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RESUMO 

 

O presente trabalho compreende os estudos de campo (mapeamento geológico), 

análises petrográficas e geoquímicas para as rochas da porção sul do Maciço Castelo (ES). 

O pluton Castelo é uma intrusão ígnea representante do magmatismo pós-colisional do 

Orógeno Araçuaí que aflora na região sul do Estado do Espírito Santo. O trabalho propõe o 

mapa geológico na escala de 1:50.000 para a porção sul do maciço e os resultados das 

análises petrográficas e geoquímicas, indicaram fontes diferentes para as rochas 

monzograníticas e monzodioríticas desta área. De acordo estas análises, os biotita 

monzogranitos são de origem crustal e os biotita- quartzo monzodioritos de origem 

mantélica. Os dados levantados no trabalho também demonstram evidências de mistura 

magmática entre as diferentes unidades mapeadas.  

 

 

Palavras-chave: Maciço Castelo. Mapa Geológico. Petrografia. Geoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The present work includes the field studies (geological mapping), petrographic and 

geochemical analyzes for the rocks of the southern portion of the Castelo Maciço (ES). The 

Castelo pluton is an igneous intrusion representative of the post-collisional magmatism of 

the Araçuaí Orogen that emerges in the southern region of the State of Espírito Santo. The 

work proposes the geological map in the scale of 1: 50,000 for the southern portion of the 

pluton and the results of the petrographic and geochemical analysis indicated different 

sources for the monzogranitic and monzodioritic rocks of this area. According to these 

analyzes, the biotite monzogranites are of crustal origin and the biotite quartz monzodiorites 

of mantle origin. The data collected in the work also demonstrate evidence of magmatic 

mixing between the different mapped units. 
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1. INTRODUÇÃO  

A presente tese tem como objeto de estudo o pluton Castelo. Este maciço rochoso situa-

se no Município de Castelo, região sul do Estado do Espírito Santo. A tese abordará a 

caracterização das feições petrográficas e litoquímicas das rochas que compõem a parte sul 

desse corpo intrusivo.  

Na região sul do Estado do Espírito Santo afloram corpos ígneos representantes do 

magmatismo pós-colisional do Orógeno Araçuaí ocorrido no Paleozóico (entre 535 até 480 

Ma) (Figura 1). Essas intrusões são constituídas por uma borda de rocha granítica e um 

núcleo básico com foliação de fluxo magmático, sendo alojadas na crosta profunda através 

de fraturas transcorrentes. De acordo com os estudos realizados, esses plutons teriam se 

colocado na crosta durante o colapso extensional do Orógeno Araçuaí associados ao 

processo de delaminação litosférica. Dessa forma, a ascensão de magma mantélico através 

das zonas lístricas de cisalhamento teria promovido a fusão parcial da crosta ensiálica 

fazendo com que o magma mantélico se misturasse ao magma crustal, gerando plutons 

zonados, com núcleos básicos a intermediários e bordas graníticas (WIEDIMANN-

LEONARDOS et al., 2000, MENDES et al., 2002, PEDROSA-SOARES et al., 2006 e 

2007).  

Embora existam diversos estudos que abordam os plutons pós-colisionais do Orógeno 

Araçuaí (SILVA, 1992; BAYER et al., 1986 e 1987; WIEDIMANN-LEONARDOS et al., 

2000 2002; PEDROSA-SOARES et al., 1999, 2006 e 2007; DE CAMPOS et al., 2004 e 

VIEIRA e MENEZES, 2015), a maioria destes estudos contemplam de forma geral as 

intrusões G5 desse Orógeno. Quanto aos estudos que abordam de forma individualizada 

esses plutons podemos citar os trabalhos de Vieira et al., (2006); Mendes et al. (1997 e 2002; 

2005), Mello e Machado (2011); Zanon et al. (2015), Faria (2013) e Medeiros (2013). Esses 

trabalhos contemplam estudos acerca da geologia dos Maciços Lagoa Preta, Várzea Alegre, 

Venda Nova, Aimorés, Mimoso do Sul, Santa Angélica e Castelo. Contudo, com relação aos 

trabalhos de cunho geológico realizados de forma particular no Maciço Castelo destaca-se o 

trabalho de monografia de Medeiros (2013). Assim, notou-se uma carência de estudos que 

abordassem de maneia específica a geologia do pluton Castelo. 

Wiedimann-Leonardos et al. (2000) estudando os corpos intrusivos pós-colisionais do 

Orógeno Araçuaí identificaram no Maciço Castelo a ocorrência expressiva de fraturas 
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preenchidas por aplito granítico e presença pouco marcante das estruturas de fluxo 

magmático quando comparado ao Maciço Santa Angélica. Em função dessas feições os 

autores sugeriram duas possibilidades para o Maciço Castelo: um alojamento em níveis mais 

rasos na crosta ou a colocação do corpo ígneo em diferente regime de stress regional. Essas 

colocações demonstram que há questionamentos com relação às feições texturais 

encontradas nas rochas do Maciço e interpretações a respeito.  

Wiedimann-Leonardos et al. (2000) relatam ainda que evidências de mistura de magmas 

são comumente encontradas em todos os corpos pós-colisionais do Orógeno Aracuaí.  No 

Maciço Castelo os autores citam como evidência desta mistura a presença de enclaves de 

diorito com diferentes graus de hibridização com a fácies granítica da borda da intrusão. Os 

autores citam também a presença de enclaves surmicáceos sob a forma de schlieren e 

estruturas fantasmas, apontadas por eles como oriundas da fusão parcial da rocha fonte ou 

ainda material assimilado da rocha encaixante. Essas colocações também apontam para mais 

de uma interpretação com relação à determinados enclaves observados nas rochas do Maciço 

Castelo.  

Nos trabalhos publicados pela CPRM (1992 e 2015) e por De Campos et al. (2004) 

ocorrem diferenças na delimitação do pluton Castelo. Nestes trabalhos fica explicita a 

diferença entre os dois mapeamentos realizados na área em questão, sobretudo, no que se 

refere à parte sul do pluton. Assim constatou-se também a necessidade de se rever os limites 

deste maciço.  

Ainda que a presente tese não tenha a pretensão de responder todos os questionamentos 

acima apresentados acerca da intrusão Castelo, parte-se do pressuposto de que a aquisição 

de mais dados acerca da geologia do pluton Castelo por meio de investigação de campo, 

dados cartográficos, petrográficos e geoquímicos, possibilitará uma melhor compreensão 

dos processos geológicos envolvidos na formação deste maciço. Assim, o trabalho ora 

apresentado tem como objetivo a caracterização petrográfica e litoquímica das unidades 

litológicas constituintes da parte sul da intrusão Castelo, propondo ainda a elaboração de um 

novo mapa geológico para a porção sul deste corpo intrusivo. 
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Figura 1 - Distribuição dos corpos bimodais relacionados ao magmatismo pós-colisional do Orógeno 

Araçuaí no sul do Estado do Espírito Santo. 1: Rochas graníticas; 2: Núcleos máficos; 3: Ortognaisses da 

suíte G1; 4: Rochas granulíticas das Serras do Caparaó, Valentim e Complexo Costeiro; 5: Grupo Rio Doce e 

Complexo Paraíba do sul; 6: Trend da foliação; 7: Eixo de sinclinal; 8: Eixo de anticlinal; 9: Cidade; as linhas 

acompanhadas de setas indicam o mergulho e direção das zonas de cisalhamento. (Fonte: Wiedemann-

Leonardos et. al., 2000). 

 

Destaca-se que a delimitação da parte sul do pluton Castelo como foco do detalhamento 

das feições geológicas se deu pelas discordâncias observada nos mapas geológicos 

existentes, conforme acima mencionado. Contudo, a dificuldade de acesso à parte centro-

norte também contribuiu para a concentração dos estudos na porção sul do pluton. Na parte 

centro-norte do maciço o relevo é montanhoso e há escassez e precariedade das vias. 

Diferente da  porção sul em que além da topografia favorável, a acessibilidade é maior 

devido à existência de estradas para o escoamento de rocha ornamental explotada nas 

diversas pedreiras instaladas nessa região. Estas pedreiras, por sua vez, além de promoverem 

a instalação de vias, também permitem a exposição de grandes volumes de rocha, expondo 

também suas feições geológicas.  

 A partir dos estudos realizados, a presente tese defende a proposição de um novo mapa 

geológico para porção sul do Maciço Castelo na escala de 1:50.000 e a inserção de uma nova 
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unidade caracterizada como biotita quartzo - monzodiorito, além das unidades graníticas já 

mapeadas. Com base nos estudos sugere-se fonte mantélica para os biotita-quartzo 

monzodioritos e crustal para os biotita monzogranitos. A colocação desses corpos na crosta 

se deu de forma contemporânea, o que permitiu o processo de mistura entre as duas fases 

magmáticas, processo constatado a partir das feições petrográficas e de campo encontradas 

na área.  

1.1. Localização da área de estudo 

O Maciço Castelo localiza-se no Município de Castelo, região sul do Estado do Espírito 

Santo (Figura 2) e encontra-se inserido nas Cartas Geológicas: Folhas Cachoeiro de 

Itapemirim SF-24-V-A-V e Afonso Cláudio SF-24-V-A-II (SILVA, 1992), sendo que a sua 

maior parte se encontra na Folha Cachoeiro de Itapemirim.  

A área foco dos estudos abordados na presente tese compreende a porção sul do maciço 

rochoso, inserida na Folha Cachoeiro de Itapemirim e limitada pelas latitudes 20º31’1’’S e  

20º35’13’’ S  e  longitudes 41º04’59” W 41º10’26’’ W (Figura 3).  

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Localização geográfica do pluton Castelo-ES, no município Castelo, região sul do estado do 

Espírito Santo. 
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Figura 3 - Delimitação da área de estudo. 
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2. METODOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

A seguir serão apresentados os métodos, técnicas e análises empregados na realização da 

pesquisa no intuito de fornecer o detalhamento dos procedimentos adotados, bem como as 

referências utilizadas. 

Os trabalhos realizados no desenvolvimento da pesquisa podem ser divididos em três 

etapas distintas as quais serão detalhadas a seguir: 

2.1. Investigação de campo 

Essa etapa consiste na observação de feições geológicas e aquisição de amostras de 

rochas representativas das litologias existentes na área de estudo. 

Para a realização dessa etapa de trabalho foi feita a delimitação da área do Maciço 

Castelo a partir das análises em fotografias aéreas do ortofotomosaico digital do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (IEMA) coordenadas em UTM 

(WGS84) disponíveis no site do instituto. Nessa etapa foram levantadas as informações 

sobre as diferenças texturais e geomorfológicas obtidas na fotointerpretação, visando 

auxiliar o entendimento das variações texturais observadas em campo. 

 Com o apoio do software QGIS foi realizado a sobreposição dos dados geológicos 

do maciço à fotografia aérea. O mapeamento geológico utilizado como base para o início da 

pesquisa foi o realizado no Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB 

(1992), Folhas: Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Cláudio, incluindo também os trabalhos 

realizados na área por Wiedemann-leonardos et al. (1997, 2000, 2001) e De Campos et al. 

