se de rocha Leucocrátlca representag
do nuito aproxlnadamente o gnaisse padrão na serra do Måto1a. Una

comparação con a anáLi.s* quínica calculada de àà nodas (pe 39 ) con-
flrnará essa lnpressão. Aqui¡ uü teôr relatlvanente balxo do

e alto para FeO e FerOO deve ser levado na conta de lnpre,clsão
eolha para cál-cul-o qül-mico oe conposições ninerals indlvlduals
clalmente plroxênio e anfiþólio).

Na fal-ta de outras anális"s qulmlcas rea1s, efetuanos o

cát'cuto correspondente para 6 aná11ses nodals ea que apareclan con vâ-
l-ôres náxirso" os diversos mlnerals importantes do gnalsse alcal-lno.
Da análise nodal nóoru da ps 3i9 calculanos tanoém unu ur,á11"" quínf-
câ¡ A conposlção dos ninerais lndlvldualnente fo1 obtlda de sua fór-
rnula teórica ou, quando ninerals conplexos, por conparação con anáU-
ses encontradas na flteratura e correspondentes a mlnerals de proprle-
dades ópticas sinilarês¡ Êstes dados se encontran após a úl-ttma ta-
be 1a.

AL205
na es-
( espe-



Oc" 57

/,

(t'tå*rno

tr'eld K

o¡7

o146

0r15

sio2
a12o

Fe*O

FeO

!,f90

Ca0

Na?o

K¿o

Heo

Tí03

MnO

Tþe
T,R.

de hastíngsita)

3

6

PJ:ae

0r7

o 247

o rLA

Qz

216

2tÐ

-to

Hast

69r?

0roa

0r09

P6r15 5142

8172 õ169

4126 !146
8r68

2r84

9141 6167

3164

2r24

or27

3rI4

Ep

14r2

0r0r
0r08

Mt

8r5

A1 0u

lrg ?t6

or66

Q162

0r18

0ro9

0rO¿

0reo

0c"

5r72

?t57

106b

/"

soa
fl¿og
FerOU

Fe0

!rg0

CaO

Na¿0

K¿o

Tio?

So¡ra

35r47

1õr00

11r61

Lj.tã4

2rffi
L3rO2

3r74

?156

0rÐ
3rLA

0roe

0ro4

ot4

(¡lå¡C-no de feldspato potåssloo)

6516 2819

43rO3 19140

urlL 5195

oroS

0r0¿

or04

ot4

5r2

lr96
o167

or32

0r65

0r?1

or70

or27

0r17

or24

rr57
8r87

or42
5r15

97,n

64r39

l8r?6
arã8

or65

0r?1

lrlg
4r99

9r04

2,*
99r72



Ocr 69b (uå:A.no

Feld K

/" 29rz

so¿
Á120

Fe*O

FeO

t€0

Ca0

NaZO

f,eo

ri20

P¿os

Hoe
ffie
TÐe

TrR.

de egfrin+rgita). z

Plae Qz Hast

8r7 4& 3r4 
-

5t84 lra rr?8
rtTg or44

or21

or43

or14

orl€ 0146

0rg5 0r1g

orLl

6

6

19r14

5r4o

- 3"r

or7o

5r94

Egar r Ti

5¿16 Or7

25145 Or?L

?167

1180 0r0L

elâ
L167

9r5O 0r?1

Lr74

or¿õ

or18

Mt Al Ap

0r1 0r5 0r5

otLT

oroS

0107 0105

or03 oro¿

0r0L

0ro5 0117

0o¡ ll4b

fi

or15 0176 Or27

(Uå:O.uo de plaglooJ.åsto)

I4r4 6416 9rg 1Or5

sto2

&eos
Fer0U

56r49

10r08

. 2tL4
9160

1r82

lor5l
6r57

4r28

0rlg
or15

1r18

oroL

orol
or@

FeO

¡{gO

0a0

9r45

2r66

46r35

L5r6L

oroL

N%o

Keo

Peos

TtoP

Tþ¿
loRr

9r9 5199

,Lr35
0r6õ

Lr29

or42

1r40

Qr54

or53

or47

orol
or01

0r09

0r15

ot&
Lt*l

or9o

7 ro4

LOorLl

0r5 or5

orlo r

0r05

0r0õ

orol

66169

17 r45
o169

1¡30

ot4?
2¡61

7 r92

2tgl
o ¡32
0r47

orol
or0ã

0105 0r¿g

or01

oro5

or22

loorto



Oco lILa (tqåC¡o de quartzo)

Feld K PIag Qz

L2r8 1410 4216

8140 9r5g 4? 16

2137 2188

si0¿

Æ¿o

tu*o

FeO

Meo

CaO

N%o

tr¿o

H¿o

P¿og

Tio2

hoa
Tþ¿
l.R"
F

f,

6

z
rJ

-38-

Hast Egau

016 Br4

o r2ó 4106

0r0B orSg

o¡o4 0r?g

0r0? 1146

0103 or?l
or0g 1r5I
0roõ or?g

0103 0104

0r0õ

orãL

Lr73

ore0

1155

Ti

517

A1

11r9

lrLL 4rL2
' 1191

0107 1115

or57

0r15

1109 Lr?4

Áp cr

d.r5 1rõ

0r51

. or24
0r08

0c. 122 (uåxi¡o

a 
/" 1116

sioe LLr48

&¿0r 3124

0aO

0r0P orL? Lr4L

Sma

de siålicos)

5610 P6r5

æ,79 26,5

l.2ro4

, Lt&
5r8eNaZO

70r42

"1186

Lrffi
2rl0
otM
Trog

1r75

1r?9

0r21

1rg0

1155

0rL5

orZS

er15

oü

?r50 or47

K¿o

0r19

lr90

0r1õ

or?5

?rLí
0r17

or42

2tffi

99 rM

74r77

15r28

I¡&
6r24

2tffi

99r99



ÂnåUse qu$rica ealcr¡lada

FeId K PlaS Qz

/" 5sr6 ?816 l4r1

sio¿ 2316â 19119 L4rr
&2og 6159 5199

t"Pou

_39

da ¡rédía de M anárÍses uodais

Ilast Eg.arr Ep Tí Mt

1015 ítg O r'.| LrB 1r5

F€0

Mgo

CaO

Na.O

Keo

Heo

P¿os

coe

Tio2

MnO

Th02

T.R.

F

0r85

4ra]-

sr97 ?tffi
Lr35 Or24

0164 0r1g

Ir52 0185

0 r45 OrlT

rr43 0196

0155 O|IT

or54 0ro?

0r0e

0r40

6rLz

or27

0r18

oroT

(Ps ,r )

A1 Ap Ca

ofi 0r8 ort

o r24

or11

0r07

0r05

0r01

o raT o tM 0106

orH

0r05 1r05

o146

orrT 0r55

Conposlções escolhldas para os mlnerais lndlvldualnente:
FeLdspatq,-potásslca - conposlção te6rlca calcul-ada para

0"BoAþ¿o (B ffisrJ03. : 2 NaAi-sl¡oa) ou siOz: 6516- xJzaS ;18.5- Naa0¡
Z.lJ-KzOsIS'5. - 

,

or47 0ro7 0169

0101 0101

Sma

PlaeiocláFio - Coraposição
AbglAnOT (9,3 NaAl-slrOB : 0,7
?0,6- NaaO¡ 10,9- CaO; 1,ll r

64r?2

1L4136

2rO2

2166

o161

4106

4169

5r].'7

oro4

or&
0r04

Lreí
0r01

Suartze Conposição teórica: Si02i 1OO .

Has,tinesita - Composlção de uma a1ca3-ifeuraghastingslta d.e proprlg
dades 6ptlcas similares (en Bi11ings , J:g?B): s102i ST r}o- Ar?.073L?ßg-

l" q%t6 ,1A- Feo¡ r.2,'55- Me0¡!.1o- cao; t3,6h- Naroj5 ,26- Keo; t,?)J- TLoz,
l|,5h .

or&
or04

0r01

01015

0r1õ

2ca con conteudo de

teórica eal-culada para Albita;

0r05

CaAIZS1Z0B) ou se ja: SIOZ i 6T,l- ALrOr:

01015

0r15

oroS

9916?

- Conposição o" una hedenberglta afopsfOica acnft¿
acmlta e proprledades 6ptlcas slrnllares bs esüuda



dadas (l¡Iashlngton e Merwlnrlg"T)
Fe ro3sl ^h3- Peo; 17,35 - Meo;,.18-
0'35.

Epidoto -
Al'Fett I = !;1.
1.91 .

Titanlta - Conposição de uma titanlta eom pequena porcentagen de
sesqulóx1dos e 2V s1n1l-ar à estudada. (E.S.Danaj trDescriptlve Mlnera-
logy" ,l9zo) siozjto.lo- TiOz;3E,tz- Feroril,B6- ca03 29,59 .

Maenetita - composlçäo teór1ca para Fero¡ ; Fe'¿03:69.o- Fe0¡ i5i*,o .

Ai-lanlta - Conposlção de una allanita com teôr em Thoa relatlva-
¡aente alto e HtO dentro do esperado para o nineral fresco (Hasegawa r
196?) . s ioai 3U,6i - r\t?oït6 ,o7- F e ,03s9 ,7 o- Fe o; h,7 6- Mgo¡ J_. zJ - Hro 3
1."58- Ca0310,hz- M¡:0; !,?Z- ThOZj Z^!!-- T.R. j1B,o9 .

Apatita - conposição re6rlca de (car')ca¡(ro')r: pzo,.¡Uz,3- cao¡
55 '5- F;3,8 .

Conposlção de epidoto fárrico cal-culada
SiOZ j 38,20- ILTZO#Z5 ,gB- Fe 103;10,18-

-ho-
: sio2ilt I ÕB- Tiozi t,lJ5 - Atzojt!,5r-
CaO;18.07- NaaO¡5,jo- KeO¡O.lt!- H¿O;

Granada - Cornposlção te6rlca
18116- CaO3J6"!¿t- F.erO336,,5 .

Caleita - Conposição te6rica de CaCOrt CaOS56,0- COZihlrO .

Com os dados das anáUses acina. construlu-se o diagrana
de varlaçäo do tlpo de Larsen da flg. ilt . Sôur" abscissa narcada
de 1a 9 con os valôres (positivos ou negativos) ¿e U3 SiOZ+ KZO -
- CaO - MSO - FeO ¡ Þfojetaran-se er¡ llnhra vertical- os diferentes teô-
res d.os 6xidos principais de 3

1 0c. 3T z 0c. 6ga 3 - s,IR j7b lJ 0c. 111a 5_uéofa llü
6 0c. 11llo T - S.In 5f B 0c. lZ? g 0c. 1O6b nodas

As aná1is"s oþtidas quìrnl"amente são as de nss j e T. As
restantes são calcul-adas. 0 critárlo que o autor adotou para escolhe
-las não perm.itiria evldentemente a fornação de linhas ou eurvas regu-
1ares. Annostras 

"on náxinos nodais de certos ninerais deternlnarlam
certanenËe pontos nas cercanlas de náxlruos e mlnirnos dos diferentes 6-
xldos e assiar a fornaçäo de 11nhas en forte zigue-zague. Qualquer
outra anális" que se calculasse fornecerla pontos mals pr$xinos de
11nhas nedlanas. iJstas terla¡n a lnclinação ou tttrendtt das lirùras 11-
gand,o os pontos das aná1lses 3 e 7, En suraa, os decllves méd1os quõ

.tpara üeor
CaO¡ 23,73- HzO;

para AndgOGrrO: StOr;39 11- AJ.?.O33



DIAGRAMA DE VARIAçÃO PARA ROCHAS
DO MACIçO DO MATOLA
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se obtlveran por cálculo são os nesnos que se obteriaro con dados tota.[
nente reais. 

.

Observam-se no diagrana as aesnas incllnaç-ões que se espe-
rarlan em una rocha lgnea por quaLquer necanisno de dlferenclaçäo. De
fato' pode-se obaervar que con o aunento da sluca, as curvas para
NaaO e KaO soben ao passo que as de FeO, cao e MgO d.eseenr

0 lndtce alca1i-ca1 (peacock,]:g3]-) obtido gràftcanente
(näo representaAo). para os gnaisses aLeallnos-äÉ,

0 gnaisse alcallno doninante na reglão, representado pe1-a
anáUse qulnlca SJR 5t e pela náO:.a calcul-ada é slm11ar, dentro do eag.
po das roehas lgneasr a diversas rochas class1flcáveis em conjunto.co-
mo representantes de nagnas residuals de dlferenclaçäo. Abalxo forr¡g
cenos um quadro comparativo das mesaass

Gn.alcal. Gn¿alcal. lbaqrrJ.too IlraquLtos 1laqrrJ.tos ßalirlo3! Pantel-
. SJR 51 t'¡éAfa ç41c. . (+e¡ sub-a]c. lJashington tos.*(6) læitos

Daly (16)DeJy (¡oUannsen) J.ob¡n.sen (U)OafV

so¿
&eos
tr'ea0,

FeO

I'fg0

Ca0

Naro

Koo

H¿o'

64roo ...ur22
16110 ].ârrc L7,74 15188 16111 llrlg 10150

lrTo 2ro2 2164 3122 ?tffi 4142 5r@
1,140 2166 2162 2126 0rg2 2r2g 216I
IrTO 0161 Irle 7.rL4 O160 Or41 Oß7
ít4o 4rA6 õr0g ?rg1 1106 Or57 IrO?
4r2O 4169 4143 6102 5127 5145 6rL4
6100 5rl7 - 5174 5rg0 6149 4r?g 4rtl
0t7O Or?5 1r1S

Heo

Peos

Doa
ìlnO

0r40

0r14

or01

0r10

oro4

ot&
J.126

0r01

Lr26

or24

0rõ8

or06

1r¿8

0r05

0r59

or01

0rõ6

1121

0106

o146

or11

0186

0r?0

or55

0ro?

0r55

0r2l
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Engloba trâs t¡traquitosrr,
rlna-pantellerltos coa as seguintes variações de

Quartzo; B-r0^ Feldspato sódlco-pptásslco; h5-83,
5-I7, Anfibólio s6aico; O-25, Magnetita;. 0-! .

Barth Q95?)r þaseado em dados físieo-qulnicos fornecldos
por Schairer (fg¡o) construlu un diagrarna ternário coa as noléeul-as de

Quartzo" Nefellna e' Kaliofilita onde projeta una rrcalhatt de balxa ten-
peratura representando rochas magnáticas. proclutoe de consolldação
fraccionada. A maloria dos fonólitos" traqultos. sienltos e granltos
flguran na área da calha. l)eve-se isto ao faüo de eü€¡ durante a
crlstal-ização. a conposição de seus llquldos aproxinan-se da de llqur-
dos s11icáticos álcali-aluminosos (nagnas residuals) através de nodl-
ficações ao longo de vales en d.iagranas trldinenslonais ben d,etermlna-
dos experlmentalnente. 0 desenho abaixo é a projeção ortogonal- dêste
dlagrana onde se acha marcada a área de calha de líquidos residuals
m.groáti"ot. Os pontos representa¡n a conposição nornatlva para as no-
láculas Qzn Ab e 0r das seguintes rochasi 1) 15 tlngualtos, z.) 

"5 
fo-

nolitoso 3) sienltos alcalinos" à) traquitos -alca11noso 
5) pantb1lerl-

toso 6) 5h6 eranitos. 7) 102 riolitos, B) anostra SJR 51 ;

2conend.ltose3eú
noda calcuLada:
Piroxânio s6dieo t

Cono se vâ' o gnaisse alcalino do Matola cai denüro da á-
rea de rochas reslduais nuito próxlno do pqnto de proJeçäo de pantellg
ritos.

/'.,a'

\-\
o
.''¡';

rochas lgnoas pJ-utôn1cas aos shonklnltos e entre
aos tefrltos (menor ldentidade)

Por sua vezr o gnalsge shonkiu¡ltlco á

F,'g i.5

Kp

oonpa"ável entre
as rochas ef.uslvas

as

¡
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sio¿
&¿og
Fe*OU

FeO

lgo
Ca0

Na?o

Keo

.-ro
P¿os

Îio2
l,fn0

Shonkinltos
(6) Daty

54r80

l.3r2O

5r80

5r7o

5r90

10r30

?r80

5r 5o

1r1O

or59

0r01

or?0

- lt1

Teftitos
(es)

Johanr¡sen

49,L4

16r57

5r65

6rÇ8

5r98

9r88

2r57

3r39

2r0o

0r84

1r@

0r5o

48r66

I?136

5rO8

5r86

8r0g

10146

2r7L

5r15

].146

rroT

or97

0r15

2- GNATSSE Brolflrco (prno¡¡s)

0 gnalsse Pledade 6 uma rocha bastante heterogêÍi.€â¡ Nor-
nal-nente nlcácea de granulação né¿ia a flna, leuco a nesocrática. 0b-
s€rvâE-s€ frequentenente leitos de granuJ-ação grossa quase despro,¡¡ldos
de nlca. As zonas nais mlcáceas poden apresentar a blotlta orlentada
tanto dlfusa coao segregada en 1eltos lnterealad,os enn outros nals
quartzo-feldspát1cos à manelra de nl-gmatltos. 0 aspecto nals rrrþl¡ort
desta rocha em roLação to gnaisse al-cal-lno é dado por esta forng de dJ
ferenclaçäo netanórfica, ben como pela presença en certas zonas de tl-

a- Descricão maer.,s,råní c¡
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pos porflroides e em outras, venulação aplltica. e pegnátftica.
pegnatitos parecen ser ea sua naloria do tlpo de substitulção.
porfiroblastos säo. fornados por crlstals cenbinátr,1eos de nicroclfnlo
e nenores de píaglocJ-ásio.