(2004) 

A partir do trabalho de sobreposição foi possível a identificação da distribuição 

espacial das diferentes litologias já mapeadas, além das vias de acesso e localização das 

pedreiras de rochas ornamentais existentes na área, sendo esses os principais pontos de 

afloramento da região. 

Para cada ponto de afloramento estudado foram registradas as coordenadas UTM, além 

da descrição geológica do afloramento, que consistiu nas medições das descontinuidades 

existentes (foliação, fratura e veio) com auxílio de bússola Clar, coleta de amostras de rocha 



20 
 

das diferentes feições texturais, além do registro fotográfico das feições geológicas 

observadas.  

Essa etapa de trabalho é essencial para o desenvolvimento da pesquisa, pois, a 

diversidade de informações encaminhadas para as análises posteriores dependerá do 

detalhamento das informações obtidas nessa fase.  

Cabe ainda destacar que, em função da importância dos trabalhos de investigação de 

campo para o desenvolvimento das fases posteriores, os trabalhos de campo não foram 

restritos à fase inicial da pesquisa. As investigações de campo foram também realizadas 

concomitantemente às análises petrográficas com o objetivo de buscar o detalhamento das 

relações espaciais dos elementos geológicos observados nessas análises. 

De posse dos dados obtidos na investigação de campo foi, então, elaborado através do 

software QGIS um mapa com a distribuição espacial das feições observadas. Essas 

observações foram somadas ao levantamento geológico existente na área em questão.  

A representação dos dados de campo no mapa possibilita a visualização da distribuição 

espacial dos pontos estudados, tendo-se com isso a noção exata das áreas já investigadas e 

das áreas carentes de investigação.  

As amostras de rochas coletadas foram submetidas à caracterização petrográfica 

macroscópica (apenas os materiais de granulação grossa) para a seleção das amostras a serem 

submetidas às analises microscópicas (pelo menos uma amostra representante de cada 

litologia identificada no campo). Quanto às amostras de granulação fina, todo material 

diferenciado em campo foi encaminhado para as análises petrográficas microscópicas.  

2.2. Análises 

Nessa fase foram realizadas as análises petrografia e posteriormente a litogeoquímica 

afim de se caracterizar as diferentes unidades reconhecidas no mapeamento geológico da 

área em questão.  

(a) Análise Petrográfica 

Foi realizada parte no laboratório de mineralogia microscópica do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo IFES/Campus Cachoeiro de Itapemirim 

e parte no laboratório de microscópica do Departamento de Petrologia e Metalogenia da 



21 
 

Universidade Estadual Paulista UNESP/ Campus Rio Claro. As classificações 

composicionais e texturais realizadas nos materiais estudados foram consultadas em Wernick 

(2004) e Sgarbi (2012).  

As análises petrográficas microscópicas foram realizadas no intuito de definir a 

composição mineral e textural dos litotipos encontrados em campo, além de orientar a 

seleção das amostras encaminhadas para as análises litogeoquímicas.  

Quantificação Mineralógica (composição modal): 

A sistemática adotada para a determinação da composição modal das rochas 

estudadas leva em consideração a granulação e aspectos texturais da rocha. Assim, as rochas 

de granulação fina a média foram determinadas através estimativa dos minerais em lâminas 

delgadas a partir da quantificação dos minerais observados em cinco campos distintos da 

lâmina delgada. A definição de cinco campos de observação microscópica foi obtida através 

da constatação de que esse número de observações seria o máximo permitido (no 

microscópio utilizado) sem que houvesse a sobreposição de campos durante as análises. Com 

os resultados da porcentagem mineralógica estimada foi feita a média aritmética das 

porcentagens minerais para cada lâmina observada. 

No caso das rochas de textura inequigranular fina a muito grossa a composição modal 

foi estimada também a partir da contagem dos minerais nas placas polidas de material 

ornamental (quando existente) através da malha pontos de espaçamento de 0,5 cm em papel 

de plástico transparente. 

 

Nomenclatura dos materiais  

Para a nomenclatura dos materiais rochosos utilizou-se a proposição de Streckeisen 

(1976), para rochas com índice de cor inferior a 90%.  

Grau de alteração mineral 

O grau de alteração das rochas foi identificado a partir observação microscópica das 

amostras observando a presença das alterações minerais do tipo saussuritização, 

sericitização, epidotização, formação de argilominerais, cloritização e transformações para 

óxidos e hidróxidos de ferro. Contudo, durante a coleta dos materiais rochosos em campo 

tomou-se o cuidado para a seleção de amostras de rocha com o menor grau de alteração 
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intempérica possível, para que as características geológicas relacionadas à formação da 

rocha fossem mantidas.  

 

Tamanho absoluto dos cristais 

 A classificação da granulação das rochas estuadas foi fundamentada em quatro 

categorias: fina, média e grossa e muito grossa (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação das rochas ígneas de acordo com o tamanho absoluto dos grãos (Fonte: SGARBI, 
2012). 

 Granulação Tamanho absoluto 

Granulação fina                < 1 mm 

Granulação média               1 – 5 mm 

Granulação grossa         >5 mm – 2 cm 

Granulação muito grossa               > 2 cm  

 

 

 

(b) Análise Litogeoquímica 

A análise litogeoquímica é realizada nesse trabalho com o objetivo de complementar as 

informações adquiridas a partir da descrição petrográfica das unidades representativas da 

parte sul do Maciço Castelo. Assim, espera-se que com os resultados obtidos com a 

litogeoquímica em consonância com as feições geológicas observados em campo e nas 

análises microscópicas   realizadas, tenha-se o entendimento mais detalhado dos processos 

petrogenéticos ocorridos no maciço. Com isso busca-se a caracterização da natureza química 

da rocha, possíveis fontes e ambientes tectônicos de geração para as unidades 

individualizadas na porção sul do pluton.  
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O número de amostras encaminhadas para a análise litogeoquímica foi fundamentado 

na diversidade dos materiais rochosos encontrados na área, caracterizados a partir das 

análises petrográficas microscópicas, seguindo também as orientações de Arioli (2006) 

(acesso em 12 abr. 2015). 

As amostras encaminhadas para as análises foram selecionadas com base na 

descrição petrográfica detalhada de cada material rochoso coletado em campo, de forma a 

garantir a representatividade da diversidade mineralógica encontrada nas rochas.  

Assumindo que os maciços rochosos configuram depósitos regulares, com um 

coeficiente de variabilidade de até 40% (ARIOLI, 2006) foram coletadas amostras pontuais 

de aproximadamente 1 kg representantes dos diferentes litotipos encontrados. Assim foram 

encaminhadas doze amostras de rochas (Tabela 2) para Bureau Veritas do Brasil Sociedade 

Classificadora e Certificadora LTDA, situada no município de Vespasiano/MG, onde foram 

preparadas e posteriormente encaminhadas para análise no Laboratório AcmeLabs-ACME 

Analytical Laboratories Ltd. (Canadá).  

Nas amostras encaminhadas para as análises foram quantificadas as porcentagens de 

elementos maiores, menores e de traços. Os elementos maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3T, 

MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5 e o Cr2O3) foram analisados por Espectrometria de 

Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES), após fusão, utilizando-

se metaborato/tetraborado de lítio e digestão em ácido nítrico diluído, sendo a perda ao fogo 

(LOI). Para a obtenção do LOI a amostra é seca em estufa em temperatura de 80 a 100 °C, e 

após a secagem é aquecida a 1.000 °C por quatro horas, a diferença de peso excluindo a 

perda de peso da secagem, temperatura inferior a 100 °C é o LOI. Os elementos traços (Ba, 

Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sc, Sr, Ta, Th, U, V, Y e Zr) e terras raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu) foram analisados no Espectrômetro de Massa em Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-MS), após fusão, utilizando-se metaborato/tetraborado de 

lítio e digestão em ácido nítrico, sendo que, para os metais Cu, Ni, Pb e Zn, a digestão foi 

por água régia. A partir dos resultados das análises químicas foram gerados, com o auxílio 

dos programas Petrografic e GCDkit, diagramas litogeoquímicos apresentados e discutidos 

no capítulo VII. A maior parte dos gráficos apresentados foram confeccionados no programa 

Petrografic. O programa GCDkit foi utilizado no sentido de complementar as discussões 

com a apresentação de demais diagramas de classificação de autores não contemplados no 

programa Petrografic. 
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Tabela 2 - Lista de amostras submetidas à análise litoquímica. 

 

Unidades Amostra Coordenadas UTM 

Biotita monzogranito fino GFTG 274005/7726599 

Biotita monzogranito fino GFZA 273791/7726866 

Biotita monzogranito grosso GMSC 278472/7724707 

Biotita monzogranito 
inequigranular/porfirítico 

GG 277270/7729319 

Biotita monzogranito com vênulas de 
biotita 

GCGB 275762/7727484 

Biotita -quartzo monzodiorito MOGA 375549/7729160 

Biotita -quartzo monzodiorito MOD 277097/7723297 

Biotita -quartzo monzodiorito MOSC 278472/7724707 

Biotita -quartzobmonzodiorito MOPQ 282184/7729914 

Biotita -quartzo monzodiorito MOSE 276579/7723040 

Biotita -quartzo monzodiorito MODI 274946/7726803 

Biotita- quartzo monzodiorito MOS 275972/7722551 
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  

3.1 Orógeno Araçuaí 

O Orógeno Araçuaí compreende uma unidade geotectônica do Sistema Orogênico 

Mantiqueira. O sistema Mantiqueira foi originado junto com os sistemas Borborema e 

Tocantins a partir do fechamento dos oceanos Adamastor, de Goiás e Borborema (Figura 4). 

O fechamento desses oceanos resultou na formação da massa continental sul-americana 

denominada de megacontinente Gondwana (HASUI, 2010).  Com a colisão entre os crátons 

São Francisco, Congo, Kalahari e Paraná-Rio de La Plata formou-se uma extensa cadeia de 

montanhas neoproterozóica denominada Província Mantiqueira (Figura 5), a qual se estende 

por toda a região sul e sudeste do Brasil e divide-se em orógenos São Gabriel, Dom 

Feliciano, Brasília Sul, Ribeira e Araçuaí (ALMEIDA et al., 1977, BRITO-NEVES e 

CORDANI, 1991).  

Entre os continentes Sul Americano e África são observadas feições geológicas 

homólogas que confirmam a aglutinação a partir do fechamento de um grande golfo (Oceano 

Adamastor) entre os Paleocontinentes São Francisco e Congo ocorrida  por volta de 630 Ma 

que resultou na formação do Órogeno Araçuaí-Congo Ocidental (ALKMIM et al., 2007).  

O Órogeno Araçuaí-Congo Ocidental é definido como um orógeno colisional 

sucessor de um orógeno acrescionário de margem continental ativa, contendo depósitos de 

margem passiva, lascas ofiolíticas, zona de sutura, arco magmático, granitos sin-colisionais 

e pós-colisionais. (PEDROSA-SOARES et al., 2007, ALKMIM et al., 2007).  

O Órogeno Araçuaí-Congo Ocidental pode ser dividido em dez compartimentos 

tectônicos distintos, sendo eles: o cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço 

Meridional, Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã, Zona de dobramentos de Salinas, 

Corredor Transpressivo de Minas Novas, Saliência do Rio Pardo e sua zona de interação 

com o Aulacógeno do Paramirim, Bloco de Guanhães, Zona de Cisalhamento de Dom 

Silvério e estruturas associadas, Zona de Cisalhamento de Itapebi e estruturas associadas, 

núcleo cristalino e o Cinturão Oeste-Congolês (ALKMIM et al., 2007).  

Em consequência da abertura do Atlântico Sul no Cretáceo, nove dos dez 

compartimentos tectônicos constituintes do Orógeno Araçuaí Congo Ocidental encontram-

se em terrenos brasileiros (Figura 6). Dessa forma, cerca de 60 % das rochas constituintes 
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desse Orógeno ocorrem no Brasil, inseridas na Faixa móvel existente entre a borda leste do 

Cráton do São Francisco e o Oceano Atlântico entre os paralelos de 15 º e 21° S 

(WIEDIMANN-LEONARDOS et.al. 2000, PEDROSA-SOARES et.al. 2006 e 2007, 

ALKMIM et al. 2007).  

Pelo fato da contraparte brasileira do Orógeno Araçuaí Congo Ocidental herdar a 

maior parte dos componentes desse Orógeno, os pesquisadores da área em questão 

designaram a parte brasileira como Orógeno Araçuaí (PEDROSA-SOARES et al. 1999, 

2007, 2008; MENDES et al., 1997, 2002; ALKMIM et al., 2007; NOCE et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Ilustra a distribuição dos oceanos: Adamastor, de Goiás e Borborema e os microcontimentes que 
se aglutinaram constituindo a massa continental sul americana durante a formação do Gondwana. (Fonte: 

HASUI, 2010). 
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Figura 5 - Sistema Orogênico da Mantiqueira e seus componentes geotectônicos. Distribuição do Orógeno 
Araçuaí. (Fonte: HASUI, 2010). 
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Figura 6 - Compartimentos tectônicos do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. NC: núcleo cristalino; OC: 
Faixa Oeste-Congolesa. SE: Cinturão de cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional; CA: Zona de 

Cisalhamento da Chapada Acauã; S: Zona de dobramentos de Salinas; MN: corredor transpressivo de Minas 
Novas; RP: Saliência do Rio Pardo e zona de interação com o Aulacógeno do Paramirim; BG: Bloco de 

Guanhães; DS: Zona de Cisalhamento de Dom Silvério; I: Zona de Cisalhamento de Itapebi. V: Vitória; L: 
Luanda e C: Congo. (Fonte: ALKMIM et. al., 2007). 
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3.2 Evolução tectônica do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental 

Segundo Alkmim et al. (2007) o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental exibe feições 

particulares, sendo caracterizado como um orógeno que apresenta contorno em ferradura 

confinado por áreas cratônicas (Figura 6) e com traços estruturais que descrevem trajetória 

fechada.  

De acordo com os dados geológicos a evolução tectônica do Orógeno Araçuaí-Congo 

Ocidental pode ser dividida em cinco estágios principais (ALKMIM et al. 2007): 

- Bacia precursora Macaúbas: correspondente a um grande golfo formado pelo 

rifteamento ocorrido no Paleocontinente São Francisco-Congo por volta de 880 Ma. Este 

rifteamento evolui para duas margens passivas, permanecendo ainda unidas na porção norte 

do paleocontinente (atual ponte cratônica Bahia-Gabão). ALKMIM et al., 2007, chamam a 

atenção para o fato do grande intervalo de tempo de existência dessa bacia datada de 220 

Ma, demonstrando baixas taxas de expansão que poderia ser justificado pelo seu caráter 

confinado. No entanto, acredita-se que a quantidade de crosta oceânica desenvolvida durante 

o estágio da bacia, ainda que restrita, deveria ter sido significativa ao ponto de contribuir 

para a geração de magmas durante o estágio de arco magmático do Orógeno. 

- Convergência inicial: segundo Valeriano et al. (2004) o fechamento da bacia 

Macaúbas foi induzido pela colisão entre a Península São Francisco e a placa Rio de La 

Plata, por volta de 630 Ma. Alkmim et al. (2006, 2007), explicam tal evento como o 

funcionamento de um quebra-nozes, onde a península São Francisco rotaciona no sentido 

anti-horário contra o continente do Congo o que propulsiona o fechamento da bacia 

Macaúbas. Assim, Alkmim et al. (2007), discutem o fechamento da Bacia Macaúbas tendo 

o modelo proposto de subducção como consequência e não como causa. 

- Fase Colisional: ocorre no intervalo de tempo entre 580 e 560 Ma, iniciando-se na 

porção norte da bacia progredindo para a porção sul (PEDROSA-SOARES et al. 2001, 

2007). Neste estágio são gerados os granitos do tipo S. Segundo Pedrosa-Soares et al. (2007), 

o grande volume de granitos tipo S encontrados no Orógeno Araçuaí estaria relacionado às 

pilhas de metassedimentos aluminosos gerados na bacia Macaúbas empilhadas pelo 

espessamento crustal.  
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- Escape lateral da porção sul do núcleo cristalino do Orógeno: nesta fase ocorre 

a movimentação dextral de grandes zonas transcorrentes geradas posteriormente às frentes 

de empurrão da fase colisional. A movimentação dessas zonas de transcorrências leva ao 

escape de material em direção à porção sul do orógeno, que de acordo com Alkmim et al. 

(2007) estaria relacionada à trajetória de fechamento da tectônica quebra-nozes 

proporcionada pela máxima aproximação entre o extremo sul da península São Francisco e 

a margem do continente do Congo. 

- Colapso gravitacional: ocorrido entre 520 e 490 Ma possibilitou a formação de 

magmas bimodais, produtos da fusão crustal e mantélica representadas pela granitogênese 

G5 (Pedrosa-Soares et al, 2001 e Wiedemann-Leonardos, 2000). Nesta fase o Orógeno 

Araçuaí atingiu grandes elevações o que acarretou um regime distensional sob ação da força 

peso gerando as zonas de cisalhamento normais como a Zona de Cisalhamento chapada Acuã 

(ALKMIM et al., 2007). 

 

3.3. Magmatismo Associado ao Orógeno Araçuaí 
 

Com base nas relações estruturais, assinaturas geoquímicas, isotópicas e idades de 

U-Pb das rochas do Orógeno Araçuaí, são reconhecidos nesta área quatro estágios 

orogênicos: pré-colisional (630 – 580 Ma), sin-colisional (580 – 560 Ma), tardi-colisional 

(560 – 530 Ma) e pós-colisional (530 – 490 Ma) (MENDES et al., 2002, ALKMIM et al., 

2007 PEDROSA-SOARES et al., 2003, 2006, 2007, 2011). 

O estágio pré-colisional configura a subducção de listosfera oceânica e geração de arco 

magmático cálcio-alcalino representado pela supersuíte G1. No estágio sin-colisional houve 

o clímax da tectônica tangencial, espessamento crustal, fusão parcial e geração de magma 

do tipo S representado na área pela supersuíte G2. O estágio tardi-colisional é marcado por 

tectônica tangencial cessante e geração de granito S por fusão parcial sob descompressão 

adiabática, sendo esse magmatismo representado na área pela supersuíte G3. O estágio pós-

colisional é marcado pelo colapso extensional do Orógeno. Nesse estágio o espessamento 

crustal da litosfera promove grandes elevações que entram em regime distensional. As 

supersuítes G4 e G5 teriam se formado nesse estágio como produtos da fusão crustal e 

mantélica por descompressão adiabática, intrudidos na crosta a partir de zonas de fraqueza, 
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falhas transcorrentes associadas ao colapso gravitacional da crosta (PEDROSA-SOARES et 

al., 1999). 

De acordo com os estudos realizados por Pedrosa-Soares et al. (1999) os episódios 

magmáticos ocorridos no Órogeno Araçuaí, fusão parcial, migração, alojamento e 

resfriamento das massas ígneas, duraram cerca de 10 a 30 Ma. Segundo estes autores, o 

intenso volume de magma representado pelas supersuites G2 e G3 estaria relacionado a duas 

questões: 1º a uma região de retroarco continental onde o embasamento se apresentaria 

adelgaçado e quente em virtude da ascensão da astenosfera em convecção durante o estágio 

acrescionário do orógeno; 2º ao calor fornecido pela desintegração dos elementos radioativos 

da pilha crustal espessada durante a fase colisional. Já com relação ao magmatismo pós-

colisional representado pela supersuíte G5, este, estaria relacionado à ascensão de magma 

mantélico em função da delaminação da crosta. 

 A figura 7 ilustra a distribuição espacial do núcleo cristalino do Orógeno Araçuaí 

representado pelas supersuítes: G1, G2, G3, G4 e G5. Esse compartimento é referido pelos 

pesquisadores como o mais extenso, estruturalmente o mais complexo e também o que ainda 

carece de muitos estudos geológicos (PEDROSA-SOARES et al., 2007, ALKMIM et al., 

2007).  

Wiedemann-Leonardos et al. (2000) relacionam a granitogênese do Orógeno Araçuaí 

em dois estágios: o magmatismo orogênico que inclui granitos do tipo I e tipo S das 

supersuítes G1, G2, G3 e G4 e o magmatismo tardi-orogênico representado por granitóides 

do tipo I da supersuíte G5 diferenciados em um estágio precoce com geração de magmatismo 

charnockítico e um estágio final caracterizado por magmatismo bimodal. 

Vieira e Menezes (2015) adotam para o magmatismo associado à edificação do 

Orógeno Araçuaí, G1, G2, G3, G4 e G5 de Pedrosa-Soares et al. (2011) a nomenclatura y1, 

y2, y3, y4 e y5 e os diferencia pela ambiência tectônica durante a colocação na crosta 

designados de Pré, Sin, Tardi e Pós-Orogênico (Tabela 3). Ainda segundo Vieira e Menezes 

(2015) os granitoides da supersuíte G2, identificados por y2, estariam relacionados ao 

estágio Sin a Tardi-orogênico, diferente de Pedrosa-Soares et al. (2011) que menciona o 

estágio Sin-colisional para esta suíte.    
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Tabela 3: Supersuítes identificadas no Orógeno Araçuaí por Pedrosa-Soares et al. (2011) versus o ambiente 
tectônico em que ocorreu a colocação, segundo Vieira e Menezes (2015).  
 