Quando rlco en nicasr o gnalsse apresenta estrutura xlsto-
sa planar regul-arraente desenvolvlda. A lineação entretanto näo á e-
vidente quanto a do gnaisse al-ca11no.

É OeftntAa ora por una nalor coneentração 1lnear de crls-
tals de blotlta, ora por uma tend.ônc1a, perceptlvel nacroscbplcanente,
de se crista1J'zaren as nlcas en dlversas incllnações, dentro de u6a
nesaa direção geral. Mlcrodobras não foram observadas mas un ou lü-
tro crlstal de blotlta pode aparecer dobrado ao nicrosc6plo. Falxas
nals rlcas de nuscovita intersectando as camadas uiotfticas forneee¡o
alnda una tereelra indlcaçäo de ll.neação.

Tanto as estruturas llneares cono as planares, eoinclden
estatlstlcansnte con as encontradas no gnaisse a1ca11no.

As observações aelma dlzen respeito a un nrlnu"o nulto pe-
queno de oeorrânclasr tôdas elas sltuadas a pouca dlstâncla do contac-
to com o gnalsse al-cal-1no. Para oeste, fora desta zona, o gnalsse
olotlttca desaparece encoberto por e1úv1o en topografla desfavoráveL.

O gnalsse nals conun nostra textura de reerlstallzação 1e-
pldoblástlca. con nrlcas bem. orlentadas. En algunas lân1nas (0c.100a)
pode-se suspeltar con algu¡c fundanento da orlgen clásÈ1ca da rocha
pols a textura aparenta ser 'þlastopsadltica (grãos de feldspato mals
ou nenos equldlnenslonalso e máftcos unlformemente dlstrlbuidos). Nor-
nal-nente entretantor a recrlsta11zaçâo e processos de dlferenetação o-
þliteraran¡ completanente a textura or1g1na3-. Na 0c.BB junto ao co¡-
tacto con o gnaisse alcalino¡ â rocha adquire textura bastante parecldh
da eon a do últmo: quartzo en cordões segregados de uma matrlz nals
fetdspát1ea con porflroblastos de pertita. (foto 1)

Da medma maneira que no gnalsse a1ca1lno, não se oþserva-
raF en geral vestlgios de nilonltl zaçâo post-recrlstal1zaçäo. Faz
exceção a ocomânc1a 100b, onde faixas de ninerals lntensanente defor-
nados denunclan planos de cizalhanento a 8Oo do acananento¡ em aü1tude
quase vertlcal.. '-

b- Descrlcão nlcr-oscóoica e estudo a,1nera16E1cq

'* 0s

0s



0 quartzo dos gnalsses ¡iotíticos ten en geral os nesnos
caracterlstlcos do gnaisse alcallnoj lfnpldoo mais grosselro e en tex-
tura pavinentosa en canadas nononinerállcas " En gräos anhedrals e

nenores quand,o espa]-hados (en cerüa a¡undância) pela natrlz feJ-aspátf-
câ¡ Orlentaçäo 6ptlca proferencia]- dâste ralne'ral 'fo1 claramente reve
lada peLa unál-isu nlcrotectôn1ca.

0 feldsnato pptá-ssico¡ €&r geralo aenos abundante aqul do
que no gnalsse alcaLlno é poréra da nesna naturezai nicrocllnio con ge-
ninação forteo fraca ou ausente. A ausânc1a da gemlnaçäo pode ser a-
trlbulda geralnente à afuensão nulto pequena dos grãos. poderla ser
lnterpretada tambémo cono consequâncla da balxa triclinicidade do nlng
ra1 en determlnadas zonas. As propriedades 6pü1cas d.o nicroc1fnto
não dlferen aeentualnente das encontradas no nlcrocllnio do gnalsse aJ
callno. N,, = l"jzj-a"i4l 1nd1car1a provävelmente teôres llgelranentev
menores de Na.

0 pl-asioclásio no gnalsse Pledade assune nalon lnportânela
vol-umótr1ca. É en qeral nals abundante que o feS.dspato potásslco
dando ã rocha un earátur granodlorítlco. Aparece en grãos anhedrals
pequenos na natrl z felOspáticao mas pode tanbén apresentar-se en dls-
cretos porflroblastos. 0 conteú¿o A" anortita na mo1éeu1a é varlá-
ve1 con a ocorrôncia¡ âo contrár1o do que acontece no gnalsse al_call-
rlo¡ Pode-se afirmar que á seapre mals eál"i"o que Ar15 . aumentando
ôste teôr con o aumento d.e sua quantldacle nodal eB reräíao ä ao fel-ds-
pato potássico. Trata-se de olisgclási,o¡ corn teôr néaio Ma " tendo
nostrado as segulntes variações:

-h5

0c .88, Arl_B 0c .100a: AnrO 0c .105 ¡
0c.112: AnrO 0c.10li; AnrO Oc.!00:

A deternlnaçäo foi feita bpticanente, pelo nétodo d" iner-
säo e deterninação de extinçðes em platina unlversal-. Da nesna naneé1
ra que no gnaisse a]-cailno¡ o plagiocláslo não apnesenta zoneanento e
geminações. Àpenas a rrl-e1 da A]-bitatt f o1 veriflcada^ com desenvoLvl-
nento pouco acentuado.

A biotitq mostra o aspecto conun ea rochas xistosas. p1a-
eas con fndice de alongarnento ao redor de 1:! enrlquecen zonas êscq-
ras da rocha¡ êB típica textura J-epldoÞlást1ca, Un ou outro grão de
zircâ.o lncl-uso prod.uz halo pl-eocró1co pouco desenvolvldo. da nestnâ rnâ-
nelr.a que a a1lan1ta. 0 pleocroisno se faz em tons pardos esverdea-
dos ou avernelhados. o caráter 6pt1eo é negativo e os fndlces obtldos

Anæ
hu



en três anostras deran

0c1,0L Nx
NyrN,

verde ìrerm
=11590 1{,600

=1,6\2 1,6j6

Nz-Nx=orù5?. a"056

ZY*= 0o 1Oo

Estas proprledades lndican. segundo Trbger uaa lqpådonel'a-
na con cârca de 60fi d,e noLéculas ferrosas e fárricas (annlüar slderofJ
1-1ta) sendo a avernel-hada nals rlca de mo1áeu1as nagneslanas ferrosas
(annlta" fl-ogoplta).

A nuscovlta' da nesna nanelra que a bf.otlta¡ se coneentra
era falxas e se apresenta e¡n placas co¡n 'lndlce de alongaroento 1:5.
As zonas nuscovltlcas por vezes não são perfeltanente paralelas ås de
blotlta" podendo cortá-las en ângu1o de nals ou renos 10o. As pro¡
prledades deterninadas foran¡

0c. N*= 1_r5JZ

Ny= lD6lz ?Y *= 7go
IrJ_= lr6aTz

N__N__= 0"045zx

Ðe acôrdo com o diagrana de Vollc (em Tröger) ürata-se de g
ma nuscovlta eon !5ll de nol-éculas nagneslanas (fengita) e ]i5fi de féryJ
cas (ferrinuscovita).

Epldoto é um access6rlo relativanente abundante e¡o certas
anostras üonando lnportância malor que no gnaisse alcaLino. Apareee

3llos e méA1os tanto euhedrals cono anhedrals, por vezesen graos pequ(

contornando cristals de a11anita.

Por sua vez a titanlta é aqui nenos 
"onupl"ua tanto en tg

nanho coao en quantidade. Os grãos são senpre pequenos e arrendonda-
dos concentra[do-se por vezes en agregados. Não exibe a varlação de
côres eneontrada no gnaisse al-ca11no. sendo a tonaLldade sempre pardo

resultados

0c.11--1 i\i'x
Ny,Ifz

- lJ6

nais ou nenos
verde rrernr

=1o5 89 1,595

=1,639 l,6jo
Nz-Nx=0,050 0165

?Y*= Oo l-Oo

concordantes:

oc.!oo Nx
NyrN,

verde
=L,597
=]-r6U7

Nz-Nx=o¡050

cl-ara.

Magnetlta, anatlta, a11a41Fa, zircþ.o e gr,anad,a. f æan.
orden de ab'undância os outros accessórios eneontrados. Não foran
terninadas suas proprledades 6pticas de nanelra especlal. Note-se
penasr Qtle a a].lanlta não dlfere substancial-nente da encontrada no
gnaisse alcallno. Mostra as mesnas varlações de blrrefringância

por
de-
/-

nas
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tons de pleocrolsno parecen, ligelranente diferentesn ainda d.entro
¡a rdo.

OS

do

A granad.a parece ser
juLgar ìnlcanente pelo seu lndlce

,e- Analises nodais

Foran efetuadas 6 aná11ses nicronétricas do gnaise ffotlt¿
co¡ que forneeeran os seguintes dadæ:

Oc.nQ FeId K

88 44¡2

I@a 4018

105 2613

LlÊ L6r7

lflA 619

4OO ?Jß
Måd:ia

vol. 2516
ï

P¡espo 2157

¡¡6¿ta

pê"o 2416

un lipo rlco de nolécu1a alnand.ina a

de refração r1= L'BZ e paragênese.

Plag. Qz BÍ

2510 ?1r5 8rõ

fi t2 1515 9 r7
47 r8 1510 r2r2
?2rO 32rO ?2r8

4412 2817 L1r3

õ116 ?615 1215

53rL 26r? l3r5

?165 2166 5r0

3?r5 ?2rg Mrg

Ep Mu Ti

1r0 0e0x ?rO

0r5 1r0 0r5

0r5 0¡0x 1r0

5ro - 0r5

5r9 - 0r0x

4$ ?ro

?rI 0r9 0rg

6t6 2r& 5råL

2t5 1r0 1r1

Densidade calculada da rooha: ?1698

Â1

or5

ork
o:*

0rOx

ork

orOx

d- Dados oulnlcos

Obtlvenos " an6l-1t" qufmlca de ura gnalsse Pfedade. efeür¡g
da no L.P.M. do Rio de Janelro por Alda Esplndola e que flgura no re-
Latórlo da Prospee (.8 Uert e outros)

Mt

L,?

or5

o:*

0rõ

or5

5117

or6

Ap

or5

0r5
OrOx

o:u

2fi

0rõ

5r18

oA

7'T

0r&c

orP

o&
0r0x 0r0x

Oto¡ -
0r0x -

0r0x 0r0x

Gr



An: S.IR 275

.Análise

-!a-
(Gnaísse (neta-grawaca?). Præedência näo dlscriminada)

sio2
&eog

Fer0,
Fe0

Mgo

cæ

58r90

17r60

1r00

4rfi

2r90

5r7O

õr60

4rffi
Itfi
0r õ0

o r27

orSo

y'o de oåtÍons

sí
A1

Fetrl

Fetl

NaAO

Koo
6, ¡-

Heo'

Heo-

t¿ou

6oz

Wr?7 Qz 4136

19151 0r ¿5100

0170 ¿b 32155

5rffi .An 19150

Norna catiô-
n:ica genal

Mg

Ca

Na

K

P

c
TÍ
Mn

rio2 0r@

MnO 0105

4rO3

5r7o

6,51

5r00

0r21

0r58

0r0õ

0

Norna catiô-
nica esp.

Qz L?rlJ-

0!r' l5re8
hl¡ 36 r45

Sal. tt*
I,Io 2rI4
En 8106

Fs 5196

Mt 1105

11 0106

Ap 0156

Cc O 176

100146

0

nodals

100roo

eálculo de análise qufnica, efetuad.o con a

forneceu os segulntes resultados:
Feld K Plag. Qz Bi Ep Mu Tí

2416 3215 2218 14rg ?r5 1r0 lrl
15194 20 r57 ?2r8 6r?9 0195 O r45 O r53
4tñ 7 ríL er55 0165 0r5g

o r33 0125 oroe

0r4o

5r68

Sal. 62rJ;4

Bi 18176

Cz 16164

Mt 1105

ri 0109

/lp 0156

Cc O t'76

sio¿

&¿og

FerOU

FeO

¡4e0

Ca0

Naro

Keo

H¿o

Paou

Tio¿

Fer¡. _Å9¡ä9
100r00

Fen. õ7.86

100r00

1r40

0158 5rO2

3r2B

médta ae

Mt Ap

o16 0r4

0r59

Lr32

0rP1 0105

6 anáLlses

Sæa

0r41

0r19

or12

0r05

or33 Or25

67 r3õ

15r59

Lrol
0r59

õr68

?r55

5160

4r7?

0rãL
ofi
olQ

' 0¡17
or42

99r9?
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A varlação mineral posslvel dentro do gnaisse tipo piedade
está bem expressa nas dlferonças entre a análise SJR ZZ5 e a anállse
néaia calcuLada. É posslvel uaa cosrparação com menbros de uaa sérte
fgnea (granltos r Qtrartzo-aonzonltosr grâDodiorltos e dlorltos) ben cg
ao coa tôda uma gana de rochas sedlmentares clásticas desde ariósios
atá grauvaques. Não tem porlsso grande signiflcaçã.o genétlca. do pop
to d.e vlsta estrltamente qulnieon o quadro que fornecenos abaixo ä gU
sa de llustraçãol
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a- Descrlcão macrosc6olea

Êste grupo abrange rochas fortenente heterogseneas sob o
ponto de vlsta mineral e estrutural. Ocupam a zorla leste do naclço aJ
eal-ino. sendo os aflora¡qentos de rocha fresca ¡nals encontradlços no Lg
do su1. o tlpo doninante é denso e escuro, de granulação ¡aéata e fl-
na isento de minerais nlcáeeos e não exlblndo rÍstosldade e J-lneação.
A microscopla denonstrou, entretanto, que há varlação mlneralóglca em
nítlaas canadas não dlscernlvels no canpo. Referlr-nos-emos doravan
te a estas rochas coao plroxênio-granuS-ltos e anflbol1tos. 0s

1- OS GNAISSES DA SÉRIE CHARNOCIdTICA E AI{FIBOLITOS
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plroxênio-granulltos são sen drlvrda neabros bás1cos cle una s6rlo char¡-
nockltlca.

Charnoekitos prbprianente dltos (ácldos) estão tanbén rê_
presentados na região. Forman corpos de rochaa grosseiras rlcas de
feldspato einza esverdeado e quartzo clnza azu]-adoo notivo pel-o qual
elas parecen nesocráticas à vista desarmada. A gnalssificação é gra-
ca nas se acentua en zonas de intercalação con nenbros nais þásieos.
Pequena quantldade de biotita e anri¡6tro pode então apareeer. A Ll-
neaçäo tam¡é¡a é fraca ou ausente.

En al-guns lugares oeorren membros lnternedtártos da sérle
charnocklttca con aspectos translcionais entre aquôLes dois tlpos. Jrql
to ä þase do gnaisse alca11no fol coletada una amostra (0c.1ZB) anor-
nalmente xistosa e rlca de b1ot1ta.

As poucas atltudes que se anotaran neste grupo de rochas ,
nostraram que a formação é tectônicanente nais novinentada que as for-
nações Piedade e aLcalinao As rochas charnockltl".s nostran-se .atra-
vessadaq por pegnatltos' princlpalmente os tipos ácldos.

As ocorrâncias de rocha fresea são raras tendo o autor se
servido. da côr venmelha a rôxa de seu solo resldual para reglstrá-la
en napar

tôOas as rochas dâste
comple ta¡nente recris talizadas .
sugestivo nos granulltos.

Não
^ser a ocorrencla

p1ag1oc1ás1os.

Os plrorånio-granulltos e anflbolitos são nornalnente equJ
granulares en textura granoblástlea xenoblástica. Alguns raros porf¿
roblastos d'e plroxânio f orarn observad.os nos granulltos. A granulação
náaia deternlnada fica en tôrno de 0.5nm o

Já os charnockltos ác1dos são preferenclalmente grosselros
(granulação méara de 1nn) nas ao nicroscópio revelaran-se lnequlgrâDUl-
lares cog¡ numerosas zonas espalhadas lrregularnente, fornadas por agr_o
gados quartzo-feldspáticos nlcrogranulares .

se observaran indlcios d,e nllonitizaçá.o recente, a não
rara d.e alguna deformação nas laneLas de genlnação de

grupo se nostraran ao nlcroscóplo ,
Un provável acamanento orlglnal é na3
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O quartZo apareee sb¡rente nos charnockitos ácidos e apre-

senta os caracterlstieoa habituals: intersticial¡ anhed.r,al e eom extln
çäo setorial.

0 felds,pato,.po!ásslco encooürado é o -ggjgg¿éå:.g, a juLgar-
-se pe3-a ausôncia de genlnações a aparente extlnção paralela na zona

normal a (01-0). Estas nediåas ficaragr prejudlcadas pela constante
presença de pe.rtita nascarando as referânclas de cllvagen¡ e. d1fl-
euldade da sua observação en feldspato excepclonal-nenËe fresco, 0 og

tocl-ás1o pode oeorrer en gräos anhcdrals lsolados nas o lntercresclmgg
to coa o p1¿gioc1ásio en pertitas e antlpertltas é o nodo de fornagão
nais abundante e earacterlstico marca.ndo una das lnteressantes pecul-lg
ridades dos charnockltos em todo o mundo (Quensel, ]95]) ¡ Pertltas e

antlpertitas nostra¡a estruturas diversas .bandeadas en falxas flnlssi-
nas até muito largas ou apenas ell for¡na de grãos incl-usos retangul-ares
losangulares ou lrregulares (fotom. Z,î. A proporçäo de un para outro
fe1-dspator en ua mesno grão, é taraþén variåvel não se podendo dlzer en

¡nuitos casos qual dos dols assune o papel de hóspede e qual o hospe-
deir.o. A rique za de intercrescirnentos feldspát1cos ten sldo atriþu1dQ
pelos autores (Suþrananlan f960) ä alta tenparatura de cristaLlzagá,o.
As proprledades épticas do ortoiláslo são altanente varlávels em una

nesna secção, mas não foi posslvel correlaclonar estas variações con

o nalor ou nenor grau de denlsturação al¡ítica. Os val-$res de ?V--x
mals encontrados fora.n: !Bo. 560 e 65o .