SUPERSUÍTES (Pedrosa-Soares et al., 2001) COLOCAÇÃO DOS GRANITOIDES 
SEGUNDO O AMBIENTE TECTÔNICO 
(Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo, 
Vieira et al., 2014) 

G1-Estágio Pré-colisional (630-585 Ma). 
Engloba os processos relacionados à formação 
do arco magmático cálcio-alcalino. 
Constituída por tonalito, granodiorito, com 
throndjemito [SIC] e diorito subordinado e 
frequentes enclaves máficos. 

Y1 – Estágio Pré-orogênico. Aqui estão 
incluídos granitoides foliados a gnássicos, 
dominantemente metaluninosos, 
calcialcalinos [SIC], Tipo I: Ex: Granodiorito-
tonalito Galiléia tipo I (Ex: Ortogn Muniz 
Freire) 

G2 – Estágio Sin-colisional (585-565 Ma). Os 
padrões principais de deformação e 
metamorfismo são originados neste estágio. 
São granitos do tipo S. Constituída de CD-gra-
bt gr e granito a duas micas. Esta suíte, é 
responsável pelos pegmatitos ricos em gemas 
e minerais industriais. Produção de rochas 
ornamentais (Ex.:Leucogranito Carlos 
Chagas) 

Y2 – Estágio Sin a Tardi-orogêncio. 
Granitoides foliados, peraluminosos (Ex.: 
Leucogranito Carlos Chagas). Suítes Bela 
Joana e São João do Paraíso (Charno-
enderbitos). 

G3 – Estágio Tardi-Colisional (565-535 Ma). 
Dividida em G3S e G3I. G3S é constituída de 
gra-cd leucogranito com foliação incipiente e 
ou sem foliação. Corresponde a refusão da 
porção peraluminosa da suíte G2. G3I consiste 
de granitoides calcioalcalinos [SIC]: granitos 
e granodioritos e na fácies charno-enderbítica-
Maciço Lagoa Preta (Vieira, 1997) intrudidos 
ao longo de zonas de cisalhamento obliquas a 
transcorrentes. 

Y3 –  Estágio Tardi-orogênico. Corresponde 
aos leucogranitos granatíferos – tipo S e 
granitoides muito ou pouco foliados, 
metaluninosos, Tipo I (ex.:allanita granito; 
quartzo-diorito). 

G4 e G5 – Estágio Pós-colisional (520-490 
Ma). Representa o colapso extensional do 
Orógeno Araçuaí. A Suíte G4 não ocorre no 
ES. A Suíte G5 é constituída de intrusões 
graníticas do tipo I, livres da foliação regional, 
cuja ocorrência se limita ao núcleo interno do 
orógeno. 

Y5 – Estágio Pós-orogênico. Granitoides 
metaluminosos, calcioalcalinos [SIC], Tipo I: 
Suítes Intrusivas Espírito Santo, Santa 
Angélica e Aimorés (Ex.: Maciço Vitória, 
Maciço Santa Angélica e Maciço Várzea 
Alegre). 

  

(a) Supersuíte G1 

A supersuíte G1 é formada por batólitos e stocks de tonalitos e granodioritos que 

podem apresentar fácies e autólitos que variam de composições máficas a dioríticas. As 

rochas dessa supersuíte são metaluminosas, cálcio-alcalinas de médio a alto potássio do tipo 

I e apresentam foliação regional muitas vezes milonítica. Os dados litoquímicos e isotópicos 

evidenciam para as rochas da supersuíte G1 uma assinatura híbrida com contribuições 

crustais predominante sobre fontes mantélicas (placa oceânica). O batólito tonalítico de 

Galiléia é o principal representante do arco magmático do Orógeno Araçuaí relacionado ao 
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consumo de crosta oceânica durante a edificação do Orógeno ocorrido entre 630 e 585 Ma 

(PEDROSA-SOARES et. al.,1999, 2007). 

 

(b) Supersuíte G2 

Esta supersuíte é constituída essencialmente por granitos do tipo S contendo granada, 

cordierita, e/ou sillimanita e subordinados granitos a duas micas e granodioritos granatíferos. 

As rochas dessa supersuíte ocorrem em batólitos, corpos tabulares e stock e registram a 

deformação regional muitas vezes milonítica e geralmente paralela à prévia orientação de 

fluxo magmático. Entretanto, nas porções centrais dos batólitos as feições ígneas estão bem 

preservadas e apresentam a mesma idade e cristalização magmática das porções 

milonitizadas. Conforme resultados geotermobarométricos, os granitos da supersuíte G2 se 

recristalizaram e se deformaram registrando a foliação regional em temperaturas entre 640 

e 680 °C. Idades registradas através de U-Pb para os granada granitos da G2 revelam que a 

formação dessas rochas ocorreram em torno de 575 Ma. (PEDROSA-SOARES et al., 1999, 

2007). 

 

(c) Supersuíte G3 

As rochas típicas dessa supersuíte são leucogranitos com granada e/ou cordierita, 

pobres em micas e não registram a foliação regional. Com base nas relações de campo de 

superposição de rochas da suíte G3 em rochas da supersuíte G2, além de restos não digeridos 

de G2 em G3, bem como a presença de granadas (com inclusão de fibrolita dobrada) herdada 

de G2, os pesquisadores assumem que os cordierita-granada leucogranitos constituintes da 

G3 são produtos da fusão parcial de granitos da G2. Os dados geotermobarométricos obtidos 

para os granitos da supersuíte G3 indicam que essas rochas se cristalizaram em temperatura 

bem mais alta que os granitos da supersuíte G2 (em torno de 815 ° C). Idades de U-Pb para 

os leucogranitos constituintes da supersuíte G3 indicaram cristalização magmática para essas 

rochas em torno de 545 a 520 Ma. (PEDROSA-SOARES et. al., 1999, 2007). 

 

(d) Supersuíte G4 

A supersuíte G4 é caracterizada por intrusões graníticas do tipo S de idade entre 535 

a 500 Ma. que não registram a foliação regional embora possam ocorrer nessas rochas 

foliação de borda e fluxo ígneo localmente concordantes com a foliação regional. As rochas 

dessa supersuíte correspondem basicamente a granitos portadores de biotita e muscovita. Por 

vezes, os copos ígneos da G4 podem se apresentar como cúpulas pegmatíticas hospedadas 
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em biotita granito. Sendo consideradas, em parte, contemporâneas às da supersuíte G3 

correspondem a corpos alóctones cristalizados em níveis crustais mais rasos (PEDROSA-

SOARES et al., 2007). As considerações acima abordadas são embasadas no fato de que as 

rochas da supersuíte G4 apresentam composições químicas mais hidratadas quando 

comparada às rochas da supersuíte G3 (PEDROSA-SOARES et al., 1999, 2007; 

WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000). 

 

 

Figura 7 -  Mapa geológico do Orógeno Araçuaí. Destaque para os corpos intrusivos sin a pós-colisionais da 
área. (Fonte: Pedrosa-Soares et al., 2007). 
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3.4. Supersuíte G5 - Magmatismo Pós-Colisional do Orogêno Araçuaí 
 

O evento magmático que caracteriza a supersuíte G5 do Orógeno Araçuaí pode ser 

referido na literatura como magmatismo Pós-colisional, Pós-orogênico ou ainda como Tardi-

orogênico (PEDROSA-SOARES et al., 1999, 2007; MENDES et al., 1999, 2002; 

WIEDIMANN-LEONARDOS et al., 2000; MELLO e MACHADO, 2011; VIEIRA e 

MENEZES., 2015; ZANON et al., 2015). Esse magmatismo é marcado por intrusões 

chanockitícas/bimodais. O magmatismo charnockítico é representado pelos batólitos Baixo 

Gandu e Itapina compostos por rochas esverdeadas de granulação grossa contendo 

hiperstênio. Essas intrusões aparecem preferencialmente ao longo do Rio Doce e no 

lineamento Vitória-Mantena. 

 O magmatismo bimodal é evidenciado pelos complexos ígneos aflorantes 

principalmente na região sul do Estado Espírito Santo sendo eles: Pedra Azul, Santa 

Angélica, Venda Nova, Conceição de Muqui, Mimoso do Sul, Várzea Alegre e Castelo. 

Essas intrusões ocorrem associadas a zonas de cisalhamento dúctil de alto ângulo, além de 

núcleos de estruturas antiformais relacionadas a deformações anteriores à intrusão 

(WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000). 

A granitogenese G5 está relacionada ao processo de substituição do manto litosférico 

pelo manto astenosférico a partir da delaminação da crosta ocorrida no final da orogenia 

Araçuaí. A ascensão de magma mantélico ao longo de zonas de fraqueza, (zonas de 

cisalhamento transcorrentes de alto ângulo) promoveu a fusão parcial da crosta, dando 

origem aos corpos ígneos bimodais, conforme ilustra a figura 8 (PEDROSA-SOARES et al., 

1999, 2007; WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000; MENDES et al., 2002, ALKMIM 

et al., 2007; MELLO e MACHADO, 2011). 

Nas intrusões ígneas do estágio Pós-colisional os núcleos são básicos e estão 

relacionados a magma derivado do manto e a borda é granítica de origem crustal. Rochas 

granodioríticas, sieno a monzograníticas com allanita, titanita e biotita compõem as fácies 

tardias, as quais formam os envoltórios desses plutons, podendo ocorrer também na forma 

de sill e diques. Os núcleos básicos são compostos por rochas gabróicas, dioríticas e 

monzodioríticas (WIEDEMANN-LEONARDOS et.al. 2000; MENDES et al., 2002; 

MELLO e MACHADO, 2011). A estrutura interna desses corpos é isotrópica ou com 

foliação de fluxo ígneo, localmente pode ocorrer foliação de borda em virtude do processo 
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de colocação da intrusão, além de rochas de granulação fina com foliação de fluxo ígneo que 

em campo podem ser confundidos com a foliação regional. Esses corpos apresentam ainda 

contatos em alto ângulo com a encaixante caracterizada como rochas metamórficas de alto 

grau (WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000; PEDROSA-SOARES et al.,1999)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As rochas da supersuíte G5 apresentam idades entre 520 a 490 Ma e correspondem 

ao magmatismo calcio-alcalino rico em potássio e ferro do tipo I e A2. Esta supersuíte é 

representada predominantemente por rochas graníticas e charnockíticas além dos tipos 

enderbíticos e básicos subordinados (PEDROSA-SOARES et al., 1999, 2007; 

WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000).  

Dados geoquímicos da área revelam a existência de três suítes magmáticas distintas 

para as rochas do magmatismo bimodal da supersuíte G5, entre elas: toleítica, cálcio-alcalina 

e alcalina. A suíte cálcio-alcalina é a mais expressiva na área constituindo cerca de 90 % 

desses corpos magmáticos na região, conforme mostra o diagrama AFM de Irvine & Baragar 

(1971) (Figura 9) para amostras dos Maciços Santa Angélica, Castelo, Conceição de Muqui, 

Jacutinga e Mimoso do Sul analisados por Wiedemann-Leonardos et al. (2000).  

Os resultados de estudos isotópicos para as rochas da supersuíte G5 revelam origem 

híbrida para esses corpos resultante da mistura de magmas mantélicos e crustais. Dados de 

Figura 8 - Perfil de Bouguer e perfil geológico de uma seção transversal ao Cinturão Araçuaí no Espírito 
Santo, ao longo da estrada Belo Horizonte (BH) a Vitória (V). Destaque para os corpos intrusivos da 
Supersuíte G5 (L: Laginha, PA: Pedra Azul, VN: Venda Nova) encaixado em rochas dos grupos Dom 

Silvério, Rio Doce e complexo Paraíba do Sul a partir de zonas de cisalhamento destrais em regime dúctil 
(PN: Ponte Nova, M: Manhuaçu e G: Guaçuí). (Fonte: WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000). 



37 
 

investigação de campo apresentam evidências de misturas de magmas (mingling e mixing) 

além de autólitos intermediários a máficos e /ou xenólitos de rocha encaixantes os quais 

tendem a ser mais frequentes nos contatos das intrusões. (PEDROSA-SOARES et al.,1999, 

2007; WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000).  

No entanto, para o caso do Maciço Santa Angélica, uma das maiores intrusões 

bimodais do sul do Espírito Santo, Zanon et al. (2015), relata apenas a ocorrência de misturas 

mecânicas entre as diferentes faciologias do maciço e relaciona a diferenciação das rochas 

do núcleo básico do maciço ao processo de cristalização fracionada. Para esses autores a 

rocha granítica da borda da intrusão Santa Angélica seria produto da fusão parcial da rocha 

encaixante aflorante na área. 

Para Wiedemann-Leonardos et al. (2000) o Maciço Castelo guarda similaridades 

petrográficas e geoquímicas com o Maciço Santa Angélica, no entanto, esses autores 

descrevem para a intrusão Castelo sinais de deformação rúptil e sugerem para esse corpo 

intrusivo níveis mais rasos de alojamento e/ou ainda um regime de stress diferente durante 

a sua colocação na crosta quando comparado aos demais corpos pos-colisionais do Orógeno 

Araçuaí.  

 

 

Figura 9 -Diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) de amostras do Santa Angélica, Castelo, Conceição de 
Muqui, Jacutinga e Mimoso do Sul exibindo as três séries magmáticas do G5: cálcio-alcalina, alcalina e 

toleítica. (Fonte: WIEDEMANN-LEONARDOS et al. (2000) . 
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4. O MACIÇO INTRUSIVO CASTELO 

4.1. Geologia 
 

Nesse tópico será apresentada uma síntese do conhecimento geológico acerca do pluton 

Castelo obtido através de trabalhos anteriores realizados na área. 

O Maciço Castelo compreende uma área de aproximadamente 100 km2 que assume 

forma elíptica e exibe relevo montanhoso conforme ilustração fotográfica na figura 10. Este 

pluton apresenta estrutura concêntrica e zoneamento inverso marcado por um núcleo 

diorítico e uma espessa borda granítica (WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000) 

O contato da intrusão Castelo com as rochas encaixantes é bem marcado, delimitado 

por drenagens que separam o relevo de serras, característico do maciço, do relevo colinoso 

relacionado às rochas encaixantes. Nesses locais, podem ser encontrados depósitos 

coluvionares e aluvionares. Nas rochas encaixantes que afloram na porção sudoeste do 

maciço (Figura 11) ocorre uma extensa zona de cisalhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Vista geral do pluton Castelo observada na rodovia ES 166 no sentido Venda Nova do Imigrante 
para Castelo. 
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 O mapa geológico do Maciço Castelo apresentado na figura 12 corresponde à 

publicação de Vieira e Menezes (2015) na nota explicativa do Mapa Geológico e de Recursos 

Minerais do Estado do Espírito Santo na escala 1:400.000 da CPRM. O mapa geológico do 

Maciço Castelo apresentado nessa obra é o mesmo que o publicado pela CPRM no Programa 

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB realizado por Silva (1992). O mapa 

geológico do Maciço Castelo apresentado na figura 13 corresponde ao trabalho realizado por 

De Campos et al. (2004). 

 De acordo com o mapeamento realizado por Silva (1992) a maior parte do Maciço 

Castelo estava encaixado em rochas ortognáissicas caracterizadas como granitódes tipo I, 

calcioalcalinos, metaluminosos, pré- a tardi-colisionais de arco vulcânico (unidade PY1a). 

Contudo, no trabalho de Vieira e Menezes (2015) essas rochas foram nomeadas como 

Tonalito Alto Gandu (Figura 12). Para Pedrosa-Soares et al. (1999, 2007) as rochas 

encaixantes expostas na parte leste do pluton Castelo são pertencentes a supersuíte G1 do 

Orógeno Araçuaí.  

 Na borda sul do Maciço Castelo, Silva (1992) identificou as rochas encaixantes como 

pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul e as diferenciou em anfibólio-biotita gnaisse 

(unidade Pps8) e anfibólio-biotita gnaisse e biotita gnaisse com intercalações de rocha 

calciossilicática, anfibolito, quartzito e mármores (unidade Pps3). Já no trabalho de Vieira e 

Maciço Castelo 

Rocha 
Encaixante 

  Zona de cisalhamento 

Figura 11 - Borda oeste do Maciço Castelo. Diferença de relevo entre o Maciço e a encaixante G1 cortada 
por zona de cisalhamento. 
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Menezes (2015) (Figura 12) essas rochas foram nomeadas, respectivamente, como biotita 

gnaisse homogêneo do Grupo São Fidélis e unidade Serra da Prata pertencente ao Grupo 

Italva.  De Campos et al. (2004) relacionam as rochas encaixantes da porção nordeste do 

Maciço Castelo às rochas ortognáissicas e a porção sudoeste às rochas paragnáissicas.   

Em ambos os mapas apresentados, o envoltório do pluton Castelo é composto por 

rochas graníticas/monzograníticas de textura fina passando para megaporfiríticas nas zonas 

próximas do centro da intrusão. Essas rochas apresentam foliação de fluxo ígneo com 

mergulho superior a 70 graus, paralelo ao alto ângulo de mergulho das rochas encaixantes 

próximos à intrusão. O núcleo da intrusão é marcado por rochas dioríticas conforme 

observado nas figuras 12 e 13.   Entre essas duas unidades é encontrado um fino envelope 

de microdiorito (SILVA, 1992, WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 2000; DE CAMPOS 

et al., 2004; VIEIRA e Menezes, 2015). 

 Silva (1992) descreve as unidades titanita granito porfirítico, diorito e granodiorito 

porfirítico como tipos litológicos mais expressivos na área. A unidade titanita granito 

apresenta coloração cinza a cinza clara, estrutura de fluxo, sendo composta por microclínio, 

plagioclásio, quartzo, biotita, muscovita, minerais opacos, titanita, allanita, carbonatos, além 

de sericita, clorita e leucoxênio como minerais de alteração. Silva (1992) também descreve 

nessas rochas a ocorrência de xenólitos e grande quantidade de schlieren de composição 

diorítica.  Esse autor cita ainda o trabalho de Weinberg (1986) como responsável pela 

individualização na área de dois tipos de diorito: um de granulação média e outro de 

granulação fina. Petrograficamente essas rochas foram caracterizadas como de composição 

quartzo diorítica com o quartzo ocorrendo de forma intersticial, contendo augita-diopsídica 

ou hornblenda como máficos principais, além de hiperstênio, plagioclásio do tipo andesina 

sódica a oligoclásio cálcico, ortoclásio pertítico, biotita, apatita, minerais opacos e titanita.  

A rocha granodiorito aflora em pequenas porções dentro do maciço, sendo caracterizado 

como uma rocha porfirítica contendo microclínio (sob a forma de pórfiros e na matriz), 

plagioclásio zonado xenomórfico a hipidiomórfico, quartzo intersticial, botita, hornblenda, 

titanita, allanita, zircão, muscovita, clorita e sericita. 

Para Wiedemann-Leonardos et al., 2000 e De Campos et al., 2004 o titanita granito de 

Silva (1992) é caracterizado como biotita monzogranito diferenciados em dois tipos: um de 

granulação fina e outro megaporfirítico ocorrendo interdigitados na borda da intrusão e 

contendo enclaves surmicáceos sob a forma de schlieren, xenocristais de quartzo e feldspatos 
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manteados tipo Rapakivi e Antirapakivi. As estruturas schlierens são consideradas por esses 

autores como oriundas tanto do processo de fusão parcial dos gnaisses das rochas 

encaixantes como do processo de fusão parcial da fonte. Para Wiedemann-Leonardos et al. 

(2000), no núcleo diorítico do Maciço Castelo as estruturas de fluxo não são bem marcadas, 

ocorrendo fraturas preenchidas por aplitos e veios de microgranitos. De acordo com esses 

autores, a formação de diques no núcleo diorítico da intrusão evidenciaria a consolidação 

precoce desse núcleo, anterior à cristalização da borda granítica 

Wiedemann-Leonardos et al. (2000) e De Campos et al. (2004) associam o granito fino 

mapeado na borda da intrusão a feições de agmatito e relatam a presença de enclaves de 

diorito com diferentes graus de hibridização com a fácies granítica gerando localmente 

rochas de composição intermediária do tipo granodiorito. 

Medeiros (2013) também relata que as feições de mistura de magmas são frequentes 

no interior do Maciço Castelo e relaciona a esse corpo intrusivo as litofácies: biotita 

monzogranito fino, biotita monzogranito porfirítico, além de outras duas referidas como 

produto de mistura de magmas. Como produto de mistura magmática ocorre a litofácies 

granodiorítica e a granítica contendo hornblenda. Para esse autor as rochas monzograníticas 

do pluton Castelo são classificadas como granitoides do tipo I e sugere que a colocação desse 

corpo ígneo se deu em crosta média-superior durante o regime pós-colisional do Orógeno 

Araçuaí. Wiedemann-Leonardos et al. (2000) também sugerem para Castelo a possibilidade 

de colocação desse corpo em níveis mais rasos na crosta.  

Comparando os mapas geológicos apresentados por De Campos et. al. (2004) e Vieira 

e Menezes (2015), algumas diferenças são observadas, sobretudo, na porção sul do maciço. 

Os limites na porção sudeste do pluton estabelecidos nos dois mapas demonstram 

contrastantes, De Campos et al. (2004) mapearam também na parte sul do pluton Castelo a 

unidade diorito grosso que aflora no núcleo do pluton,  no mapa de Vieira e Menezes (2015) 

esse corpo não é encontrado.   
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Figura 12 - Mapa geológico do Maciço Castelo, segundo Vieira e Menezes. (2015). 
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Figura 13 -  Mapa geológico do Maciço Intrusivo Castelo, segundo De Campos et al. (2004). 
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4.2. Aspectos socioeconômicos do Maciço Castelo 
 

(a)  Turismo 

A designação de Castelo foi atribuída ao Maciço pelos moradores da região devido ao 

relevo montanhoso da intrusão demonstrar semelhanças à forma de um Castelo (Figura 10 

do capítulo anterior). Em 1928 foi então fundado o Município de Castelo, assim nomeado 

em função dessa formação rochosa (IBGE, acesso em 16 fev. 2015).  