0 pþ,gåggléEi.e nos charnockitos áctdos á tìplcanente uB
-2-Utgggtgflp¡ nos charnockltos lntermediártos é o]-1Eq,clásip ou ggggå1¡¡g

e nos charbockltos þásicos (ptroxân1o-granulltos) pode ser gg$ggl4g ¡
l-abradorit?, ou ató bytownita. É se!ßpre ar¡Lredral' nostra lntercrescl-
¡rento anti-pertltico apenas nos charnockltos ácidæ e as gemlnações

nais coauns são segundo as i-eis da Alblta e Perlcllnlo' u ú1ttna nals
abundante nos pLagioclástos eáleicos. Foran determlnados os seguln-
tes conteú¿os de An:

0c. 7z OnUT 0c.L0t h¿15 }c.LZt Anr, 0c.15z LnrS 0c. Z3¿Aæ.

Oe.?6: AnSB 0c.5! z An6, oc,55: Ango 0c.80: An6o Oc.l-Z8tMrt

A hornblenda aparece en grãos sol1tárlos e¡n charnockltos
ácidos, á mlneral essenclal nos anflbolitos e charnockitos lntermediá-
rlos e ten ocorrância en aþundânc1a variável nos piroxên1o'-granulltos
(ausente en canadas), Nos tipos básicos e1a é do tlpo pardo conunen-
te descrlto en roehas do fácies granul-ltico (Turner e Verhoogen¡l-960).



Foran

0c. 7z

0c.10:

0a.12:

0c.15¡

0c.?6 ¡

0a.55:

0oo80 ¡
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deterninadas as segulntes proprledades 3

I'I* r 11679 I lrlu ! l¡?05 t ¡[u-N; 010?6

Hornblenda fonmada por rralitízagäo o

Nx : 11681 i Nz = lr?OS ¡ Nu-N*= O.O?A

l(: ananelo palha; y: pardo esvendeado¡

l{x = 11660 i Nz : 11685 i Nu-N*= OrOpS

X: anarelo palha¡ yl pardo esverdeado¡

¡lx s 11646 I Nz 3 11660 ; Nu-I\Ix= O|OZ4

X: quase incolor; T: verde pardacento¡

Nx = 116?0 i Su r 11694 J Nu-Nx= oro?4
X: pardo claro ¡ y: pardo n6üio I
Nx = 11667 I Nz = 1ro9? I Nu-N*= O,OPS

J(: amarelo palha¡ y: pædo esverdeado¡

Nx = 11667 3 Nz = 116g1 ¡ Nr-Nxr O|OTL

X¡ anarelo palha; y¡ verde pardacento;

¡ ?Vx t 650 | Zze = 12o

¡ ZVx = 6?0 3 Ztc = lpo
Z¡ verde oliva pardacento

; ffx = 73o 3 zrc = 15o

Z: vende pardacento

¡ ¿Vx = 8Oo 3 Zec á 23o

Ze verde az¡¡.].ado

: àVx 3 ?1o 3 Zzc ! 160

Zr pardo escuro

Z: verde parclaoento

i N*= 72o i Z¿c = 18o

Z: pardo esverdeado

Não é possfvel caracter izar quTnrcanente e por v1a ópttca
estas hornbl-endas. Pode-se suspeitar entretanto que as pardacentas,
geralnente de nalor índ1ce sejan nals ricas de Fetr I e aenos hldraËa-
dast cono ten sido provado nas hornblendas fornadas en alto pT.

A blotlta¡ âo contrário da que se encontra no gnafsse pf€
daden é senpre a variedade con absorção náxima pardo vernelho,
ZY* = O - 10o e lndices relativanente baixosj Nz = Lr63Z en nédia
(mals ou nenos 0.006 conf orne a ocorrêncla). É po" conseguf_nte url
meroxênlo (Trbger).. Aparece en placas isoladas nos charnockltos.

A qragada ná,o á ¡nineral frquente nas rochas da sérle chqg
noekltlca. Quando ocorre. não parece estabilizad.a no fácies. åssln
aparece sempre coElo corôa de reação en outros ninerais. Na 0c,7 foI
ma-se ao redor de Bagnetita e nas 0c,5h e 55 cono pqquenos e perfel-
tos roabododecaedros' entre plroxênf.o unalitizado e plagiocláslo
(rolgrì. 5"o). Nestas últitrur ocorrâncias a granada ten N . :*rTg o que
faz prever ulca -4@EsLi&g con relação Al:p1 = T¿J podendo conter até
30% de grossulária. (una segunda alternatlûa menos provável é a de
tratar-se de una grossul-ária con cêrca de 25fi de moléeula andradftl-
ca). 0 nodo de fonnação do nineral parece indlcar uma aconodaçäo da
rocha en fáeies d.e nenor PT (alnandlna-anflbclito)



Tltanlta
em l-ânina alguna,

O nineral nais característico nas séries charnockltlcas
ten sido senpre conslderado o hi.peråtônioo I'la região estudada foi eg
contrado na naioria dos dlferentes tipos de rochas senpre aconpanhado
de plroxênlo monocllnico3 diop.$íclig, 0 úttino é senpre nais abundan-
teo Anbos os piroxânios se apresentan da nesna forma; en grãos anhe-
drals por vezes ar¡cb6ides na texüura granonS-ástica dos granullüos e
tendendo ao idionorflsno en grães isolados noa charnockltos åcidos,

0 hlp9rsSânio ten a.s característleas' que ten sldo descrl-
tas conuncnte en outras zonas charnockftieas. pleocróico nos tons
X¡róseoo Y:amareladoo Z:esverdeadoo nostrando aproxlnadanente as nes-
nas tonalidades en qualquor tipo de ocorrôncla. As extinções, quando
observadas en grãos co¡r boa clivagen (raramente) e figuras de lnterfe¡,.
rôncia centradas, são seapre retas. preferinos adnitif que as chana-
das ttextlnçöes onlíquas anônal-asrr ea hiperstânro pleocró1co frequente-
nente nencionadas na literatura (Naidu, Aghil sejan antes devidas a fg
lhas na interpretação de clivagens e ttpartlngs'r, na obtenção de cortes
bptlcanente convenientes (Johanns en"LgSB) ,

o diopsl¿io á de lncolor a esverdeado¡ podendo ser levenen
te p1eocr61co.

As deterninações 6pticas dos dois plroxânios são aprssentg
das abalxo, en conjunton Após o enuneiado das propriedades para cada
especl¡nen" seguen-se as prováveis coraposições en têrnos de nolécul-as
conponentes" obtidas bpticanente con ajud.a de diagramas publlcados en
Trbger o 0 aiopsíaio é elcpresso pelas motéculas3 r¡io11aston1ta (wo)
CaSiO. , Enstatita (en) MgSiO= e Ferrosillta (Fs) FeSiO_ e o hlperstâ_) !-.,n-, - : ) -----3
nio pã1as r¡oléculas En'e Fso

0c" 7

Diopsldio:
N"= 1,701 ! Nz= IrT2-( j Nr-N*= 0,026 ; Zyz= |.ho S Ztc = hlo
Comp: hIo¡rEn''F"ZZ

Hiperstên1o;
i{, = ar73I 3 2V*= !0o Compr Erl+5Fr55

e cpidoto¡ coao esperado,

-53
não foran encontrados



0c. 10

Diopsldto:
N". 1.697 j N"= l,Tzl :
Co¡op: blo¡¡Enrdrfg

Hiperstân1o:
N, - 3.732 : ?Vx = 5Oo

Oc.LZ

Dtopsldto:
N*o L,69j ! Nz= ]- s7?o ;
C ornp : i,tro¡¿rE3f rrg

Hlpersüânio:
N, = 1,72.8, ZYx- Llgo

0c. Zj

Dlopsldio:
N*= 1.68I .¡ N"= 1o71o ¡
Conp: ulo¡gEn¡3F"g

Hiperstân1o:
N" = L"7lh s ZYx = 5Bo

Nr-N*= O"OZB i 7Yz= 53o ; Zte = l+Zo

Comp: En4rFs'

N"-N*= OoO27 3 ZY zo 53o S Zzc = 39o

0c. 26

Dtopslaio:
N*= Lr695 j Nz= LoT?l j N"-Nx. ooOZ6 i Zyz= 5Zo : Zte = 7go
Connp: ldo4¿En39Frfg

Hiperstôn1o¡
N" = 1,725 i ZVx = 50o Comp, Er55Fr!5

Conp, ErlTFr5S

Nr-N*o O^O?7 S ?Vz= 56o : Ztc .38o

oe. 5U

Dlopsldlo:
Nx= l-.693 i N"= :-,u7?o j N"-N*= o,ozT i ?y r= |,llo s zzc = 39o
Conp: trlo'rEn 

ZFsfg

Hlperstênio: al-terado (?)

Conp z En6rîs,

.'d!-
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Dtopsldlo:
N*- lr6gh ,: Nz= L'TZL
Conp: lrlo¿r6En55F"t7

Hlperstênio: alterado

0c. B0

Dlopsloto:
Nro ln6g7 j N.z= Lr7lg ¡ N"-\=

-55

Conp: hlo4rEnrgFrt6

Hlperstânlo:
l{, = lnT32 ¡ ZVx = 50o

i N"-Nx= O"O27 S Zyz= j6o : Z¿c = 3go

(?)

0c. LZ9

Dtopsfdio:
Nx= L,69! j I{z= I,72a s

Conp: ldo¡rrEn 
ZFrfg

Hlperstân1o:
N, = 1,72:. ¡ ZVx = 50o

O,AZT t ZYz= 5üo ; Z:c o 40o

As conposições aclna obtldas foran proJetadas en parte do
dlagrana trlangular da f1g 18 . 0s pares de plroxân1o coexlstentes
nas dlferentes a¡nostras achan-se J.lgados por Llntras retas. observ€r-
-sê que há una relação shpatátlca no conteúao ae nolécul-a feruosa nos
dols piroxên1os. Entretanto os plroxân1os mals ferrosos näo eompâre-
ce¡n necessàrianente nas rochas ¡ca1s básicas (ocorrâncias narcadas no
eanpo de projeção de diopsldtos). Neste sentldo näo se estabeleceu
regra alguna!

T'fllson (1960) sugere uma lnteressante relação de causa e gfeito que pode ser apreclada nos diagranas trlangulares construldos da
naneira aeina. As r-ir¡rras de ligação hlperstên1o-dlopsldlo, se proJ.og
gadas para cina' na dlreção da noláeula wo,Llastonftica, cruzarão un
dos dois Lados superlores do trlângulor nor¡aalmente no lado hlo-En. As
lntersecções de nuaerosas Linhas se fornaräo en una reglão 

"ot or c€rrù-tro de naror densidade. correspondente a un vaLor (rug ou l(Fe) que seIê a*etanente no lado afetado do triânguJ-o. Êste núneto t"n vaLor

C o¡rp t Eb5F"!5

Nr-N*= aro?T s Zyzo 5!o ; Ztc = lLo

C onp t EbSFrù5
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coaparatlvo apenas e equlval-e ä porce4Ëagen de ldo que colncide eon a-
quela área, na direçäo de En ()Ofg) ou na de Fs (l(Fe). A se conclulr
das prlneiras tentatlvas de i,rlllsori. un tanto criticadas por 0tgara
ç1960)r pârêc€ que altos valôres (comparativanente) de Xl'fg são obtldos
en granuLltos moþilizados ou plroxênio-granulltos junto ao Llnite das
fácies granul-lt1co e anfiþol-íticoo Para piroxânio granulltos progre€
sivanente afastados d.aquele limite (ma1or pT) poder-se-1a esperar d1@
nuição no val-or de )O{g . '

Una operaçäo ldênt1ca ofetuada no diagranra dâste trabalho.
forneeerla valôres de )Ofg entre ?0 e 3O^ eonslderado por blll-son sufl-
clente¡rente aJ-to para colocar os eharnockltos e granul-itos en sub-f-{
cles lnferlores dentro do fácies granulltico.

c- AnáLlses raodals

bollticas e

Ooono Feld f, PlaS Qz Bi
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23
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54

55

80
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Foran obtldos os segulntes resultados para as rochas anfl-
granullticas:
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None
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Chænocklto Lnt.
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Pirr-granull.to
Pirr-granrrltto
PÍr.-granulito
Elrr-granuËto
ChænockLto 1nt.

0rJr

Orùc

0¡0x
0rx
3
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! - DrscussÃo cERÁL E pntRocÊNssn

a- Gnalsse al-callno

0 none ttgnaisse alcalinolt pelo qual fol cor¡heeida até ago-
ra a rocha donlnanüe do naeiço do Matola (Ebert e outros)n perde u¡n

pouco sua razäo de ser ao se exaninar a conposlçäo mlneralóglca. 0
none ter.la sido dado por analogia ao sieniËo, rocha que para todos os
autores nodernos näo possue sllica lfivre ou a tâm en qaantldades lnfe-
rlores a5%. Näo é evldentemente o caso presente (cf. pg. 39), Se-
gundo Johannsen (19rI) una rocha magnátiea mineralbgicanente slnilar à
do Matol-a é elassiflcada con o nQ Zl5 P e se chamariarrsodaclase-grg
nito'r. Pel-a classificação de Shand a rocha é caracterizada co¡ros
supersaturada, peralcallnao'leucocrática, com proporções Or > Ah r e

Ab > Qr ¡ equivalendo lsto a un '¡soda-granitoir.' Segundo a cl-asslf1cg
çäo de Hatch, hiells e l,rtells (tgt];g ) a mesna se chana "ål-eal-i-granlto .'
sódlcott. Usand.o-se os lndlces arbitrárlos álcalt-cal de Peacock
Q931) obtldos em diagrana de varlaçãoo a rocha do Matola não pode ser
cl-asslfleada como alcállea. 0 lndlee obtldo - 56 (ps !r ) aponta a
elasse das calco-alcállcas (fndlces de 5I a 56) que poderiani tanbé¡r
ser denonlnadas de sub-alcalinas.

A re1-ação (en eoeficientes noleculares) /ttrOr/Nar0 + KrO
para as dlversas rochas con "nállses 

qulmleas efetuadas ou calcuLadas
(pg 1lJ a 39 ) forneceria os seguintes valôres:
oc.37- tr!9; 0e.l-06¡- 1,0!; 0c.6!n- O^9Ts 0c.11àb- LrlZ3 oe.!??- 1n19¡
0e.111-a- t,6h; Ué¿fa calculada - 1o0B; SJn 5f- l-,19; S.IR 3T!- l.Z5 .

Verlflca-se portanto que apenas a 0c.69b satlsfaz os requlsitos estabg
1ec1d.os por Shand para ser conslderada peralcal1na.

Outros autores (en Barth, l95Z) classificarian a roeha, sg
posta lgn"a, dentro da cl-an sub-alcalina.

Do exposto se conclue que não há coneordânela entre os es-
tudlosos qua abordaran a sistenátiea das rochas lgn*as.

A nomenclatura cias rochas netanórflcas alnda 6 nenos cla-
râ¡ A tendância é adotar adjetlvos idântlcos aos. de rochas lgneas
correspondentes qulnlca ou nineralbglcanente. Heirich Q956) classl-
ficarla o gnaisse d.o Matol-a como um álcaLi gnalsse, engLobandd as va-
riedades nlneralógicas; riebeekita gnalsse, eglrfna gnâÍsse¡ etc.



- 5E

Enbora näo corresponda intelranente à naioria das definl-
ções apontadass, Tesolvemos adotar o noae trgnalsse alcalino,, porque á a
que melhor explica as tendências petroquínieas da rocha. Na realld.a-
deo e1a nostra eB geral una relação al-uninalá1calis sufieientenente
balxa para provocar o apareclnento de ninerais sódicos cono a hasting-
sita e eglrinauglta (Turner'1960) " nisto se diferen,ci.encio claranente
dos gnaisses vizlnhos.

No Brasil parecem ser raras as ocorrências de gnalsses al--
calinos ou alcallnizados n 0 autor conhece rochas fenitizadas entre
Caldas e Ibitluran MnG. descritas por Gulnaräeso Ellert e mapadas por
Ellert" Bjornberg e Coutlnho. /,tualnente .¡ senelhantes aos do Mato_
1a na composlção nineral e textura são certos gnalsses provàvel-mente
fenltlzados que ocorrea na borda rla intrusäo alcallna do Itatlale e
que estão sendo atualenente estud.ados por E. Rlþeiro Filho. Sabe o
autor tanbén da exlstônc1a de gnaisse s1milar, Þrovàvelnente fornado
por netanorglsmo regional. conposto de nicroellnloo quartzo e egirlnag
gitao ocorrendo e¡û Pshanbuco ao longo da estrada Serra Talhada-ArcA
verde (conunicação verbal da srta. Neuza de Me11o).

Alguns gnaisses alcalinos senrel-hantes tâ¡r sido descritos
na llteratura mundialo e a â1es atri'þu1das origens diversas.