Na região do pluton Castelo o relevo é do tipo pão de açúcar onde encontra-se o segundo 

ponto mais alto do Estado do Espírito Santo com 2.039 metros de altitude. Esta área é 

conhecida como Pico do Forno Grande a qual está inserida na Unidade de Conservação do 

Parque Estadual do Forno Grande criado em 1998 que abrange uma área de 730 hectares do 

Maciço (Figura 14). O local recebeu o nome de Forno Grande em alusão aos fornos de pães 

representados em grande escala pelas montanhas associadas ao maciço (IEMA, acesso 12 

abr. 2015) (Figura 15).  

Devido à paisagem de destaque e às elevadas altitudes, a região do Maciço Castelo 

possui atrativo turístico com caminhada em trilhas ecológicas e agroturismo. As trilhas são 

realizadas nas dependências do Parque Estadual e o agroturismo é desenvolvido no Casarão 

da Fazenda do Centro, patrimônio cultural localizada na região sul do pluton. Ao visitar o 

Museu do Casarão da Fazenda do Centro, os turistas podem conhecer a história da origem 

da cidade de Castelo por meio de objetos expostos que remontam à criação da cidade, assim 

como as atividades de exploração do ouro e a plantação de café que promoveram o 

surgimento desse Município. Além de visitar o Museu os visitantes também podem adquirir 

produtos naturais alimentícios e artesanato desenvolvidos pelos moradores das propriedades 

rurais da região.  
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Figura 14 - Área de conservação do Parque Estadual do Forno Grande e lavras de rochas ornamentais situados 
no Maciço Intrusivo Castelo. 
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Figura 15 - Forma de relevo associada ao Maciço Castelo na área do Parque Estadual de Forno Grande. 

 

No Parque Estadual do Forno Grande, administrado pelo IEMA, os turistas desfrutam 

de trilhas no meio da Mata Atlântica e de cachoeiras, além da vista panorâmica da paisagem 

do entorno do Parque por meio de mirantes naturais nos pontos de elevada altitude. Além da 

paisagem exuberante o Parque abriga espécies de animais em extinção e preserva também 

floresta de altitude. 

Nas proximidades do Maciço Castelo encontra-se ainda a prática de voo livre 

desenvolvida na localidade de Apeninos área do entorno do Maciço, onde são conduzidos 

campeonatos internacionais de prática de voo livre. 

Além do potencial turístico em ascensão, na área do Maciço são desenvolvidos cultivo 

de café e a extração de rochas ornamentais. O cultivo do café é realizado em pequenas 

propriedades de cunho familiar, assim como a atividade de extração de rochas ornamentais 

que na maioria das vezes as famílias se ocupam com essas duas atividades. 

 

(b)  Explotação de rocha ornamental 

 

 A diversidade de materiais rochosos que compõem o território do Estado do Espírito 

Santo está diretamente relacionada às rochas geradas durante a Orogenia Araçuaí. Isso faz 

com que o Estado se desponte nas variedades de padrões de cores das rochas ornamentais, 

proporcionando vantagens competitivas. O Estado produz desde materiais comuns até os 

nobres de alta cotação no mercado exterior (SARDOU FILHO et al., 2013). 

 A grande quantidade de maciços rochosos exumados, onde são expostas rochas da raiz 

do Orógeno (geradas em grandes profundidades), associados aos grandes desníveis 

topográficos na região, superiores a 500 m facilita a extração dos blocos de rocha 
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ornamental, onde as lavras são iniciadas a partir de matacões evoluindo para lavra de maciço 

através de bancadas. (SARDOU FILHO et al., 2013) 

De acordo com o Atlas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (2013), são 

catalogados no Estado cento e nove variedades de granitos ornamentais nas cores: amarelo, 

cinza, rosa, verde, marrom, azul, branco e preto. O levantamento desses dados enaltece a 

importância da granitogênese G5 para a diversidade das rochas ornamentais encontradas no 

Estado, permitindo verificar que todas as variedades de granitos nas cores cinza, verde, preto 

e alguns ainda da linha marrom e rosa estão relacionados às Suítes Santa Angélica e Aimorés, 

as quais fazem parte a supersuíte G5 do Orógeno Araçuaí. 

A maior parte das rochas ornamentais do Estado representantes da supersuíte G5 é 

extraída nos maciços: Santa Angélica, Castelo, Várzea Alegre e Aimorés. (SARDOU 

FILHO et al., 2013). Os granitos ornamentais nas cores cinza, verde, rosa e marrom são 

caracterizados como biotita monzogranitos, sienitos e charnockitos relacionados às bordas 

graníticas dos corpos bimodais. Já os granitos ornamentais de coloração preta, são 

caracterizados como gabros, noritos e dioritos e estão relacionados aos núcleos básicos 

desses corpos.  

 No Maciço Castelo a extração de rochas ornamentais se desenvolve há mais de trinta 

anos, conforme os registros no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A 

atividade de extração de rochas ornamentais desenvolvida no Maciço coloca o Município de 

Castelo - ES entre os principais polos de extração de granito cinza do país. Atualmente existe 

cerca de quinze pedreiras de extração de rocha ornamental distribuídas na borda sudoeste do 

pluton (Figura 14) onde afloram os biotita monzogranitos finos e porfiríticos. Dessas frentes, 

três são pedreiras de maciço rochoso e as demais são do tipo matacão (Figura 16).  As 

pedreiras do tipo matacão se desenvolvem nos depósitos coluvionares (Figura 17), sendo 

muito comum a mudança dessas frentes de extração a cada ano, pois os mineradores estão 

sempre removendo os depósitos coluvionares em busca de materiais de melhor aceitação no 

mercado, aqueles desprovidos de defeitos, feições geológicas que descaracterizam a 

uniformidade do padrão ornamental.  

As rochas ornamentais extraídas no Maciço de Castelo correspondem à granitos 

ornamentais cinza, designados comercialmente como Cinza Andorinha, Corumbazinho e 

Cinza Corumbá (Figura 18). Esses materiais correspondem respectivamente a biotita 
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monzogranito fino, biotita monzogranito inequigranular fino a grosso e biotita monzogranito 

inequigranular/porfirítico fino a muito grosso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Pedreiras de extração de granito Cinza Corumbá. (a) Pedreira do tipo matacão 
UTM:0277173/7729289. (b) Pedreira do tipo maciço (UTM: 275762/7727484). 

a b 

Figura 17 - Pedreira do tipo matacão desenvolvida nos depósitos coluvionares no Maciço Castelo para 
extração de rocha ornamental. 
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  a: Granito Ornamental Cinza Andorinha      b: Granito Ornamental Corumbazinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

  c: Granito Ornamental Cinza Corumbá 

 

 

 

Os materiais rochosos explotados nas diversas frentes de lavra existentes no corpo 

intrusivo Castelo podem demonstrar algumas variações no tamanho dos cristais.  Exemplo 

dessa variação é notada no material ornamental Cinza Corumbá, que pode ser tipicamente 

porfirítico em algumas extrações e em outras, pode assumir uma textura inequigranular 

serial. A cor nesse material também pode variar, sendo o cinza a cor predominante na área. 

Contudo, alguns materiais podem apresentar uma nuance rosa desenvolvida a partir de 

cristais de feldspato potássico róseo. Com relação ao material Cinza Andorinha, as variações 

na granulação são bem mais sutis, observada apenas a partir da comparação entre materiais 

de diferentes frentes de extração. Contudo, as maiores granulações observadas nesse material 

não ultrapassam 5,0 mm. 

Figura 18 -  Rochas ornamentais explotados no Maciço Castelo-ES. 
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Com relação à comercialização, essas rochas são consideradas materiais comuns, de 

menor valor agregado, contudo, são amplamente comercializados exclusivamente no 

mercado interno como revestimentos: pisos e fachadas. Algumas feições geológicas como 

xenólitos, veios, e principalmente as rajas (distribuição heterogênea de biotita) feições 

associadas a misturas de magma e/ou restitos da fusão parcial da rocha fonte, podem 

desqualificar esses materiais no mercado. Essas feições promovem mudanças no padrão 

estético das rochas ornamentais fazendo com que os blocos de rocha comercializados nas 

pedreiras sejam considerados materiais de segunda e nesse caso são vendidos a preços mais 

baixos ou até mesmo considerados rejeito nas lavras.   

Um dos grandes desafios para região é a conciliação entre o extrativismo mineral e a 

conservação do patrimônio natural. As atividades econômicas demandantes desses dois 

pilares (de um lado a extração de rochas ornamentais e o do outro o ecoturismo) são 

atividades que proporcionam destaque nacional para o Município de Castelo, além de fonte 

de renda para os moradores da região, sobretudo, os proprietários rurais situados no Maciço 

Castelo e arredores.  

Os mineradores de rocha ornamental da região do Maciço Castelo têm consciência da 

importância da conservação do meio ambiente, no entanto, na prática, o conceito da 

preservação se perde no dia a dia da extração diante das exigências mercadológicas na busca 

pelo material rochoso de melhor qualificação comercial.  

Apesar da experiência adquirida na prática da extração, os mineradores não apresentam 

a mesma desenvoltura com as atividades voltadas para o planejamento ambiental na 

extração. A preocupação neste sentido existe, mas está vinculada à aplicação de punição 

pelos órgãos ambientais. Os mineradores cumprem as exigências da lei, porém não entendem 

as implicações do cumprimento dessas ações para a preservação do meio ambiente.  

Nota-se também que, a vinculação da degradação do meio ambiente à extração mineral 

é fato arraigado na sociedade, o que torna ainda mais difícil a conciliação da atividade de 

mineração à conservação do patrimônio natural. Um ponto positivo para que essas duas 

atividades possam coexistir no futuro é o fato de que tanto a mineração como a atividade de 

turismo são realizadas por pessoas que pertencem àquela região e tem suas famílias 

sobrevivendo dessas duas atividades. Assim, o que se faz necessário é a implantação da 

educação ambiental para que de fato exista o desenvolvimento sustentável da região.  
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5. GEOLOGIA DA PORÇÃO SUL DO MACILO CASTELO 

 

Neste capítulo será apresentado o mapa geológico da porção sul do Maciço Castelo 

confeccionado a partir do estudo de campo realizado neste trabalho, bem como a 

caracterização das diferentes unidades rochosas encontradas na área, a descrição dos tipos 

de enclaves e das rochas encaixantes observadas.   

De acordo com o mapa geológico apresentado na figura 19, a parte sul do Maciço 

Castelo é constituída por cinco litofácies, sendo que três delas são caracterizadas como de 

composição monzogranítica diferenciadas através da textura e assim classificadas como 

biotita monzogranito fino, biotita monzogranito inequigranular/porfirítico fino a muito 

grosso e biotita monzogranito fino a grosso. As outras duas litofácies identificas na área 

correspondem a biotita- quartzo monzodiorito glomeroporfirítico e biotita-quartzo 

monzodiorito inequigranular fino a médio.  