Keyserlllng (1905) observa nos Alpes austrlacos um gnalsse
de textura cristaloblástiea fornado por quartzor rnicroclínlo, alblta Â

rlebecklta e egirina. Na falta de qualqæ r estrutura netasedinentar,
adnlte que a rocha se tenha forriado por pura recristal-ização netamórfJ.
ca de una antiga eruptiva. A lnexistância d.e variações texturals, ag
sência de textura porfirítlca e linites nítidos com as encaixantes ex-
elue.¡n para aquâLe autor a possibilldade de se tratar de antlga lava ou
tufo' A ocorrência concordante con xlstos encaixantes e a aþsoluta
honogeneidade do gnaisseo apontaria provàvelnente uma orlgern ern siLl
ou talvez 1acó1ito. A situação c descrlção geral da rocha bem cono a
textura microsc6plcai reproduzida em liarker (tglZ) se aplicam en
linhas gerais tarnbém ao gnraisse do Matola.

Modernaniente os gnalsses alcirlinos tô¡r sido considerados
- .ìlnvariavelnnente produtos de alcalir¡etassonatisno em escala tanto reglg
nal- (mignatlzaçáo^ palingênese e granltlzação) coao 1ocal (ação de co.g
tacto con diques de pagmatito e lntrusivas a1ea11nas).

0s granltos e gnaisses rlebecklticos e egirlnlcos na .Á.frl-
ca Equatorlal e 0cidental pertenceriam à prineira categoria. É o que
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se depreende dos trabalhos de Roques (rghg)" chaput et a1.(r95à), polé
nard (1951) e Mackay et a1.(l952)' êste ú1tino atrlbuindo o netassona-
tlsno äs rdchas báslcas e ul-tra'oáslcas da região. Tambárn na Suécia ¡
Lundegarth Q95il asiinala gnaisses alca11nos, proclutos de netassona-
tisno durante nignatização gotliiana. .Já ìvic Lachlan (1951) e King
Q9lJ, preferem ligar a forriirç7to d r r'r6irina-3ranulitos a metassomatis-
mo 1oca1 provocado por intrusõ,:s dc p.:gmarito s6aico. iüo trabalho de
Mc Lachlan' os granulitos descri.tos são e>;treaamentc semelhantes ao^â
gnalsse alcalinos do Matola" Faltan porén aqui¡ os pegmatitos.

Nos trabalhos aencionadoso os autores referen-se frequen-
tenente a granltos e gnaisses biotíticos como þase ou sr¡bstrato para o
metassonatisno.

É o que nos sugere Quensel (1958) por exenplo¡ ao tratar
do desenvolvimento de gnaisse hastingsftleo e sienltos eglrlnaugltf-

eos na região de Bysjön na Suécla. 0 aparecl¡nento de hastingslta 6
atrlþuido à ação netassonatisante de u!û rrrest nagnart agindo sôut" u¡n
gnaisse granito potássico rico ern blotita. Observa que há una rela-
çäo antlpatética entre biotita e hastingslta nas rochas internedlárlas
e fornece uma fclonicrografia (pouco convincente) onde se pretende de-
monstrar a formaçäo de ltastingslta às custas de Oiotlta. Ao nesno teg
po se desenvolveria nicroclfnio e a1b1ta. A egirlnaugita ern rochas
vlzinhas teria uma orlgen paralela à hastingsita.

Na reglão da serra do MatoJ-a o oþservador pode se lncl-lnarí
lnicialmente a buscar a orlgen do gnaisse alcalino no gnalsse bfotítf-
eo vizinho. Certas senelhaaças quínnicas ¡ nineral-óg1cas e texturals
(pg ÀA e f1g 12'17) tn¿icaria¡r aparentenente a transf orraação metanórf!
ca ou fracanente netassonática de una roeha em outra. lJa reaLldade â

difíeil- provar esta hipótese. Faltan-nos prirnelranente dados qufnl-
cos reais dos minerals envolvidos nas reações. Sem aqueles é tnpossJ
ve1 de¡nonsbrar rigorosanente o proc€sso¡

Por outro lado certas evidênclas de campo e nlcrosc6plcas
são altanente sugestlvas de independância de orlgen;

la) 0s contactos entre as duas rochas são bruscoso En a-
penas un lugar'(0c.a22) 6 posslvel suspeltar de passagen qulÉca gra-
dual en pequena escala. A1iás lnterações de contacto devem ser êsp€-
radas entre duas rochas sub¡netidas aos Besno processos netanórflcos.
Mesmo assin aquela nudança se raz em poucos netros e nen una nen outra
roeha perden jamais suas indivldualidades: anfiþóllea de um lado e blg
tltica ¿e outro.
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vo e¡n zona,a:ti"J:)eontactos 
horlzontais são planos e regulares (sal--

3a) i'lão se observaran 1nc1usões de una rocha enr outra.
äa) Venu3-ação pegnátiea se restrlnge aos gnalsses inferlg

T€S ¡

5a) Não se verlflcou ao nlcroscópio um ún1co caso de ocog
rência de anrrn6tto en gnalsse biotltleo. Por outro lado as rarlssl-
mas blotJ,tas que se observam en algunas lântnas de gnaisse aLcallno
não nostram relações genétlcas con a hastlngslta.

É tanbé¡q lnposslvel admltlr-se una alcaLlnlrzaçáo do gnals-
se do Matol-a por efelto de intrusões vizinhas. Não se encontran cor-
pos lgneos a nenos de lio tn das bordas do naeiço (con exceção d,e râ-
ros e flnos diques de diabásio inferid,os aagnetonètrlcanente). poder-
-se-ia lnaglnar que intrusões lnferiores estejam encobertas. Mas en-
tão' estarlan isoladas do gnalsse alca3-1no por espåssa camada de gnalg
se ulotltleo ou charnockftico não afetados (cf. f1g. T ) .

A nelhor explicação para a gânese do gnalsse do Matol-â s€-
r1a alnda a nals antiga das sugeridas (Keyserj_l1ng). Tratâ_sê de ro_
cha lnlclal-nente já a1ca11na nagnátleu, possìvefunente efusiva. Nesse
sentido alirùtan-se evidânc1as nlneraS-6g1cas texturaisa geoS-óglcas e
qulnlcas:

1e) A conpostção rnlnera]. é 1dânt1ca à ¿e roehas fgneas
quartzo-sienlticas ou de suas slnilares efuslvas.

?e). A granulação é relatlvanente fina
3e) A textura poderla ser considerada blastoporflrltt"a .

0s rrfenocrlstalstt de feLdspato al-callno e egirinauglta não nostran a
tfpiea estrutura crlvada de neocrlstalizaçäo (po1qu11obl-ást1ca). Nesse
caso a lnterpretação provável é a de que sejan fenocrlstais reJ-iqul-
afeS.

lla) En alguns pontos a rocha conserva o que parece ser u-
ma estrutura fluldal- (.f oto f3 ),

5a) Provävelnente as falxas nelanoeráticas (gnalsse shon-
ttnlttco) ou aiinhanento de náflcoso presentes en qualquer afloranenüo
representan variações verticais quínicas e nineralógicas$ aconpanhando
a estrutura fluidal.

69) A atitude do corpo aLcallno e d.e sua estrutura nalor
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é subhorlzontal e concordante con as do gnarlsse ¡totlttco subjacente,

7a) 0s esqueaes de var.lação de óxidos (fie 14 ) se lden-
tlflea con os ionhecldos p¿ìra sáries rnr.gnátleas dj-ferenclada^s'.

Bo) Quì¡aicar¡ente o gnalsse a1ca11no se ldentiflca com

call-rlól-ltos e pantel-l-erltos. Caso não tenha havldo forte dlfere
elaçäo netam6rflca' as falxas mslanocráttcas representam o papel- de
derranes tefrltlcos (eonposlção shonklnftlca) .

Não existen nuitas evldânc1as ralerosc6plcas que nos Þernl-
tan aconpanhar ou deduzlr as ¡nodlflcações nlneral-6gicas efetuadas du-
rante o netamorflsmo. Fo1 notad.a todavia, a exlstânc1a de pertlta
grosselra apenas em porfiroblastos estando al-blta e nteroel-ln1o perfe!
tamente lndlvidual-lallzados e lsolados na natrlz fl:na. Éste fato su-
gere a fornação 1n1c1al de feld.spatos t6ar"o-potásslcos (san1dlna. a-
nortocláslo' etc.) honogâneos ä alta tenperatllrâ¡ A defornação e me-

tanorflsno subsequente levou-os a se estabillzar en ternperaturas mals
baixasr denlsturando-se as mcrlácul-as s6dicrs e potáss1cas. Êsse pro-
cesso é naturalnente conpleto nos grãos pequenos da natrlz e nais dl-
flell- nos fenocrlstals agora pertlticos. Entre os eonponentes nárr-
cos pode-se admltir lgualnente, uma transfornação de mtcr611tos de p1-
roxânlo 

"6Ot"o 
en hastingsita (mals estáve1 nas condlções de metanorC

fisno reglonal). 0s fenocrlstals terla¡n sofrldo pequena ou nenhuna
transfornação. Ressalte-se aqu1" a1ém da dlferença en tamar¡ho entre
hastlngslta e egirinauglta, tambén o fato da hastlngslta mostrar âc€D-
tuada orientação preferenclal. não verlficada nos plroxänlos.

0s acess6rtos: apatlta, tltanlta e al1an1ta. estarlan'cono
o esperado, concentrados en faixas básicas na rocha lgrrua or1g1nal-
pols tenden a nostrar relaçöes quantltativas slmpatétlcas con os náff-
coso Dâstes" corto denonstran as provas auto-radlográf1cos" a a11anJ
ta nostra ser radloatlva. Entretanto a próprta tltanlta á en parte
J-evenente radloatlva. A prlnelra suspelta surglu da côr avernel-hada
de nuitos grãos ou nanchas de gräos. Esta côr á lndlcatlva da varle-
dade nals rlca ea Ferr I e de Ce e Y que frequentenente aeonpanham o Th

neste n1nera1. Decislva fol a observação de halos p1-eocr6lcos âo 16-
dor de tltanlta quando esta se lnelue em anfiþól-fo" e plroxônlos 

"6¿f-
cos.

Nenhun dos tlpos estuclados ao nlcroscóp1o parece ter sldo
nodlflcado de naneira slgnlficativa por processos hldroternals ou deu-
térlcos. Não há estruturas ou nlnerals padrões lndlcatlvosr Un

al
n--
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?certo nunero de velos de quartzo cortando discordantenente o gnalsse

a1ca11no" foi observado no canpoq rÌrâs âstes são raros e näo afetaran a
encaixante en suas vizinhanças, 0s únleos efeltos que poderian ser
atribuidos à açäo hidroterna.l-r são: nuseovitlzação de raros e pequenos
grãos de minerai desconhecido e talvez" aunento de nobilidade de sltf-
ca e granul¿ção d.o quartzo ao longo de lentes. Duas anostras apenasr
no'straran efeitos de açäo hiclroternal rrals lntensa. Una provén do
r!5eiräo da Onça e será conentada adiante. Outra é a Oc.llla .

Assin" todos os caracterlsticos petrográflcos, al-lados aos
geológicos levan a adnltir que o gnaisse al-ca11no não sofreu em geraS-

nodlflcaçoes hidroternaiso tendo sldo quase corapletanente mascarada u-
na eventual estrutura proto ou cataclástlca anterlor. O conteúdo de

U ou Th é orlginal e está ligado aos acessórios primárlos¡ pr1nc1paL-
nente allanita, Êste.¡ Þor sua vez mais eoncentrados nas faixas shæ-

!. -kiniticas sendo que estas não representan nals que diferenciações prf-
márias no nagna alca1 ino." No caso. a rocha original pareee ter sldo
vulcânica extrusiva. É Oe se prever entãoo a ocorrência de variações
vertícais de coaposiçäo aconpanhando a estrutura fluidal e gerandorpor
diferenciação e novinentos int.ensificados^ es faixas nelanocráticas es
tiradas 

"

Na falta de anális"s quín1cas preclsas, o eonteúoo a. Th

d.a rocha foi caleulado através de unálts. nicroscóplca. É certo que

a precisäo näo é grander pois o cá1cu1o em pl-atlna lntegradora da por*
centagem dos minerais nais raros produz ârros proporelonalnente Balo:-
rêsc Fez-se porém uma pesqulsa mais denorada especlalnente pra a

allanita. orrd€ deve estar armazenada tô¿a a substâncla radioativa da
, -,ì.-- A porcentagen ponderal néaia que se poude calcular para a a1-.

lanita" no naciço d.o Matol-a é de C.6fi. 0 conte'í.Ao ¡oáxrno en Th que

o nineral pode conter (Heinrich) flca ao redor de 3l¿ o que aá una por-
centagen de Th para a rocha de O,AIEIÁ. Êste é un valor náxlmo.

Alnda sob äste aspecto, a anostra de ribeiräo de Onça
(pS 3" ) constitul exceção, Seu altíssimo teor d.e a1lan1ta anls6tro-
pe e neta¡níctica (23r5iÐ perni-ten caleular ua teor máxino de Th ao re'-
dor de 0,7/o. trinta e r¡ove vezes naior çlue o do gnaisse alca11no mé-

dio e cârca de doze vezes nalor que o encontrado em anostras escolhi-
das de gnalsse rico ea egirinaugita.

Djalna Guinarães (1960) estudou e discutlu anqstras desta
rocha, que the foran entregues pelci Eng" Sítvi.o Guedes o qual tanUén
nos enviou duplicatas. Evidentenente a amostra de Gulmaraes não fo1
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retlrada da nesna canada de onde provelo a rocha aqui exanlra da. São

vários os pontos discordantes. Guimará.es diz ser a rocha constltulda
de quartzo, epídotoo allanita¡ ortita (?), þastnaesitao anfioóllo e

granada, enquanto a amostra en estudo apresenta grande quantldade de

feldspato potássleo¡ eglrlnauglta e apatita. Não foi observada tam-
¡én a presença de bastnaeslta e granada. sendo nlnima a quantldade de

epidoto (ero fina zona externa sô¡re allan1ta).

Numerosos ta¡nbén são os pontos de contacto. Tratâ.-s€ de

rocha nelanoeráti". onde o quartzo forna J-entes alongadas. Como ob-
serva aquâl" autor, destacâ.El-s€ na rocha¡ Bârrchas de côr vernelho eseg
râ¡ alongadaso que estão envolvldas por nlneral- de propriedades óptf-
cas varlávets (zonas tsótropas e anis6tropas). 0 quartzo (e apatlta
no caso atual) acha-se flssurado tanto radlalnente (efelto de aunento
de volume de a11anltas vizinhas) como ao longo da dlreção de gnalssl-

- ^ Ëe úttino tlpo de flssura atravessa qualquer nnineral, seJ¡fieaçao. Es'

do especlalnente þem oþservado na egirlnaugita.

A ocorrância é a nesna¡ e en linhas gerals as roehas se

correspond.enr havendo apenas dlferença de eornposlção raineral fàclLnt€R-
te explicávels. Assln é possfvel îazer alguns reparos às eonclusões
de Guinarães en certos pontos lnportantes.

A estrutura e a nlneralogia desta rochao nostra elaranente
que se trata do gnalsse !¡eLanoc"ático al-eallno Estão al presentes
as mesnas variedades de náfi"os sódlcos¡ âssociados aos Besaos t1ne.
rais, s1ál-1cos e 1dênticos acess6rios (con duas exceções). A dlsposJ
ção dos elenentos en una estrutura gnalssiea á a conheclda. Ao con-
trár1o do que aflrna Gulr:arãcsonão se observan aspeetos estruturals e

texturais que pernltan supor ser a rocha un produto de rsetanorfisno de

contacto (esearnito). Se assln fôsse terlanos tanbém que ac.redltar
en un netarnorflsno de contacto em cada una das faixas melanocráttcas
de cspcssuras de nilímetros aqui. centlmeËros a1i e nuitos netros aco-
lâ, espalhadas por todo o naclço alcalino. Isto levaria ao aþsurdo
de se supor un netanorflsno de contacto difuso e regional. A rocha

po1s, não é ua escarnitor mâs s1n" couro já foi d1to, un produtotrshon-
klníttcorr de dlfereneiação nrgnátlca, netanorf izad,a regionalmente.

Guimarães cita a presença de un nineral que não observanos
en qualquer aaostra de gnalsse¡ bastnaesita. Sua presença nesta ro-
cha nos parece anoraa1- ou lnprováve1. Trata-se de nineraL encontrado
en rcchas carbonát1cas¡ especlalnente carþonatltos¡ eu€ não apresenta¡n
a mais leve senelhança con os gnaisses shonklnlticos. Lenþrâ.-s€ a
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possibilidade dôste rÂineral ser fàcifuaente confundldo co¡n xenotlma ou

nesao zlrcáo,

A rocha nelanocrática que estudanos. do ri'þetrão da Onça o

nostra a nesna extensiva allanitizaçäo descrita por Guimarães. As rg
i-ações de gênese potén diferem. Aqu1. a al-l-anita aparece prlnàrlanen-
te en grãos independentes ou agregados. Entretanto a forroa paragené-
tica mais "onspí"u. 

á a secundária, en a.ssociação con zircão, tltanlta
e apatita. En qualquor forna ela se apresenta parcipl¡nente netanlctl-
zad,a. Quando anisót"opo é paroo avernelhada escura e pleocró1ca. e

quando metanlctizada é pardo sépta nals 1ínplda ou anrarelo dourado
(neste easos por vezes substltuida por agregados eonfusos de rnlneral
desconhecido). A forna seeundária de gânese á claranente demonstrada
pela corrosão sofrlda pelos crlstais de titanita. Esta perde entäo o

seu idiornorfismo (presente ea outros locâls) e se nostra cono restos
esfarrapados dentro de agregados de allanita. 0s nunerosos agregados
de apatita são invari.àvelnente envoLtos por allanita que nostra tanúén
uaa estrutura secundária nítlda, Contudo, a apatita. ao contrário da

titanitao não se nostra corroida nas apenas flssurada.

Parece assia" que neste easo houve (excepclonalnente) una

ação hidroternal intensa" ao l-ongo da faixa shonklnltica. E1a expllcg
ria nelhor do que qualquer outra hipótese, o aumento da quantldade de

quartzo;d.e cordões" a alteração da titanlta, a nobllizaçâo e redeposl-
ção de. a1lan1ta secundária e en parten a pr6pria neta¡nlctlzação da aJ--

lanita (frfOrót:.su auxiliando a ação radloatlva). Explica alnda a co,g

centração anornal dâste nineral. As soluções'alLanitlzantes terlan
percolado a zona shonkinltlca rica de nirerals radioatlvos prinár1os
(lnclusive titanita) alterando-os. Posterlornente preclpltou-se alLg
nita secundárla e¡q regióes nals ricas de apatlta, as quais the servl-
ran de núc1eo de cristallzaçá,o.

Acredlta-se que âste tlpo de rocha shonkinltlaa tenha for-
nação 1ocal esporád1"a. Apenas a 0c.l-11a nostrou os aes¡nos fenônenos

b- Gnalsses suþ.iacentes

0 enaisse, Piedade nostra certas pecuLlarldades que pernl-
ten traçar uma orlgen dlversa da do al-cal-lno. Una dlferenclaçãg metg

mórfica en pequena escala e um certo grau de netassonatlsmo é revelado
pela t'resença en deterninados l-eitos de porfiroblastos de nlcrocllnlo
e fornação de pegnatitos (en parte por substltufção). Esta atlvid.ade
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nos perpite supor ter a rocha sofrido netanorflsmo anterlor ä fornação

do gnsisse alca1lno. A hip6tese de Ebert atrlþuinclo lCade mals receJ]

te (algonquiana) para o úttrno á portanto sustentável.

Junto aos contacbos, o gnalsse btotítieo par€ce nostrar
nalor sepelhança con o gnaisse alcal1no¡ nanlfestada pela textura¡ en-

riquecinento en fe]dspato potássieo,, aunento de Ab no pl-agiocl-ás1o e

aparecinento de a1lan1ta en nalor quantidade. Indiea-se assin una

restrita interação metassonátl". nestes nlveis.

0s processos de deformação e reeristalizaçáo sofrldos pe1-o

gnaisse Piedade não apagara!û conpletanenter €ltl algunas zonass vestf-
gios de uma textura blastopsanltlca. Adnlte-se ter a rocha evoluldo

de um sedlnento âr€oo-ârgiloso lnpuro e relatlvanente básico' un grau-

vaque . É o que sugere sua conposlção qulmica e nineralógica. A

1déia é reforçada pela presença de ponderáveis qaantldades de quartzo

e rique za d.e nicasr especialnente biotita.
A estrutura bandeada pseudo-mignáttca deve' representar a

antiga estratificação, a se julgar pela atitude subhorlzontal.

0s snaisses charnqckltlcos subjacentes' por sua vez¡ dlveg

gen narcada¡nente dos anteriores. Por fugir ao oþietivo princlpal dâs

te trabal-ho näo nos preocupa¡nos eB caracterlzax esmluçadanente os chq!

nockitos já extensivamente tratados na l-iteratura. Llnitano-nos pois

a assinalar alguns feitios geoi-6g1eos e petrográflcos nais lmportantes

São estas rochas senpre encontradas associadas ou lntrusi-
vas ea granitos arqueanos ou gnaisses|tsâcostten anbiente quase desprg

vldo de água (Barthr];g5Ð. Entretanto na zorLa do Matola os charnockl-

tos se unen a gnaisses ricos em blotita e outros mlnerd.s hldratados.
en flagrante contraste de fácies. Sua pcslgão õstratlgráfica nos pa-

rece¡ pois. anônalao

São duvldosos na reglão os chanados eharnoekitos'lgneos.
0s que mais se the aproxii:nan estrutural-nente são os nenbros ácidos de

textura grosseira. Ainda assin, exiþ¡n senpre gnaissificação inclple.I}

te. por outro lado os târnos básicos da série nostran¡ lresno em escg

1a microscóp1ca^ variações ninexal'ogicas en le1tos paralelos apontando

una prováve1 origena ea rochas supercrustals (sedlnentos ou tufos þási-
cos). É adnisslvel nestas condlçðes, que os charnockltos ác1dos r€-
presenten frações dlstiLadas dos piroxânlo-granulitos nobiJ-lzadas e 1¡
troduzldas nos nesnos cono nagna pal-1ngenéticos. Jnfel-lzmente a rari
dade e ná condiçäo dos afloraroentos não nos permitiu observar contabos
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intruslvos. Nesse sentido averiguanos apenas a existâncla de a]-guns
pegnatitos.

Mineralbgicarnente a série charnockltica exibe os caracte-
rlsticos corrhecldos¡ especialnente frequåncia de orto e cllnopirox6- 1'

nios associadosr pertltas e antlpertitas e ausância de nicaso epídoto
e titanita. As associações fe1-dspát1cas sugerea (Quenze1,,1951)¡ ü!lâ
denlsturação de feldspatos prlnários honogôneos em rochas su¡netidas
por longo tenpo a tenperaturas apropriadas. Não foran notadas reagões
ou passagens de un, nineral para outro cono teur sido oþservado espeeiaJ
nente entr'e os náfi"os. Vár1os autores (Grove srlg35); Ranbergol-g¿l8)
postu.lan nos charnoekitos uma série de reação lnversa à Ou Bowen, istcí
éj

þiotita --+ hornblenda ----ri augita._-) hiperstân1o

Outros (cosh"19li1; Parrasrlg58) discutem a reação diopsf-
dio - hiperstânio - granada i com acidiflcação do plagiocl-áslo e forre
ção de quartzo secundárlo. Estas reações levam ä forrnação de eoroas¡
bordas quelifltlcas e substitulçöes váriaso interpretadas por Groves
eono modlficaçËes devidas a Betanorflsmo dinânico. Estão estas estrg
turas quase lntelranente ausentes nos granulitos do Matola" con exce-
ção da zona da 0c,5lJ.

Aflgura-se portanto que os ninerals cristalizaram-se en

anblente pl-utônico näo sofrend.o su'þsequenienente reações retronetanór-
ficaso a não. eer perto do contato con gnalsse niotítico. A textura
geral das rochas charnockíti"u", " em partlcular o- desenvol-vinento prg
nunciadanente poiquiloblástieo de piroxân1o nos granulitos lnd.icam una

origem eertam,ente neta¡q,órfica para as nesnas.

0s anflbolitos assoclados deven ser lnterpretados tanbén
como rochas báslcas metanorfizadas no nesno amblente dos granul-ltos.
bbvianente sua fornaçäo está condlcionada a una queda na fácles neta-
nórflcao que será anallsada adlante.

Fal-tan, na zana estudadan xistos pelfttcos que nos perni-
tissen deternlnar con precisão o grau de netanorfismo atingldo.

c- Fácles neta¡órfica

deealcalinoafácles
11960) anterlornente

Pare ce -4os

na reeião

entretanfo ca.racterizada para oS

alnandlna-anfiþolito de Turner
d€nonlnada fácies anflbolito por

gnaisses Pledg
e Verhoogen

Eskol_a (tg3g) .
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0s primeiros autores distinguen aquio quatro suo-fácles
grau (tenperaüura) de netanorflsn.o crescente¡

estaurollta-alnandina (zona da estaurolita de

clanita-alnandlna-nuscovita (zona da cianlta tr

sillinanita-alnandlna-nuscovLta (zona de slllinani_ta
s i llinani ta- alnand ina- or t oelas 1 o

Em xlstos quartzo-feLdspátlcos á caracterlstica em qual-que
das sub-fácleso a associação;

quartzo - feldspato potásslco - p1ag1oclásio - biotita - nuscovlta ¡
que á a paragânese do Enaisse biotl!1co Pledade. Nas duas prinelras
sub-fácies o epidot9 pode aparecer estável- mas tende a desaparecer a
seguir. 0 p1agloc1ásfo é o11goc1ásio ou andesina aunentando o te.or.
de An a nedlda que aunenta o grau na fácies. 0 feldspato potásslco é

especì.flcanente o microclínlo nas prlnelras e ortoelásio nas úl-ttnas
suþ-fácles.

Assln. acreditanos correta a classiflcação da assoctação
comple ta:
quartzo - nicroclínlo - oligoclásio (Anar) - biotlta - nuscovlta -

- epidoto , do gnaisse Piedadeo dentro da fácies alnandina-anflboE
to e sub-fáeies estauroll-ta-alnandina ( ou clanita-alnandlna-muscovltal
A idéia é reforçada pela ligaçãor ao su1 da zona estud.ada do gnalsse
niotítico com mlcaxistos contendo clanlta.granada e estaurollta (s6rte
Andrelândia de Ebert, cf. pg. 11 ) .

Jâ os snaisses alctu1ånos mostran una paragânese nineral-
mais pronlenáticao Sua courposição peculiar não ten. sido coesiderada
d.evidanente na llteratura" em virtude talve z da rarldade de ocorrêncla
Não eneontranos porén nestas rochas, nlnerais lndice de fácles lnfe-

rlores ou superlores à fácies anfl'bo1ito. Apenas a albita poderla
ser argulda. mas sua presença está eertanente expl-icada na nature za aL
calina da rocha orlginal-. pouco sabenos a respelto do campo de esta-
bilidade netanórfica da eglrinaugita. e hastlngsita. Banr¡o (Jg5Ð ad-
nite a presença de augita pouco sódica dentro da fácles almandlna-anfJ
bolito e Fyfe¡ Turner e verhoogen (rg¡g) supöen a establlização de
quartzo e al-bita ao lado de plroxânio s6dlco.

As possiþil-idades paragenéticasr o aspecto textural e s1-
tuação geológtca slmilaress pernlten concluir que tanto o gnaisse alcg
Lino co¡no o biotítleo sofreran netanorllsno que os d.elxaran estaþ1L1ze

en orden

Barrow e

n

il

de

Trl-1q)
rr)

,t)
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dos nas prineir.as suþ-fácies da fácies al¡randina-anfiþo1ito. Supõen
Turner e Verhoogen que nestas condições" a temperatura de fornação eg
teja ao redor d.e 55o - 6oooc ¡ € a pressão reinanteo en cârca de

l+.000 þars n

lilperstânio¡ dlopsldion feldspato pertíticos e antlpertíticos,
no de titanlta e mlnerais hidratados nostram indiscutlvelnente
r rchas pertencen à fácies granullto de 3sko1a" indicando altas
sões e tenperaturas de netaEorfisno.

Nos charn.ogkltos, e nlro*ån1o:qranûl-1toE.n, assoclação

nos

tos)
clas

Por outro l-adoo na zona estudada¡ aparecem intereal-adas
granulitos" faixas rlcas en hornbleaila pardo esverdeada (anflboJ-J

' a qualo tanbán pode se fonnar ao J-ado de plroxônio sen evidân-

Estão aqul earaeterizad.as as duas sub-fácies: hornþlenda-
-granulito (nenor PT) e plroxânio-granulito (maior PT) de Turner e

Verhoogen. Êstes atitores acred.ita¡n que a translção Oe una a ouüra
sub-fácies se deYa prlncipalnente a modificação de tenperatLlrâ¡ No

caso em questäoo dada a intercal-ação lntlna de faixas cle duas sub-f.!
cies' julga o autor que a varlação de deveu antes à pressão dtágua ¡
nals acentuada durante o netanorfismo nas faixas ora hornblêndleas :

hornbl-enda- piroxân1o + água

0 fato deve ser correlacionado necessärlanente eon fLutu-
ações d.e conteú¿o ¿" águr or1glna1 , armazenada lrregul-armente nas d1-
versas camadas de una rocha inicialnente heterogân*r (cono tufos po.
exemplo).

A côr pardo esyerdeada do anfi¡ólio dos garnul-itos indlca
alta temperatura de fornag.ão para as rochas anfiu6licâsr Por outro
LaÖo o dlagrana da ¡ig 18 faz-nos suspeitar que nos charnockitos e

piroxênio-granulitoso a tenperatura tenha sido relativanente balxa
(para a fáci.es). Assin¡ julganos que os dois grupos de rochas se

formaran aproximadanette a uma nesna tonperatura. ao redor de 75OoC ¡
segundo os autores aclna cltados. ,

texturals de desequil-íbrio.

d.e

ben cA

que as

pf€$-

apenas en
preende da

Translção para as fácies alnandlna-anflbolito irÌiclou-se
estreita falxa Junto ao gnalsse blotítf,co. É o que se de-
reaçäo re trone tamórflca ¡

plroxênio + pJ-agioclás1o _-rgranada (0c.5¡ e 55) .
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5- EsruDo Mrl'iERArócrco ESPECTAT - 0s ¡trNERArs Rpspolvs.Á.rrurs ppï-,a

RADT0ATTVIDAÐE NO MACIçO.

Na falta de aparel-hagcn exiglda para a noagen de porções
ponderáveis e significativas da rócha, o método seguldo fol o de laq1'-a
nação, pesqulsa ópt1ca e autorad.iográfica.

a- No Enalsse alcalino fresco

Con êste flmo foran cortadas
nais variadas ocorrências no maciço de
un. át"a de cârca de ?OO cm? .

Seeções delgad,as descobertas e sen a canada superior de
bál-sano do Canadá forun envladas ao Ðepartanento de Blologia da Facq]
dade de Fllosofia^ Ciênc1as e letras da Unlversldade de São paulo pa-
Ta sofreren o processo de autoradiografla. Sô¡re elas foran col-oca-
dos fllnes especiais Kodak, os quals se inpresslonaram durante jO
diasr sendo aflnaL revelados . 0 exame microscóplco da pe3-lcula nos-
trou nunerosas pistas de bonbardeanento de partíeu3-as al-fa nas áreas
ocupad,as pelo nineral al_l_anita.(f oton. ZZ)

Nas 1â¡ninas eobertas foran estudadas as assoclações e €s-
truturas da allanita e de qualquer outro mineral suspelto de radioa-
t1v1dade" e deternlnad,as por contagem en p1-at1na integradora, suas
porcentagens. As observações poden ser assim resumldas:

- A allanita se associa preferencial¡nente ä egirlnauglta. has-
tingsitao apatita e tltanita nos l-eltos nais ricos dêstes nlnerals ¡
podendo âstes leLtos ter espessuras nilinétricas.

- En alguns l-eitos a a11an1ta se apresenta en grãos independen-
tes podendo estar reeoþerta extcrnanente por allanita nais fracanen-
te pleocr6icao algumas vezes parclalnente netam.ietl.zad,a. E!0 outras
ocorrênelas aparece cono núcleo de cristlas ldiomórficos de epldoto .
En ainda outras ocorrânclas e1a é claranente secund,ár1a" substitulndo
cono nonocristal ou agregadoo a titanita (foton.1T ) que por sua
vez al se apresenta en restos granulares incl-usos. Nestes nes¡nos
leitos a a1lan1ta envolve erlstais e elnenta agregados de apatlta.

- A contagem eon platina integradora revel-ou para a allanita una
quantidade de Onxfi na rochao adnitindo-se un valor náxlno de 016 .
Para val-ôres desta ordem d1nlnul nuiüo a precisão do nétodo. Ideal-

e l-aninadas \9 anostras das
Matola. As eecções conpõen
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nente se requererla noagen de malores quantl.rlades de rocha, separação
de fração pura do nineral e eá1cu1o da poreentagen por pesagem.

- 0utros nlnerais parecen ser fracanente radloativos¡. Ta1 é o
caso da titaniüar Qüê quando r¡ais fortementceolorlda pode eausar forng
ção de halo pleocrótco en hastlngsita (oxidação do liett) . Jâ o zircão
nostra senpre au"áola l,en desenvolvida quando incluso em hastingsita
A porcentagen dêste nlneral na rocha 6 porém muito lnferlor à dos ou-
tros access6rlos.

b- No sol-o

Fora¡n efetuadas 177 perfurações em nalha de lOOn eobrlndo
as áreas das princlpais anonalÍas¡ I, II" III^ IV e V marcadas no napa
radlonétrieo lzZ5¡OO0 . Cada furo reeebeu unn nún.ro narcado nas na-
thas decaleadas nas fo.tografias aéreas. As fotos acham-se em poder
da PR0SPEC. As perfurações, feltas a tradoo tem profundid,ade náaia
de 5n o tendo sido recolhidos anostras de netro em netro, as quafs fo-
ran renetldas à pnOSpnC e desta ao Conselho lrlacional-' de Energla Nuc1g
ar para perfllagen radionátr1ca.