A área mapeada abrange cerca de 49 km2 e é composta na maior parte por rochas 

monzograníticas. As rochas monzodioríticas ocorre na parte centro-sul da área, aflorando 

também como pequenos corpos em meio as rochas monzogranítica. Entre os biotita 

monzogranitos, a litofácies inequigranular/ porfírítica ocupa a maior parte da área. Na borda 

oeste aflora o biotita monzogranito fino e na borda leste o biotita monzogranito fino a grosso.  

A utilização de imagem sombreada como ferramenta complementar às análises de 

campo foi fundamental para delimitação dos pequenos corpos monzodioríticos encontrados 

em meio às rochas graníticas predominantes na porção central da área mapeada. A litofácies 

monzodiorítica está sempre associada às áreas de menor amplitude altimétrica e de topo 

aplainado diferentemente das litofácies monzograníticas que se associam a terrenos de maior 

amplitude altimétrica e de topo anguloso conforme ilustra a figura 20. 

A unidade monzodiorito de textura inequigranular fina à média ocorre de forma 

esporádica na área em afloramento encontrado na estrada que liga a Fazenda Corumbá à 

localidade de São Cristóvão. Não foi possível diferenciar esta unidade no mapa geológico 

apresentado em função da sua pequena área de exposição.  

Na área mapeada também são diferenciados depósitos coluvionares. Esses depósitos 

ocorrem de forma mais expressiva nas bordas leste, sudoeste e noroeste do corpo intrusivo 

nos limites entre a intrusão ígnea e rocha encaixante (mapa geológico da Figura 19). Essas 
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áreas são marcadas pelo uso como pastagens onde afloram enormes matacões que 

eventualmente são explotados como rochas ornamentais.  

 Nos depósitos coluvionares situados na parte sudeste e leste da área, a atividade de 

extração de rocha ornamental não é marcante, diferentemente do que ocorre nos depósitos a 

noroeste da área. Isso se dá em função da heterogeneidade encontrada nos matacões da 

porção leste e sudoeste, sendo esses constituídos tanto por material monzogranítico com 

enclaves de biotita-quartzo monzodiorito como também constituídos por biotita-quartzo 

monzodiorito com frequentes injeções de magma monzogranítico.  

Nos depósitos da porção sudoeste o material monzogranítico que constitui os matacões 

é o tipo fino. Já nos depósitos mapeados a leste, o material monzogranítico é identificado 

como de granulação fina a grossa e nos depósitos a noroeste da área prevalecem matacões 

de biotita monzogranito inequigranular/porfirítico. 
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Figura 20 - Imagem Sombreada do Maciço Castelo e a sobreposição das unidades mapeadas na porção sul. 
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5.1. Descrição das unidades litológicas constituintes da porção sul do Maciço Castelo 
 

 

(a) Biotita monzogranito fino  

Esta rocha ocorre na borda sudoeste do Maciço Castelo (Figura 19), cuja composição 

mineralógica estimada é de ± 26% de quartzo, ± 34 % de feldspato potássico, ± 16% de 

biotita e ± 20 % de plagioclásio, tendo como minerais acessórios a titanita, allanita, apatita, 

zircão e opacos. Os cristais de titanita são observados macroscopicamente e atingem 

dimensões de até 2 mm. (A descrição dos minerais será detalhada no capítulo V-Petrografia 

Microscópica). 

A figura 21 relaciona a classificação modal obtida no diagrama de classificação QAPF 

de Streckeisen (1967) a partir da porcentagem mineralógica estimada para as unidades 

litológicas mapeadas. 

  A textura é classificada como equigranular ligeiramente inequigranular, com 

granulação variando de fina a média, cristais inferiores a 0,5 mm que não ultrapassam as 

dimensões máximas de 5, 0 mm (Figura 22 a). Este litotipo pode em alguns afloramentos 

apresentar textura mais fina com cristais de no máximo 3,0 mm de diâmetro, conforme 

ilustra a figura 22 b.  
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Figura 21 - Diagrama modal QAPF das rochas componentes da porção sul do Maciço Castelo. 
Nomenclatura e divisão dos campos segundo Streckeisen, 1967. 
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A coloração dessa rocha é predominantemente cinza claro com pontuações pretas de 

até 5, 0 mm devido à presença de aglomerados de cristais de biotita. 

Macroscopicamente é muito difícil diferenciar os feldspatos em função da granulação 

fina da rocha. Os cristais de quartzo se destacam dos feldspatos presentes em função do seu 

brilho vítreo característico. Além do acessório titanita, a magnetita também pode ser 

reconhecida macroscopicamente, identificada pelo brilho metálico, cor cinza escuro e 

magnetismo. Os cristais de magnetita são de ocorrência esporádica e podem apresentar 

hábito arredondado com no máximo 4 mm de diâmetro, sendo envoltos por coroa de minerais 

quartzo e feldspatos. 

A presença das pedreiras de rocha ornamental que explotam esse tipo de material 

rochoso na área permite a exposição de grandes blocos de rocha, possibilitando a verificação 

em campo da presença de orientação/foliação, marcada pelo alinhamento dos aglomerados 

de biotita. Em função da foliação de fluxo magmático observada no monzograntio fino, esta 

rocha pode ser confundida em campo, sobretudo, as variações mais finas, com a rocha 

encaixante ortognaisse que aflora na borda sudoeste do maciço. No entanto, a distinção entre 

esses materiais pode ser realizada através da observação da distribuição dos pequenos 

aglomerados de biotita que são predominantes no monzogranítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

Figura 22 - Biotita monzogranito fino a médio. (a) biotita monzogranito com cristais de até 5 mm. (b) biotita 
monzogranito com cristais que não ultrapassam as dimensões máximas de 3 mm. 
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(b) Biotita monzogranito inequigranular/ porfirítico fino a muito grosso  

Esta variedade de biotita monzogranito (conforme diagrama QAPF da figura 21) 

ocorre na parte centro-oeste da intrusão Castelo e apresenta textura inequigranular seriada à 

porfirítica com cristais tabulares de feldspato potássico de coloração cinza (Figura 23). Os 

cristais de feldspato potássico podem aparecer sob totalidades ligeiramente rósea o que 

promove a sutil mudança de cor da rocha. Contudo, a coloração cinza  é a mais frequente 

nas unidades aflorantes na área.   

Os cristais tabulares de feldspato potássico são marcantes nessa unidade e definem a 

foliação de fluxo magmático da rocha.  Apresentam dimensões que variam de 1 mm até 4,0 

cm, predominando as dimensões superiores a 2,0 cm.  

Macroscopicamente, além dos cristais de feldspato potássico, que perfazem 

aproximadamente ± 33 % do volume da rocha, são observados também plagioclásio com 

porcentagem estimada média de ±19 %, quartzo com ± 27 %, biotita ± 15 %, opacos e titanita 

com ±2 % (sendo a titanita reconhecida macroscopicamente sob formas prismáticas 

euédricas), além de apatita, allanita e zircão, estes últimos observados também nas análises 

em lâmina delgada (descrição detalhada dos minerais encontra-se no capítulo 6).  

A distinção dos feldspatos é possível macroscopicamente em função da variação sutil 

da coloração, sendo as nuances acinzentadas pertinentes aos cristais de feldspato potássico, 

os quais são encontrados sob hábito subédrico a euédrico tabular. Os cristais de plagioclásio 

são mais claros (esbranquiçados) e aparecem sob a forma de cristais subédricos com 

dimensões próximas de 0,8 mm. O quartzo se destaca entre os minerais félsicos, devido ao 

brilho vítreo e corre sob a forma de “massas” anédricas acinzentadas com dimensões 

próximas de 1,0 cm.  

A textura do biotita monzogranito inequigranular/porfirítico fino a muito grosso pode 

variar bastante nos afloramentos, sendo encontrado nas pedreiras de rochas ornamentais da 

região rochas de textura tipicamente porfirítica (Figura 22 a) a até inequigranular seriada 

(Figura 22 b), predominando na área a textura inequigranular seriada.  A identificação das 

diferenças texturais mencionadas é facilmente percebida a partir da análise detalhada das 
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amostras comparando-as no laboratório. Em campo, no entanto, essas diferenças podem não 

ser tão marcantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Biotita monzogranito inequigranular de granulação fina a grossa 

Esta variedade de biotita monzogranito (QAPF, figura 21) foi observada na porção 

leste da área mapeada nas proximidades da localidade de São Cristóvão. Esta litofácies 

apresenta granulação que varia de fina a grossa com cristais tabulares de feldspato potássico 

que não ultrapassam as dimensões de 2,0 cm (Figura 24). Esses cristais também se 

encontram alinhados definindo a foliação de fluxo da rocha.  A sua composição mineralógica 

corresponde ao quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, além dos acessórios:  

titanita, apatita, allanita, zircão e minerais opacos com porcentagens estimadas muito 

semelhantes aquelas encontradas nas variedades de biotita monzogranito fino e biotita 

monzogranito inequigranular/porfirítico fino a muito grosso. A diferença dessa litofácies 

para demais biotita monzogranitos mapeados se dá apenas pela granulação apresentada, 

caracterizada como de granulação intermediária entre as variedades de biotita monzogranito 

fino e muito grosso encontrados na região.  

 

 

a b 

Figura 23 - Variação textural apresentada pelo biotita monzogranito fino a muito grosso: (a) textura 
porfirítica. (b) textura inequigranular seriada. 
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(d) Biotita-quartzo monzodiorito glomeroporfirítico 
  

Conforme mostra o mapa geológico na figura 19, grande parte da porção sul do 

Maciço Castelo é constituída por biotita-quartzo monzodiorito.  A composição da 

mineralógica média estimada para esta rocha é de plagioclásio (± 50 %), feldspato potássico 

(±5 a 10 % em algumas amostras ocorre como traços), biotita (±20%), anfibólio (±7 % 

quando presente), quartzo (± 8 %),   além dos acessórios:  titanita (2%), opacos (3%), apatita 

(1%), e traços de allanita e zircão (descrição detalhada dos minerais encontra-se no capítulo 

VI) (classificação modal representada na figura 21).  

Microscopicamente esta rocha é caracterizada como de textura glomeroporfrítica 

com fenocristais de plagioclásio de hábito tabular e dimensões que podem atingir até 4,0 

mm. A matriz é constituída de plagioclásio, feldspato potássico, acompanhado por biotita e 

anfibólio, além dos minerais acessórios. 

As aglomerações de plagioclásio podem atingir dimensões de até 6,0 mm. Os 

minerais biotita e hornblenda também formam aglomerados máficos com dimensões 

próximas de 5,0 mm de extensão formando pontuações escuras que se destacam 

macroscopicamente na rocha caracterizada como de cor cinza escuro.  