De alguns furos' foi feita anostragen conpleta" tendo as
anostras de quatro ¿âtes sldo enviadas ao Depa.rtanento de Mineralogla
e Petrologla da Faculdad.e de Filosoflao C1ências e Letras da Universl-
dade de São Paul-o.

são ê1es os 3

Furo 177 da Anonalia V 17 amosüras
Furo 159 da Anonalia V 39 anostras
Furo 77 da Anomalla IV 15 anostras
Furo prlncipal Anonal-1a II 7 anostras

Estas amostras de solo ensacadas en volunes de nals ou nenos un qull.o
foran quarteadasu pulverlzadas até 50 neshes e en seguld.a subnetldas a
radlometriao

Perfilaeen radlométr1ca en'rsqalertt

De cad.a amostra (nuneração creseente con a profundldade)
tonou-se ?^7 gr de pó quu se colocou em cápsulas netál-lcas de base
circular com ?r5 cn de diâmetro. Tanto nas nedldas con o eintiLador
cono nas nedldas con Geiger-Mueller, a distâncla entre a superflcfe tJ
r¡:l:e do pó e o deteetor f o1 de 1"5 en . Fe z-se estudo conparatlvo de
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caCa exeqplarr, com anostras convenier¡tenente enrQuecldas con Th0, 'e

outras com U=Oe . Dada a baixa rad.ioatlvidade das anostrasr julgou-2o
-se conveniente exprinir os resultadosen têrraos do 1in1te superlor do

conteúdo total de urânio e tório"

Horizonte
do solo

AB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Anomalia V

Pr ofundidade
ea netros

0-0!20
o"20-0"r0
o"ro_0"!o
ooho-0"50
o^50-o^60
o^60-oo80
0"80-1"00
1"00-1"25
loz5 -1"50
I15o-l. 

"-(5
L,T5-]-"95
L,95-2"00
2s00-2"10
2rLO-?^ZO

2"?o-z"lJo
z"!o-rnoo
3,oo-3 olJo

Furo 177

'n{mostra
¡9

1

2

3
lJ

5

6

7

B

9

10

11
LZ

L3

1/l

t5
16

a7

u50B + Thoa

menor ou igual- a

Ilorizonte
do s oJ-o

o "ozofi
o 

"ozo%
o,ozofi
o,otgl¿
o,oLgfi
O"Ol6f'

o,ot5%
o,ot5%
o,otT%
o,ozaß

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Anonalia

Pr of undidad.e
ea netros

0-0"15
o o15 -o ^to
o"to-0.!5
o"!5-0"60
o"6o-0"75
0 

"75 
-0"90

oâ90-1,.,05

1"05-1¡20
L,?O-]."t5

Furo 159

A¡sos tra
¡9

o,otg%
o,otgl¿
o,otT/,
o,oL6/,
o 

"otÙl¿
o 

"oth%

1

2

7
]J

5

6

7
B

9

o"o\Jtfi

U-0^ +)Õ
Benor ou

Th0z
igual

0"0
0"0
0o0

0"0
0"0
0"0
0o0

0"0
0o0

t6Íl
ttrfi
L2ß

a4
32/¿

LtÍ6

LLfi
tú
Lofi



Horlzonte
do solo

B

B

B-C

B

B

B

B-C

B-C

B-C

c

c

C

c

c

c

c

c

C

c

c
c

C

C

C

c

c

C

C

C

Anonella

Pr,of undldade
en ¡netros

L135-1o50
l-15o-1"65
1165-1nBo

1,80-1"90
L"9O-2"O5
2,05-2o20
z^2o-2"3O
z "30-z ^35
?^35-Z"lJO
z,\o-2"5o
2"5O-?."65

2"65-2o80
2rBO-2"?5
2,95-7 

"10
3 "Lo-7,6
3 ^25-3 ^35
7'35-3,1J5
7 ,u5-3 "55
3 "55 -3 

^65
7 165-3 "-Õ
3 "70-3,85
7 rB5-3 nB5

3,95-h"05
lJ^o5-h"zo

h.¿a-lJ'r35
11,35-!"50

U,5o-lJ"60
\,6o-h,To
!,70-!,85
!o85-5.00

-72-
V Furo 1-77

Anostra
nO

10

Li_

L2

L3
l-¿l

L5

t6
IT
r-8

tg
?o-

zt
æ.

23

dJ

25

26

27

z8
29

3o

3t
3z
31

3lJ

15

36

77

38
39

urog + Th02

menor ou lgual-

o 
"oogóÁ

a 
^0]-3l

o 
^ololÅ

o "orofi
o "atol6
o "olvÃ
o ootol¿
o 

^otofi
o oatofi
o 

"otolâ
o "otoft
o 

"oLo/¿
o 

^oogl¿
o 

"oogfr
o 

^oo9%
a 

"oogÍ¿
o 

"008/6
o,oo8lÃ

o"oo8ø
0,oogîÅ

o"ooglÁ

o,ooT/o

o 
"oogfr

a roogti
o,0096/"

o 
^oowÁ

o 
^oo8Í¿

o 
^oo-fiÁ

o,ooT%

o,oo7%



Horlzonte
d,o solo

A

B

B

B

Anonal-ia

Pr of undidad-e

ea netros

o-0"10
o"5o-0"65
1"00-1"15
1r70-1"90

Horlzonte
do solo

-7i
IV Furo TT

. Anostra
¡¡Q

A

B

B

B

B

B

B

Anonalia 1I

Profundidade
ea metros

o-0"10
0"1_0-0,å0
0"¿io-o^60
oo6o-o^80
o"B0-1"00
l_¡00-1"20
3-,2O-l-n1O

l_

5

l_0

a5

u3o} + Tho,
menor ou iguaL

o "o^ofi
O 

"O3líl'
o,otofi
o 

^oh5l¿

Verificada ¡naior radioatlvidade para os solos das AnonaLl-
as If Furo princlpal e Anonallas IV Furo 77 o procedeu-se pelos ¡aéto-
dos usuais en sediün.entolog1ao à separação de frações granulonétrlcas
do materlal de perfuração total.

De cad.a sacola de anostrao retlraran-se por quarteanento¡
quantidades 1guals de solo' perfazendo 3 kB para cada furo. Em segul-
d.â¡ por decantação e lavagenr separou-se a fração sflti"o-arg11-osa
7A þ . A parte arenosa foi passada por dlversas peneiras, sepdo dg
pols pesadas as fraçóes de ¡naterlal sêco. 0s resultados foram os s€-
guinte s a

Furo principal

Anostra
¡¡Q

L

z

3
¿t

5

6

T

uro8 + Thoa

nenor ou lgual a

o 
^oho%

o"oTooÁ

O 
"0806/o

o 
"ogolt,

o ^to 16

o^!t fi
o ^l? 

oÁ



Anostragern
total

J.0O0 gr

Anonal-ia.

-F'raçao

I Cascal-ho
I

I Lr"la grossa

\ "t""1a flna
t

{ Silte + argila

- -{\

II tr'uro principal

Granulação
ea nun

1."651-i-ooOoO

o "zg7 -. r^65a
o.o7o- o"297

< 0"070

Amostragen
total-

3.000 gr

Anonal-la IV Fur o -(7

Fração Granulação
eB n[t

I Cascal-ho

.J *"ia gros

ì Arela flna

[str.. + ar

Foran a segulr tonadas annostras quartead.as de cada fragão
e levadas ao ttscalerrr para a avallação de radloatlvldade. Todos os

passos seguintes revelaran ldentidade de resuliados" para as operações
com anostras dos dols poþoso lranscreve-se aqul os resultados oþtl-
dos con a perfuração da Anonalla II Furo princlpal 3

'^
Peso da fraçao

e¡n gr

87

hre
t!92
t3a3

1"65t-i-o^ooo
sa 0,297- L"65L

0"070- o^z9T
gi3-a < 0"070

Medid.as con GeiEer-Mueller (radlacões f5
I

Fração

Cascalho noldo
Arela grossa
Arela fina
Arg11a
Background

Peso da

en
fração

gr

Pâso da anostra
na cápsula

|J,3h

h"55
\^55
z^85

LO?.

lrT3

tz]-.t
t?lu

)

Pul-sações/n1n

1!r-¡
1l_"1

L?,9
15,0
9^t

Pulsaçõe slmtn/gr

L0.6
9o5

9^9
LLrz
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Ir{edidas c.on clntilador (rad1ações

Fração

Cascalho moldo
Arela grossa
Arela flna
Argila
Background

Pâso da amostr¿r

lJ"1lJ

lt^55

LJ,55

2"85

Observa-se poiso eh a fração nais radloativa é a argilosa
seguida sucessivanente pela de cascal-ho¡ âr€1a fina e grossa.

A substância radlöat1va deverla estar coneentrada antre os
pesados" tanto por ser esta a regra geral eoüo'pe1a suspeita l-evantada
pela côr vermelha henatíttca apresentada pel-o cascalho noldo (e não l-g
vado) e pela fração argilosa. Mas a fração que proporcionava nelho-
res iondições para o trabalho subsequente de separaçäo de alnerals pe-
sados! era a da arela fina.

Assln¡ as lL92 Sr desta areia sofrera¡a o processo de sepg
i'açäo em bronof6rrnio. Retirararn-se hlrg gr de mlnerais pesados.

Foi esta fração em seguida subnetÍda ä separação nagnét1ca
(con ínã conum) e eletronagnética (separad.or isodinânico de Frantz) .
Consegulran-se as seguinte sub-frações :

¡\UI

Pulsaçãe s/min

360 "gjjo^B
335 

^B
-/ô 

+
20ó¡2
325 

"O

Pulsaçðe slnin/ gr

533 ^Z
-^at¿o r¿

/
)1{ s.o

3ho "z

separada por lnnä oe mão

separada en el-etro-fnã entre ¡

hlJ"g sr

Anostra de cada una destas frações e nais da arela quartzg
sa estér11 foi então subnetida'a aval-lação conaparativa de radioatlvidg
de no trscal-ertt usando-se agora apenas o eintilador. Foran âstes os
seguintes resultados ¡

o-0o1
0o1 - o"3
Oo3 - 0o5

0"5

anperes
anperes
aBperes
anperes

c

c

35,lJo
z"To
2nO5

1085

z^go



Sub-fração

Areia estór
Maenética a

Separada en
e].e tro-lnã

Background

-76

Pôso da amostra
en cápsul-a

!"50
ua1 -{ 

^92
?o70

2"05
t"u3
z,2h

il_
o lnã nan

i o-o"t
)oJ-a^3
ì

ì o"r-0"5

I o"r

Procedeu-se a segulr ao exane mlcroscópico dos nlnerals de

cada una destas sub-frações. Fora¡n âstes os resuLtadoss

Areia estéri1 - Conposta quase que excLuslvanente de quarj
zo¡ con nínina porcentagen de caul1n linonítico.
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7O/" ae ilnenita, ?51Á Ae agregados flnos l-lnonltieos e 5/"

quartzo e agregados flnos anarelos.
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Seoarada en eletTo-l.mã epÇre 0"1 e 0^r anoères

agregados finos lirnonltlcos. t5il de agregados flnos
ilnenita, 5'/o ae epidoton quartzo e zircãoo

Separa$a em eletro-lg-ã entne 0^z e 0,"q anpères

50% de agregados finos anarelos ^ ttOo/, Ae agregados flnos Ll¡nonlticos
lO/, ae zircáo, quartzo" epidotoo cau11n linonlticon galena e þarlta.

BOIå d,e zircãoo IOIÁ de quartzo e LO/" de agregados flnos anarelosr câu-
1im" galena e barita.

Una comparaçäo entre os dados de rad,ioativldade reJ-atlva
da tabelao e es da cornÞjsl çäo naineral mostra que o nineral suspeito de

rad1oatividadedeveestarcont1d'onoS.Êstes
ao ralcroscópio nada revelaram pols são constituidos de partfculas sub-
mlcroscópicas ligeira¡nente coradas de óxidos de ferro e assocladas co¡n

pequena parcela de urr nlneral anorfo incolor e levefeente pardacento.
São al-tos os lndices de refração para os dols tlpos de nlnerals¡ €spe-

Quase excl-usivanente nagnetlta
agregados ltnonítlcos¡ quartzo

de

Cêrca de
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Côrca de

de
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cialnente o prlrneiro. 0 nineral anorfo parece ter lndices 'oastante

variáveis. Foram separados nanualrnente cârca de 1000 gräos de agre-
gados para os exanes su'þsequentes. A côr clesta fraçäo pura a ôl-ho nu

á intensanente dourada à tu, do solo tr lupa ae 1Ox e 3Ox os gräos iú
dlviduais tân côr anarefo pátiOo con-pouca variação de intensidade.
Frequentemente nostraui brilho assetinado a ¿danantlno en certas super-
flcies nais transparenteso Outras vezes não tâ¡i brilho algurn e exi-
þea un aspecto quase terrosoc Os agrcgados são porosos e frágeis €s-

nagando-se con a ná*fnu facilidade na ponta cla pinça.

Outros ¡qinerais cjue deven ser responsá.veis por parte Benor

de radioatividade são o zircá.o e os agl'egados limonftieos. Pouco há

a se dizer sôbre o zircão. Mostra à lupa e ao ¡nicroscópio as proprlg
dades usuais. Apareceû invarlàvelmenùe cono'prlsnas bJ-ternlnados'
lncolores individualmente¡ Inâs levernente pardo róseos quando reunldos
en fração pura. 0s. agregados linoníticos são de diflcll estudo ao

nlcroscópio, São hetererogêneoso incluindo partícu1as de quartzoo

sericita e outras suþstâncias não identlficadas lnclusive una anorfa
de co1-oração pard.a variável e índices aLtos¡ eue poderian ser a nesna
já encontrada nos agregados anareloso Mas a naior parte do agregado

á conposto de óxidos de lerro amaretos à vermelho lntensoo crlstalinos
ou anorfos. ì. lupa os agregados ex1þem aspecto terroso e côr parda

caracterlstica da liraonita" São un tanto porosos € ¡nenos friáveis
que os agregados atrarelos.

A fraçäo nais radloativa conposta dos agregados linonftl-
cos e anarelos fol levada a un espectroscópio sirnples de enissão Gaer-

tner. Näo se observara-n claranente as rai.as do tório e ner¡hunna das

do urânlo. A nesna coisa sucedeur quando se ensalou 
"on 

pó nais puro

dos agregados anarelos, As zonas ea que deverlam aparecer raias de

Th estavan ocupailas por uB serr trún"ro de raias de outros oJ-enentos"

(podendo estar incluldas as do Th?), As raias do urânio claranente

inexisteFr Assln a espectroscopia não revelou qualqqer colsa de po-

sltivo quanto a nature za d.o elemento çadioativoo ou por falta de sensl
bilidade do aparelho" ou por falta de prátlca Oo operador ou por outro

notivo. Por exclusão 0a posslbil-idade de urânio entretantor pode-se

adrnitir o tório cono o agente causador de radloatlvldade.

0 ne"mo pó fornado pelo mineral dos agregados amarelos

foi depois subnetido ao Raio-X. E!0 duas exposições conseguiu-se dia-
granas de p6 con as raias conferlndo con as do anatásio (conparação

con f ichário da ASTM). Raias nuito fracas es-r,ranhas ao nineral poden
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ser átri¡uidas a inpurezas e unu'*uréo1a lntern¿ì escura e larga pu.

ser causada por substância a¡aÒrfa.

Asslm chega-se à conclusão que a suþstância mlneral respop
,'savel pela radioativldadc nos solos de pelo nenos duas anonalias na rg

giäo da serra do ivlatol-a^ á uma ggnstâAqj¿- ¿uof{q; torífera que se as -
socia mais frequc.ntenente ao anatásio terroso sob a for¡ra de leucoxê¡
nio o

Frondel cita a formação de minerals amorfos equivalentes
quìnicarnente à toroEunnita como produtos de al-teração de silicatos to-
rlferos. Âl-iás a associação torogumita-anatásio en agregados de leg
coxânio á exatanente o que se deverla esperar da alteração das assoclg
çoes arlanLta-tltanitao repetidas e caraeterìsticamente oþservadas en
l-eitos allanltlcos do gnaisse alcalino fresco.

1- ESTRUTURAS }4AIORES

À pg. Aj ¡á descreveaos as princlpais feições estruturals
na serra do Matola" Tentarensos agora fornecer una lnterpretação dos
p6vinentos :- i crUstals envoLvidos.

Conslderando-se a quase total coincidência nas atitudes de

estruturas planares e llneares (foiiaçäo c lineação) ^ o gnaisse biotf-
tico e alcalino fornaa uma entidade estrutural única^ provävelnente 1¡
dependente dä foq$äção éhafnokít:-ca. o 0 estudo petrogré
fico demons.tra tanrbém que as duas fornações foran a.tlngidas pela úfti-
na fase de netanorflsmo regional que as colocou en fácles de balxo
grau dentro da fác1es almandina-anfibollto.

Tendo en vista a atitude suþ-horlznntal- das fornações Piea
dade e a1ca11na^ e a natureza pseudo-granulfti.ca da ú1t1n,r" poder-se-
ia pensar que a d.ireçäo de maior pressäo tenha sido vertical. Esta
eondição aconteceria em casos de neÈarnorfismo de carga (¡tllattenlng
typet¡) acarretando transporte restrito. Que o transporte tectôn1co
foi pcirén irrestrito o denonstra a forte lineaçäo do gnaisse alcallno
bem corûo a ausência de cristalizaçá,o en somþras de pressão de porflro-
blastos (Fairbaixnnlghg)¿ A h1pótese de esfôrço vertical é contraQL-

G I}ITERPRETAçÃO ESTRUTURA], DAS DIREÇõNS DE

MOV]IVIENTO
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tada definltivanente por algunas r:struturas maeroscópicas. Entre es-
tas avulta o sistema de junias vertieais diagonais,, lntersectando-se a

90o (en Nl¡l-Sll e NE-SW) a h5o cta lineaçäo (lig. 5 napa j ). Sua
geonetrla e aparância'indican traiar-se de f::aturas cie cizalharnento .
Nestas condiçõeso o esfôrço má*lno deyeria se dirigir horizontalmente
ou na direçäo EhI ou na l{S aproxlaad.amente. Estas säo as bissetrizes
do ângulo entre as fraturas nun e1ípsóioe de deforuação (Billtngs n

t9595 Gllberto 1951).

A esta altura é lnposslvol eleger una daquel-as dlreções e!
m,o a de esfôrço máximo pois as juntas são perpendiculares entre si.
Por outro lado as lnfornaçêes d.e campo são contraoitórias e ero núnero
reduzido. Na fig . 9 deduz-se que um movinento l^i 

-) 
E no gnals-

se a1ca1ino. Na fig. 10 u¡r movinento 'i,ü +--J E em gnaisse subjacen-
t€. Por outro lado a fig. 11 nostra esfôrço S-) N. Note-se
que o úttino levou a falhanento em rochas "ígiour e os prineiros a do-
branentos em rochas plástieas.

Alguns velos de quartzo de mergulho forte e direção aproxJ
nadamente El,rI lndican estiramente do corpo segund.o NS e fornação de frg
turas transversais de tensão EW. A situação eiha é adaptáve1 a uEI

esfôrço EI,rI" segundo oS estrutUralistas.

Ebert acredita ser o gnaisse alca11no una fôffra arrastada
de S para N sônre o gnaj-sse Piedadeo sendo êste por sua vez arrastado
sôbre fornações epfzonais naquele sentido. Algunas evid.ânciaso eotno

a pequena fblha de enpurrão tla 0c.66 parece confirroar a suposição. A

lineação produzida ter-se-ia desenvolvido entäo na direção de transpog
te tectônico (e1xo de ttfabricrt g) . Não encontranos na literatura e-
lementos'que esclareçan dentro dâste quadro de novinento a orlgem e p!
siçäo das fraturas diagonals verticais (cizalhanento ?) e¡¡bora as

transversais possan continuar coulo tensionais. É tazoâve1 supor que

uma lineação na direção a não se preserva en rochas suþmetidas a neta-
norfisno de grau relativaro,rnte altor A lineação na direção de trar¡s-
porte tectônico se forna^ prevalentencnte segundo autores conceituados
(Turner e Verhoogen" 1960 e Far'lbairn^ 19!9) ea rochas rígldas:
Itslickensldestt e alguns :-isios epizonaís su'þnetidos a intenso novlnen-
to componental direio (rupiurao dcslize" rotaçäo) o Em zonas profr¡n-
das, o aurnento cle tenperatura torna as rochas plásticas tonando inpor-
tância os movinemtos corûponentais indiretos (recristalização). EB

ta1 anbiente favorece-se o desenvolvinento de alongação e 1iráeação.
não mals para3-elos à direçäo de transporte ê e slm. à Oo elxo rotaclo-
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na1 Þ (lineação nals eoaun eri tectonitos).

i{os gnaisses3bi.otítico e al-ca11no do }íatola.só podenos con-
cluii'pe1a linoação paralela ao eixo Þ do|tfabrlcn negascópico,, perpe!
oicular ä aireção E\,I de esfôrço e transporte iectônico.

Um possíve-l- novinento de S para. Nn a.testado pelas pequenas
falhas de empurräo ter-se-ia efetuado en época nais recente. Não se

relaciona às estruturas de do'bras e 11neaçõeso e teria afetado rochas
ja rigidas.

Jå os charnockitos e rochas asseciadas ex1'ben estruturas
tnacroscóplcas mui-to aenos regulares. A lineação á restrlta a pequeno

.'1m"to de afloranentos, Parece en geral se dirigir no ru.no N l¡I .
As estruturas planares nergulJran nals forienente que nos outros gnalg
ses. Trata-se pols de fornaçäo dol¡rada neis intensanenie. 0u ã

nals antiga que as forrnações gnáissicas a oeste ou foi colocad.a t,ectô-
nica¡aente na presente posição. ,{s observações são escassas para una
conclusäo definitiva. Seria necessário estender o Eapeanento de detg
ar^^ ! -the as i'egioes meridionais onde talvez se esclareçaa possiveis rela-
ções con a forrnação charnockltica Julz de l-ora. Cono tripótese de trg
balho alvitramos que os charnockitos tenham sido trazldos por falhas
transcorrentes de atltude próxina ä vertical-. Sua existôncia no corr-
tacto gnaisse ¡iotítico-charnockito é sugerlda pela discrepânc1a de îéL

cies netanórfico entre as duas rochaso por Lr.ii segundo plano S de forte
defornação quaee vertlcal no gnaisse biotltico da 0c.100b (fig. 19 )
e pelo retrometanorfisnro inlciad.o no plroxânto-granulito das 0c.5! e

55 ondo se supõe correr o contactoo

Z- MICROI.qCIôI'ÍICA

A fin de pôr i. prova a iripótese rle que a lineação nos
pnei.qs,=s biotlticos e alcalimos resulta de novinentos a e1a perpendi-
cularesn projetamos en rôde de Schnidt os eixos 6pticos de quartzo ¡
o.1xos g de anfioólios e planos de clivagera (O0l-) de ralcas de B ocor-
rãnciasS h au gnalsse g1cal1no (rig. 2a ) e ll cie' oiotíiico (rig. Lg )

Os diagranas de densidade contornada nos gnalsses Uiotíti-
cos ¡nostran clara e consistentenente um rrfabrictt nnonocllnlco em que o
elxo de slmetria coineide con a lineação aacro e mlcroscópica (parale-
1a ao alonganento de anfinó1ios e eixo do seni-anel do polos (0Ol-) de

micas) " Evidencla-se parfeitanerË e a 11neação do tipo þ .



DIAGRAMAS DE DENSIDADE - GNAISSE BIOTITICO (PIEDADE)

LINHA CHEIA: 365 EIXOS ÓPTICOS DE QUART
LIMITADOS EM, 5,5 4 2 e O

PONTILHADO: 191 POLOS (ool) DE BIOTITA
LIMITADOS EM: 15 10 5 1%

C¡

LINHA CHEIA: 3OO EIXOS OPTICOS DE QUART
LIMITADOS EM: 3 2 e O,So/c

PONTILHADO: 2O5 POLOS (ool) DE BIOTITA
LIMITADOS EM: 15 lO 5 1%

Cì

LINHA CHEIA: 398 EIXOS ÓPTICOS DE QUARTZO
LIMITADOS EM: 5,5 4 2 e O'5%

PONTILHAÞO : 237 POIOS (OOt) DE BIOTITA
LIMITAOOS EM: 15 lO 5 lolo

tr.t_io 195

Oc 4OO

DE QUARTZO
2 a O,5%

LINHA CHEIA. 377 EIXOS OPTICOS DE QUARTZO
LIMITAOOSEM 5.5 4 2øO,5'Vt

PONT¡LHADO. 118 POLOS (OOl) OE BIOTITA
uIMITADOS EM: 15 lO 5 lolo



DIAGRAMAS DE DENSIDADE

f-'-r !. 
-,

. GNAISSE ALCALINO

3+

LINHA CHEIA: 2õ6 EIXOS ÓPT¡COS DE QUARTZO
LIMITADOS EM: 6 4 2 e 0,596

TRAçO E FONIO: 90 EIXOS C DE ANFIBÓLþ
LIMITADOS EM: 13 9 e 5olo

LINHA CHEIA: 354 EIXOS ÓPTICOS DE QUARTZO
LIMITADOSEM: 7 5 3 e O,59ö

TRAçO E PONTO:sO EIXOS C DE PIROXÊNþ
LIMITADOS EM: 15 lO e Solo

C+

LINHA CHEIA: ¿TO8 EIXOS ÓPT¡COS DE QUARTZO
LIMITADOSEM: 5'5 4 2e0.6%

PoNT|LHADO. 40 POLOS (OO1) DE BIOTITA
LIMITADOS EM. 20 12,5 e 5%

F,g 2o

LINHA CHEIA: 45O EIXOS ÓPTICOS DE QUARTZO
LIMITADOSEM: 5,5 4 2aO,59ô

TRAçO E PONTO: 84 ETXOS C DE ANF¡BÓL|O
LIMITADOS EM: lO 5 e feú
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0 rrfabrlcrr nos gnalsses alcallnos já se aproxlma da slne-
trla ortorrônþlca. Mesno asslla" na Oe,,!Z? a slnetrla nonocl,lnlca é
fàell-nente perceptívêl¡ coa as aesnas caracterlstlcas d,as anterlores.

As dlvergênelas entre os dols tlpos se restrlngen à tendêg
cla no gnalsse alcallnoo de fornação de apenas un máxtmo para quartzo
e ruptura do anel- ("glrdlett) conpleto que se observa no gnalsse blotf=
tico. segundo Turner (condnlcação pessoa3-) tals dtvergânclas serlan
conpreendldas conslderando-se as dlferonças flsleas de resrstânelà à
¿efòrmaÇão. 

"on 
posição nineral e textura das duas rochas.

Interpretada clnenàttcanente¡ com Sander e Schlnldt¡ â l-1-
neação .Þ en |tfabrlcrt .nonocllnrco é transversal à dfueçäo de novlnento
dlferenclaL ou eizal-ñanento.

A correlação entre as texturas nacro e mlcrotectônlcâs ês-
tá representada no bloco dlagrana da fig. ?J,. o corte frontal^ Ì1or-
maL à llneação se f az no p3-ano de slntria a.c do ttfabrlert d.as duas ro- r

chas. 0 guadro de novinento total ten slnetrla ¡ronocllnlca" expressa
tanto pelos |tfaþrlcsrr como por una pequena estrutura de rrdragn no
gnalsse superlor

Não podenos pols adnltlr cono váUAa a aflrnação de Eberü
lnterpretarulo as estruturas coEto reflexo de novl.nentos NS. Isüo eqq¡
vale a reconhecer urra dlreção de novlnento en g paralela aos elxos de
dobranento -Þ r,o Qtl€ tectônlcanente á lnjustiflcável- e lncompreensfvel.

0 autor faz as suas as palavras de Turner (Wfil a rsspe1..
to: rrStrand. Kvaler Anderson e outros sustentan que a Llneação reglq
nal- nor¡ral ao pl-ano de slnetria de un llfabrlctr conslstentenente.nono-
cllntco representa a dlreçäo g de aovin€nto princlpa3- en defornação.
Mlnha op1n1ão alternativa é a de que a þase nais satisfatórta para a
lnterpretação einenátiea do rrfabrictt de rochas defornadas é o concelto
de slnetrla orlglnalnente enunciado por Sander e Sch¡nidt" Êste coo-
ceito é sustentado por uraa inpressionante nassa de evidânclas experl-
mentais. Está tanbén en conpleta harrronla co¡n os resu1-ta¿os obtldos
en estudos pornenorlzados de eanpo e laboratórlo. Nos casos.ea que
.1q deduções ctnemáti:as erigidas na slnetrla se chocan eon corlcl,usões
obtidas en outras baseso alnda assia. näo se jusüifica a rejelão das.g
vidäncias fornecidas pela slmetria. 0 conflito aparente pode por ve-
zes ser causado pgiSi"interpretação. É slgnlficante que quando ex1g
ten apenas un pl-an%{äå'"3inetr1a en un rrfaþrictt monocllni"o u" rocha ,
âstes tanbén sãp o p]-ano 4 e o eixo .þ do quadro de n€wiaento. Qua!



ESQUEMA DE CORRELAçAO ENTRE MICROTECTôNICA
E ESTRUTURAS MACROSCÓPICAS

A - Gnaisse alcalino

B - Gnaisse biotítico tipo

\

Piedade

Figzt

\'æ* 
t

f+sløl.ç
___êæ f



do o conflito á real.. as evldiincias oþtida^s atravás'da siretria do

ufabricrr po<len ser UsadaS para esclUadrirùtar a esperada conplexldade de

movinentos participanclo na defornaçäo regiona.l- proS-ongada das rochasrl o

l- Estudan-se no tra.balho espccialtitenle as relaçöes geológlcas

e pet'og"áficas de una formação ¿náisslca alcalina da serra

doMatola^sltuadaaosuldesäoJoäoÐeJ.Rel."MinasGerias'entreos
¡soriAi"nos J+iio1gt e h/+oOO' e paralelos Z1oZ0r e 77o2Zt5gn '

? - A fornação alcalina ten f orrûa alongada en sentido NS Bo" 
pog

co nais de 2gkn e ocUpa árca de aproximada¡nente 100klq- '

3 As saliânCias de gnalsse alcallno no terreno tende¡n a fornar

norros era tabol-eiro levenente inclinados para o sul e nais

escarpados ao norte.

ll Rocha fresca aflora en pequenas átuas de escarpas setentrio-

naissonandoumaár"atotaldeZo.Oo0ná.

H - caN0lg.sSiis

5 Fora do maciço serrano$ doninanr a leste gnaisses

cos e a oostc. gnaisscs þiOtltleos. (pie¿a¿e)

6 A atitude geral (estruturas e contactos) do gnalsse al-calino

o úiotítico é subhorlzontal (incllnado para o su1). 0s chag

nockitos são nenos reguleres parecendo do'brados.

7 As forr,taçöes Piedade e charnockltica entram en contacto na

direçãoNsporbaixoclognalssealcallno.

B - O gnalsse a]-calino nostra lineação por vezes forte na dlre-

cäo má¿ia t{zhhr nergulho BoS '
9 Observara*-se na lxes¡na forrração algUnas estruturas doþradas

indicando novinento Ei,l e pequenas fal-has de enpurräo de S pg

ra lrl. Foraa tanbérs verificadas fraturas preenchidas l\iEE e ua lstena

f orrnado por diaclasanento 1{E-S1¡I e Nft¡-SEo tôAas verticals ' As últtnus

se deven a esfôrço cizalhante e as prineiras slo diJ-aeionals'

10 AS anonaliaS nais fortes- se encontraa ea solos colUviO-

na1s.

11 - 0'gnalsse alcalino é predourlnantenente leucocrátieos de 8ra-

nulação flna^ apresentando quartzo granular e porfiroblastos

charnocklt¡¡
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de feld.spato¡ egirinaugita e titanlta. Zonas nals rlcas de nlnerals
escuros constltuc.n os chanados gnalsses shonklnlticos. Não se obser-
varan vestígios de milonitizaçá.o

l?- - 0 feldspato potássico do gnaisse al-catino é nierocllnio con
propriedades óptieas varijveis e conteú¿o sóaico ao redor de

Ab¿O . Variação no grau de perfeigão de geminação en grade estaila
11sada à obliquiøldade reticular r¿alor ou nenor do nieroclínioo e €s-
ta" à tenperatura de fornação do nineral (senpre lnferlor a 5OOoC).

13 - 0 plagioclásio do gnaisse al-calino é al'þita An, não zonada
e pouco genrinadao lndlcando total recrls tatizaäáo netan6rfj

tvø' a

th 0 ptuoxânio desta rocha é uma egirinaugita coa conteú¿o mé-
dio de ljlt d,a nolécula eglrinlca.

15 0 anrf¡ótio na nesma rocha á una hastingsita. As Leis que
regulan a varlação de suas proprledades ópticas ainda são

oþscuras.

16 Os access6rios conuns'd,o gnaisse alcalino são: tltanlta.
nagnetita" apatlta" epidotoo allan1ta e caleita. Muito rg

ros são¡ biotlta" zircão e granad.a (andradita). A allanita pode se
encontrar parcialnente metanictizada fissurando radialnente os mlne-
rals v1z1rùtos €¡ en eertas zonaso suþstltue titanita e envolve apatl-
ta.

L7 0 gnalsse a1ca11no é nenos rico de quartzo e p1-ag1ocLás1o
do que os gnalsses Piedade. Os charnockltos en geral são

reuito mais plagiocl-ásïos e nelanocráticos q.ue anbos,

18 - 0 dlagrana de variação quínica para o gnaisse alcalino mos-
tra simllarldades con os obtidos em séries de rochas nagná-

ticas diferenciadas.

L9 A análise qufisica média da rocha se assenel-ha a de rochas
nagmátlcas consideradas cono residuais de diferenclaçäon eg

pechicanente : traqultos e rlolitos alcalinos (pantell-erltos).
?O 0 gnalsse ¡iotítico piedade é rocha xltosa

n"socrática" de granulação fina a nádiarrica de biotlta o-
rientada. Observâ-sê en certos pontos venulação pegnatltica. porfl-
roblastos de nicroclínio e diferenciação netan6rfica.

?l - Em un ou outro ponto a rocha exibe textura blaatopsanftlca.
não há vestlglos de nilonôtização estando tôda a rocha re-



eristallzad.a (con exceçäo de un]a :'cori:ênci-a)..

22 - Nb gnalssc bj.oti.tico o p1-agioclasio .á o nináral nais abun-
dante 'nostrando teóres d,: An varrárråirt "o" a ocorrôncla.

nnq néoia ó oligoclásio ana, nä.o zonado e pcuco'geminado. Quartzo e

nlcroclfnio se apresenta"a cono no gnaisse a1ca1ino, Biotlta e¡n tex-
tnra lepidoblástica ó mineral cemun a tôd;ls as anostras examinaCas.
0utros ainerals encon'brados forara: muscovlta^ epidoto^ tltan1'üa.^ nag-
,rrétiba" apat1ta,, zircäo e granada"

23 Quìnieanente o gnaisse biotftico é conpa"ánel a uraa sérle
lgnua de granltos a dioritos e a uma sedinentar entre arco-

slos e grauvaques.

ZtJ Na sórie eharnockltica recor¡he.u""¡*'%ochas bás1cas escuras
de granulaçäo náOia. Íscntas de nlca (anfibol-ltos e plrox!

n1o-granulltos) e rochas ácidas claras de granulação grossa nais
quartzo-feldspáticas (charnoclcitos ácidos)" Exlsten tlpos lnterne-
d iár'ios

ö 0s charnockltos são rochas lntelraroente recrlstalizadas. 0s
tipos åcidos são fornados por quartzo^ abundante pertlta e

antiperltan hiperstênio. diopsíOto e alguna biotita^ 0 telOspaËo g¡j
tássico é ortoelislo e o plagioclásfo á cligoclásioo 0s tipos násl-
cos são forrnados por p1-ag1oc1ásto (andeslna a bytowniã)^ hiperstên1o
e diopsídio" Os anfibolitos". por plagiocl-ásio (andcsína) .e hornble4r
da"

26 ivestas rochas a hornblenda ó do iipo pardo esverdeadoo pro-
vävelnnenie oxidada e relativanente anhådra" A. 'þiotita 6

pdrqo vermelha. Gr¿rnada (alnandina) é clrcunserita a. ocorrâncias en

zona,retronetanórfice" Não foran ldentifJ.cados epldoto e titanita.
Z-( Existe relaçäo slnpatética no contcúoo de Fe dos plroxênlos

existentes en charnockitos.

28 No gnalsse c'.a serra do }tatola^ exclue-se a posslbllidade de

alca1-lnizaçi.o aetassonática,. 1ocal ou re91ona1. 'þea eo¡no

sua derivação dos gnaisses subjacentesn 0 gnaisse aleal-lnoo assiB,
deve reprasentar antiga rocha alca11na provävelnente efusivao ¡¡etanor
fizada regionalnente " 0s gnalsscs shonklnitos representa¡n dlfer€rr..
ciações básicas prinárias.

29 A roeha alcalina iniclal poderie. ter-se eristal-izad,o à al-ta
teroperatura con feldspatos sóaico-potásslcos homogêneos. Ðurante o

Bh
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metanorfismo teria havldo a denisturaçäo das noláculas Or e Ab en erlg
tals independentes na natriz fina e enn pertitas nos ferrocrlstals. Sf¿
erônicanente" o piroxânio s6ot"o Ìeria fornado hastlngslta.

7O Ação hldroternal no gnalsse alcalino é restrita a falxas
shonkinltieas.

3L- oconteúaonéoio
o,oL5%.

32 - Allanita er consequentementeo tório, aunentan acentua;hneinte
de teor en deternlnadas zonas shonkinltlcas" interpretada

por outro autor couto escarnitos.

33 - 0 gnalsse nlotítico pareee pertencer a fornação nais antlga
que o gnaisse a1ca11no.

1U - Teria havido interação netassonática de pequenas proporções
entre gnaisse Uiotítico e a1ca1ino.

35 0 gnaisse þlotítieo evolulü de ua sedlnenio c1ást1co¡ provä-
velnente un grauvâeu€ o

76 0s gnalsses charnockltieos ác1dos pareeen nobil-lzados paLln-
genèticamente. 0s plroxân1o-granulitos deven representar rg

ehas supercrlstals levadas a un anbiente plutôn1co.

37 Os plroxânio+granulltos foran al-i netanorflzados.. Mesno os
charnockitos ácidos mostram estrutura metanórflca..

38 - 0 gnaisse blotítico está netaroorflzado na fá,ci-es alnandina-
-anfiþolitoo sub-fácies estaurolita-alnand,ina ou eianlta-al

nandina-nuscovita. 
.

39 0 þnaisse al-calino pareee se identiflcar às nesaa fácies e

sub-fácies denunciades no gnaisse þiotítico.
!O 0s charnockltos e rochas assocladas achan-se netanorflzados

na fácies granulito. Anfl'þol1tos e granulltos anftu6llcos
pertencen ä su'o-fácies hornblenda-granulito e os granulltos þáslcos ä
fácies piroxânio-granulitos. A variação de suþ-fácies se deve¡; â !ro-
dificações de pressäo dtágua.

llf - 0 nineral responsável peLa radioativldade no gnaisse al-caLl-
no fresco e'a al1an1ta.

Llz - No solo é provävelnente una torogomita aaorfa.
hl - 0s gnaisses biotlticos e alcalinos do Matola foran afetados

:

de ThOZ na rocha alcalina é de cårca de
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por tectonisno con esforços na direçäo E',tt (sentido provável I¡þ E)
que thes lnpriniu a lincação.

l"l! 0s enpurröes S --..-¡N de scritos por ltbert tcrian se efetuado
en fase tectônica nais reccilte agindo sônre rochas rígldas .

Não se relaclonarn às estruturas cx1l_ridas agorâ pelo gnaisse,

hS - h esta úitina fase est¿-Lria relacionada tan'oóra una po6sfvet
'deslocação transcorrente d.os charckitos ao longo do una 11-

nha aproxtmadanente NS .

h6 A aná1ise da slnetria dos trfabrlcs" nicroscópicos nos gnals-
ses alcalinos e ulotlticos conflrhara a eonclusã o h3 .
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Foto I - Vísta da vila de IbentÍoga

für ;s

Foto ? - Ibertioga. Praga ¡ríncípa1"
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õ - se*a do Matola no horÍzonter vÍsta de reste a Ð 1ø de d:LFotância- r esqueordar ua dos a¡rfliteatnos de esco*egânenta,
flequentes na região.

Foto 4 - Fa.se de trabalbo de perfrragão a trado.



Foto 5 - Pioo do cba$u Pequeno, rn dos pontocsserlentes na seffa do
Matola¡ visto do st¡l. No pÍco e pqr ùôda a ronbada ooære
gnaisse aloalino. Da faixa de mato pda baÍxo¡ gnaísse bf.g
t{tico trPiedaden.

Foto 6 -

t
I

r¡
1

J

1

i
,¡
I
!

0 nesno pico visto de ltrl{. Proúåvel falha reversa segrúujlo
maís ou nenos a U¡úra de vegetagão. . Ð



Foto 7 - Mqro da Pedrefua. a. zona aoberta pero mato é cer¡tro de fæ-
te anæalLa rartíoétrlca. Ìùo tâpo afLæa gnaf.sses slçqîlnog.

Foto I - Mouo da vægen. vlsto de rester Observa-se a regra ncfo.
lóglca na regiãor isto é, declive suare para o sr¡l e mal.s a,-

trupbo na vertente norte o¡¡de aflæan, a neia encosta¡ ðqae
das subhæizontaLs de gnaf.sss alsaltno.



Foto 9 - .Aflæanento de gRaisse aLcaai¡o no p.[co do Cha$u pequoao.

VLsta sâhe a supæffaie das cæadas subhcrizontaf.s¡ Obse-
va-se dese¡rvolvl¡ento regrrJ.æ de fratrra*s a 45o da lfneagão
aquL rnasoæada ¡nla vegetagão ¡lt¿oa. Outro sfstena assocLa-
do de &atiranento nænal a âsto ooqnre en outros 1ugæes.

Foto 10- vætente næte do pü.co tlo Ghap6u Pequeno¡ nostra¡do escæpa-
nento vertl.oal do gnaisse alcallno pqr diaolasanento N B0o E.
A face do aflqenento apontada pela não esquenda do obsdva'
dc 6 nænal à ttneagão. Ressaltan-se aqui, p@ intenpe¡efsà
lro¡ discædâncias de foliaçËo.
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Foto LL - åflæanento de gnaLsse aloaLfno no norro da vægen (0o.106).
vista normal à uueação ìI 40 If. observa-ge faLta de para¡e-
ll.so das canadas lonooofåt¿oa.r e €çrlnætegão tætôr{oa I}a,
ralela ä Airegão da faoe de afløaneqto N 50 $ o

Fotq l¿ - 0 lteslto afLæa¡¡ento anteriæ en otrt¡ro seüæo O observado
a¡nnta un aspeoto estrutr.qa1 orrgestiro de [drag fo]d¡! o@
fn.lh¿ de enprrrão,Au. Fequçpo rejeito. F¡ugão do enppo
sï -+ t{E .
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Foto 15 - Bloco de gnaísse arca'rino rolado no rnorro da vangen. cæadas
heterogêneas ¡rinenalógica e est¡ruturarrnenfsr' ondr¡radas, onç
volvendo zona brastoporfirfti¡.a'rica de aristais de egfrJ.nq¡
gita.

Foto 14 - llfloranento de gnaisse aLca'ri.no no nes¡lo nCIrro da foto l.r¿
,t face naís øcposta é nornal à r:.neagão. I ¿treiùa do 1å-
pis nota-se estrutrna de doba encãfaJ-ada. Illrogão da fa-
ce de aflLoranentoc I,I EOo E .
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Foto 15 - Gnaísse arcalino a.florar¡d,o entre a estrada rbertiogæpiedade
e o ribeiräo da vægen (0c.4¿) Face norte do aflLoromento¡ngg
¡oal à Ìineagão¡ notando-se aspecto cæacüerlstíco brastopon-
*irftiao da rocha.

I

Foto 16 - Mes¡oo afloranento da foto 15. Vista
a estrut¡ra líneada subheízontal do

superior ¡ observando-se
gnalsse ¿]sa'll¡s.
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Foto¿icrogra-ria I - Gnaisse blotÍtico Piedade. Nlcols desoruzados. Corte nox
¡r¿ ä xistosidade. Qrartzo :jn¡ri¿o maís concentnado en faíxas. OJågoclé
sío e nicrocLluio pnedoninan, nas zonas sen re1&o. Muscovfta oinza cþro
u nÉoioÍrrrelêvorfæma u¡na fa5xa à esquerda. Biotita¡ cj.nza e ¡rêto. pê-
quenos grãos eselros de alto relêvo na netade Í¡feriæ são de tita¡rjta e
pouca a'l'l anita"

r!
¿
l't

I

)
{ft'-;

FotornÍcrografia P - Charnockito i¡ternedifoj-o. Nlcois deseruzados. freas sen

;r'
-r.

relêvo são de feldspato e quagtzo. Grãos lfmpldos na metade dl¡eita são

H.

de quartzo. ìL esquerda rn grande cristal de antipertita. Gräos neaqres

são pertita e ar¡tipertita. Minerais ol¡¡a n6dlo e esorro 6ä0 bíotita
(relâvo nå¿io) e hornblenda (reIêvo alto). Crista¿s maís claros de alto
relêvo e clivados são pÍroxêrrios.



Fotonlorogra*la 5 - Charnookl.to åcido. Nfoois sub-peralelos. Agregado quæ!
zo-feldspåttao en diversos tons de cinza claroo Gräos natees são de
antipentita (à esquerda e en baf:co) e quætzo (æ cLua à dj¡elüa). !tt-
nerais de fete relêvo ä efuett" são: dl.opsfaio (en fæma de c) e

hiperstânio (naÍ.s i¿Íon6nfioo e altersdo nas bedas).

\
\

Fotoniorografia 4 - Pí¡ocânio-granrrlito. Ilfoois sub-pæaleLosi l{Lae¡rafs
de baíxo nelåvot plag:locIåsfos Ánn'. AIto relêvo en divorsos tons de

cinza: alo¡rs{aio e }rtperstêrrio. Opacos I nagnetita.



Fotøiorografia 5 - Piro:<ênio-granuJåto. llloois descmzados.

vo sËo de plag:ioclåsj.o. l,fr.neraís cínzentos con clivage'n¡

zentos oon estnutt¡ra fi.bnosa¡ ural:ita. Pequenos grãos de

to: granada.

l"r* sen retê-
aiopslttio¿ Cin-
relâvo nuito d

Fotoulorografia 6 - Piro:<â¡1s-g¡'antrlito. Nloois cruzados¡ À ¡nesøa fqüq anle:

riæ¡ destacado a tra.litizagão de Éro¡cêrrios¡ eentÍnagão de plagÍ.9gf@g

e granada isótaropa desenr¡olvÍda nos oontactos rar allta-plag:toclåSloo



Fotcrnicrografia 7 - Ânfi.bollto. Nlcois descruzados. Plagf.oclåsJ.o Áa*, (åreas

baaoas) e hænblenda (oínza¡ alto relêvo e olívagem)o Out¡ros nLneiaLs
pesentes apatita e biotLta.

Fotqie¡ografta I - Gaaisse aJ.oal{no. Cæte næma1 à Uneagão. Nlooùs €qh"gt
ralelos. .Agregado granobl"åstlco de baixo rql&o: nloroollrrfo e alìLÈeo
Os nl¡cerais de alto reLêvo e c}lvagens enr duas cüregões são Uastflgetüa.'
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Fotonicrografia g - Gnaisse alcalÍno. Csrte norna-l ä gnaissifioagão. tdcoÍs
descruzados. Ágregado de baíxo relêvoc quartzo, albita,e nicrocúnio.
fu cÍ-na à aireitt u.n grande cristal de tÍta:rita. Grãos cinzas pequenoss
hastÍngsita. ì. esquercla en baj:<o, calcita ronboédrÍca díssolvida.
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FotonÉs¡egrafia 10 - Gnaisse al-ca]íno. Corte nornal à gnaíssificagão. N{oois
descruzados. Cordões cie quartzo grant'lÍtico segregado e¡r natifz feldspå
tica (albita e ¡ricroclínio)" Cristais pequenos cinza a prêto¡ hastfngså
ta. Ao cent:ro, rrn grande cristal de tÍtarrita en grande pæte alla¡rltizador
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Foto¡nrcrografla LL - GnaLsse alsaîfno. Nfoqi.s descrtrzadosr Caada de quætøo-
-gran¿dtico grossel¡o e orJ.stal narriculæ de tl.tanita¡ na netade direlta.
L esquenda, agregado feLdspåtLco granoblåstioo aon raros grãos de qr.rætzo.

0s pcrflroblastos claza esoræo ä esgrærda são de egSrlnarrg{üa assoof.ado a

oalcclüa¡ apatita¡ e]]enit¿ e nagnetltar
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Fciüotarografla 1? - Gnalsse aLaollno. NlcoJ.s desoruzados. tr esqusrda¡ agrggt'g
feJ.dspåttoo e csrdões de quætzo de baixo rel&o. &istaLs grâ"ylês¡ ç+q?a
escræo säo: titarr{ta ã Af¡efta e eglrl.natrgf ta os dæd.s; Irolusão cþ ci4¡¡1,

ta en egirina¡¡gita. Pequenos crLstals de relâvo altos tLt,¡nrta (pont€egur

da)r attantta e apatiùa.

.\



Fotoqicrografía 1õ - Gnalsse aho¡¡kinltioor ldcoís desoruzados¡ Þr rnatrlz fel4g
pátÍca (n¿crocúnio-albita) de balxo :e Ìêvo¡ destacan-se cristals mafores
esc¡¡pos de egj.rínaug"ita e ur de titanjta navioul_æ (à oi¡etta). Apatita
en grãos redondos.

Fotomlceografia 14 - Gnaisse shonkínltico. Nleoís
tica (nicroclfrrio¡ albita) de balxo relâvo e

alto relâvo e en dLversos tons de cÍnza até
de a'lla¡i ta.
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.ta-\/ - tf-*/¿\i- )

desoruzados¡ Matriz feldspL
cristaís de hastíngsita de

pnâto. Ao oentro un oristirl
I

I



Fotonriarografia 15 - Gnaisse shor¡kinftico. Nlcois descruzados.
qutloblåsticos de egirinarrgÍta cm iacLusões de 

"naraá:.t"
uraa ¡aatrÍ z quartzo-feldspåtfca.
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Cristais poL-

e quarfzo¡ ê!l

Fotqicrografta 16 - Mesna rocha ante¡rior. N{ools cruzadoso Ressaltando
natriz granoblåstica e a associação piroxâuio-andradita (isótropa);
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FotæícrografÍa 1? - Titanita allnnf tlzúe. liloois descruzadosr llosmoæristal

da fotonicr. I0 ¡ Restos de tita¡'lta (41æa¡ alto relâvo) envoltos pc
monoæistal de al'tarrita (otnza) e nÍneral opaso (fUenftat¡
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Fotorqicrografia 18 - Pertita. Nloois cruzados. Porfi¡oblasto de nionoadrúo

pertftico en gnaisse aJ¡a1ino de natriz granobtåsttoa felttspåtioa (nt-

crocd¡rior albita).
:r



Fotouicrografia 19 - AllanÍta. Nlcois descruzados. Átlar¡ita netanÍatiea (cþ
ut ¡¡6dio) englob¡ndo restos de allanita bi¡refbingente (cínza esorro) e

apatíta (brar¡ca). Os agtregados e:rbernos¡ fþatrrados¡ são quartzo-feldsp$
ticos"

t tt|.t*

Fotomicrografia 20 - Nfcois descruzad,os. /\lla¡¡íta net",rnfctfoa (ctn4a) oqn feg
tos de "llanjta birreflingente (oÍnza esotro) e apatita blireslpgente .
0 cor¡n al'l¡qltico ä A:¡etta fnclue oristal mals esctro de títanrtar
Resta¡¡te: quætzoo
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Foto¡icrografi.a 21 - Corpo allanltico no gnaisse alealino. Nlcois sub-pæale-
los. Gono nas fotos anteriores, mostarando fÍssrragão radÍal no agregado
granoblåstico quartzo feldspåtico.
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FotomJcrogfafia 22 - Nlcois descruzad,os, Pistas de bonbardear,rento de pqtl'
cr¡las alfa en pelÍcuta colocada sôbre a].l ar¡ita de gnaisse alcallno.
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