Figura 24 - Biotita monzogranito inequigranular de granulação fina a grossa encontrado na localidade de 
São Cristóvão. Coordenadas UTM: 0275004/7726676. 
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 Os fenocristais de plagioclásio podem ser encontrados de forma isolada ou em 

aglomerados radiados. Estrutura gnáissica e textura entre granoblástica a lepidoblástica com 

poligonização dos cristais da matriz foram observados em amostras situadas na porção 

sudeste do Maciço. (No capítulo V será detalhado as feições texturais observadas 

microscopicamente).  

A rocha monzodiorítica em campo pode apresentar texturas diferentes da textura 

glomeroporfrítica observada microscopicamente. As diferenças texturais observadas 

macroscopicamente correspondem à variações na granulação (Figura 25). A unidade 

monzodiorito glomeroporfirítico em campo apresenta quatro variações texturais:  granulação 

fina (Figura 25 a), granulação fina a média (Figura 25 b), glomeroporfírítica de matriz fina 

a média (textura mais frequente na área mapeada) (Figura 25 c) e aglomeroporfíritca de 

matriz fina (Figura 25 d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Variações de granulação observadas em campo no monzodiorito glomeroporfirítico. (a) 
textura fina, (b) textura fina a média, (c) textura glomeroporfrítica de matriz fina a média, (d) textura 

glomeroporfirítico de matriz fina. 
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Descrição das variações texturais macroscópicas observadas no biotita-quartzo 

monzodiorito aglomeroporfirítico 

 

Monzodiorito de textura fina 

 

Esta variedade textural macroscópica aflora em um pequeno corpo na porção centro-

leste da área mapeada, nas dependências do Parque Estadual do Forno Grande. 

Macroscopicamente exibe coloração cinza e textura equigranular (Figura 25 a), com 

minerais inferiores a 1,0 mm, caracterizada como de textura do tipo sal e pimenta. Os 

minerais máficos (hornblenda e biotita, identificados microscopicamente) parecem estar 

disseminados pela rocha. Muito sutilmente observa-se as pontuações escuras, devido às 

aglomerações desses minerais, que podem eventualmente atingir no máximo as dimensões 

de 1,0 cm. 

Macroscopicamente é muito difícil a identificação da orientação dos minerais, 

porém, de acordo com a posição da amostra de mão, às vezes é possível notar um sutil 

alinhamento dos minerais máficos indicando a presença de orientação. Em função da aparência 

equigranular fina apresentada em campo (Figura 26), esse litotipo pode ser falcilmente confundido 

como uma variação textural mais fina do material biotita monzogranito fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26 - Biotita- quartzo monzodiorito fino com veios granito encontrado no Parque Estadual 
Forno Grande na área do Poço Amarelo. (UTM:282184/7729914). 
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Monzodiorito fino a médio  

 

Esse litotipo aflora na porção leste do corpo intrusivo Castelo sendo caracterizado 

com textura equigranular fina a média com cristais que podem atingir as dimensões de até 

3,0 mm. Macroscopicamente esta variação textural se assemelha em muito a litofácies 

monzogranítica equigranular fina que ocorre na borda oeste do corpo ígneo. O que chama 

atenção em campo é a coloração cinza sutilmente mais acentuada observada no biotita- 

quartzo monzodiorito (Figura 25 b), quando comparado ao litotipo monzogranítico.  

Apesar da aparência predominantemente equigranular, em uma observação mais 

detalhada é possível, mesmo macroscopicamente, verificar a presença de cristais tabulares 

de feldspato (plagioclásio identificado microscopicamente) nas dimensões de até 3,0 mm. 

Os máficos ocorrem na forma de pontuações pretas dispersas pela rocha com dimensões 

próximas de 1,0 mm, ocorrendo esporadicamente aglomerados de até 4,0 mm.   

 

Monzodiorito glomeroporfirítico de matriz fina a média  

 

Neste material a textura glomeroporfrítica detectada em lâmina delgada também é 

observada macroscopicamente. Essa variedade textural é a predominante na porção sudoeste 

do maciço em contato como o biotita monzogranito fino da borda e o biotita monzogranito 

inequigranular/porfirítico aflorante na porção centro-oeste do corpo intrusivo.  

Nessa variação textural o que chama a atenção são os aglomerados máficos que 

formam manchas de até 5 mm dispersos na matriz de coloração cinza claro (Figura 25 c). O 

tamanho dos cristais na matriz é de aproximadamente 1,0 mm. Alguns cristais de 

plagioclásio dispersos na matriz podem ser individualizados a partir do seu brilho, e nesses 

casos apresentam hábito tabular e dimensões entre 2,0 a 3,0 mm.  Dependendo da posição 

de observação da amostra, os aglomerados máficos assumem formas alongadas, sugerindo 

orientação.   
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Monzodiorito glomeroporfirítico de matriz fina 

 

Essa textura (Figura 25 d) também reflete macroscopicamente a textura 

glomeroporfrítica detectada microscopicamente no monzodiorito e ocorre no extremo sul do 

corpo intrusivo (Figura 27). Macroscopicamente, o biotita-quartzo monzodiorito assume 

coloração cinza escuro. Contudo, observa-se ainda as aglomerados de minerais máficos, 

apresentando-se como manchas escuras de no máximo 4,0 mm. Nessa variação textural, os 

cristais de plagioclásio se destacam da matriz assumindo hábito ripiforme com dimensões 

variando entre 3,0 a 4,0 mm. A matriz é fina com cristais inferiores a 1,0 mm, não podendo 

ser individualizados mesmo com o apoio da lupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Monzodiorito glomeroporfirítico de matriz fina em afloramento no extremo sul do corpo 
intrusivo Castelo apresentando esfoliação esferoidal. (UTM: 275951/7725883) 
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(e) Biotita-quartzo monzodiorito inequigranular fino a médio 

 

Além da unidade biotita-quartzo monzodiorito glomeroporfírítico, ocorre na área de 

estudo, de forma menos expressiva, o litotipo biotita-quartzo monzodiorito de textura 

inequigranular. Em função das suas feições texturais essa rocha é considerada como uma 

outra litofácies, sendo caracterizado como de textura inequigranular fina a média com 

cristais que variam entre as dimensões de 1,0 mm e 3,0 mm, predominando as dimensões 

próximas de 1,0 mm. Quanto à composição mineralógica, o biotita-quartzo monzodiorito 

inequigranular apresenta os mesmos componentes encontrados no biotita- quartzo 

monzodiorito glomeroporfítico. A diferença se dá apenas nas proporções de quartzo e 

plagioclásio ligeiramente superiores para o biotita-quartzo monzodiorito inequigranular.  

Os minerais máficos presentes nessa rocha são identificados como biotita (± 15%) e 

anfibólio (± 10%), quartzo (± 12%), feldspato potássico (± 13%) e plagioclásio (± 45%), 

além dos acessórios titanita (1%), apatita (1%), minerais opacos (3%) e traços de zircão. 

A coloração desse litotipo é cinza com destaque para os cristais máficos ligeiramente 

mais desenvolvidos do que no biotita-quartzo monzodiorito descritas anteriormente. Nesse 

material, os minerais máficos estão disseminados entre os minerais félsicos (Figura 28). Em 

campo o que chama a atenção, é a coloração mais escura e a granulação sutilmente mais 

desenvolvida além da ausência dos aglomerados máficos, feição marcante no biotita-quartzo 

monzodiorito aglomeroporfirítico. Nesse litotipo não foram detectados a presença marcante 

de orientação. 

 Microscopicamente no biotita-quartzo monzodiorito inequigranular observa-se a 

formação de pertitas e vestígios de geminação em grade nos cristais de feldspato potássico, 

feições não detectadas no biotita-quartzo monzodiorito aglomeroporfirítico (feições 

microscópicas serão detalhadas no capitulo 6).  
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5.2. Relações de campo observadas entre as unidades que compõem a porção sul do 
Pluton Castelo 
 

 A investigação de campo, além de possibilitar a caracterização das diferentes 

unidades litológicas aflorantes na área, permite também o entendimento das relações 

espaciais e temporais existentes entre elas. Dessa forma, neste item serão apresentadas e 

discutidas as feições geológicas observadas na área de estudo com vista ao entendimento das 

relações existentes entre unidades mapeadas. 

Nos contatos entre o biotita -quartzo monzodiorito glomeroporfirítico e biotita 

monzogranitos observados na área é frequente encontrar enclaves de biotita-quartzo 

monzodiorito englobados pelo biotita monzogranito.  

Na porção sul/sudoeste do Maciço são encontradas injeções de magma granítico 

(biotita monzogranito fino) no material biotita-quartzo monzodiorito de textura 

glomeroporfrítica, de matriz fina, conforme mostra a figura 29. Localmente ocorre intensa 

fragmentação da rocha monzodiorítica, evidenciando mistura entre o magma granítico 

(biotita monzogranito fino) e o biotita-quartzo monzodiorito.  

Comumente os enclaves de biotita-quartzo monzodiorito apresentam concentrações 

de cristais de biotita na borda, conforme mostra a figura 30. 

Figura 28 - monzodiorito inequigranular fino a médio encontrado nas proximidades da fazenda Corumbá. 
(UTM: 276247/7723686). 
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Figura 29 - Injeções de Magma granítico (biotita monzogranito fino) no material biotita-quartzo 
monzodiorito aglomeroporfirítico de matriz fina, aflorante na borda sul/sudeste do Maciço Castelo. (UTM: 

273683/7726279). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pedreira Zardos Granitos Ltda situada na borda sudoeste do Maciço Castelo, é  

 

 

Figura 30 - Fragmentação do enclave de biotita-quartzo monzodiorito com concentrações de biotita na 
borda. (UTM: 273683/7726279). 
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Na pedreira Zarsos Graniitos Ltda, sitada na borda sudoeste do Maciço Castelo, é 

observado o contato entre a rocha biotita-quartzo monzodiorito glomeroporfirítico de matriz 

fina a média e o biotita monzogranito fino (Figura 31). Neste local verifica-se também a 

presença de enclaves de biotita-quartzo monzodiorito na rocha granítica. Esses enclaves 

apresentam dimensões métricas com contornos retos a arredondados, por vezes, fragmentado 

com infiltrações do material granítico (Figura 32). Nesse local as feições de mistura lembram 

uma estrutura agmatítitca.    

Na pedreira da empresa Minerfal Granitos, localizada na porção centro-oeste da área, 

ocorre o contato entre biotita-quartzo monzodiorito glomeroporfirítico de matriz fina a 

média e o biotita monzogranito inequigranular/porfirítico (Figura 33). No contato entre essas 

duas litologias, os cristais tabulares de feldspato potássico da rocha monzogranítica formam 

acumulados, indicando que o corpo monzodiorítico agia como uma barreira física durante a 

intrusão granítica. Contudo, localmente pode ocorrer a injeção de cristais tabulares de 

feldspato potássico do biotita monzogranito no monzodiorito conforme ilusta a figura 33 b.  

Nas dependências do Parque Estadual do Forno Grande, na trilha turística para a 

cachoeira, é evidenciado o contato entre o biotita-quartzo monzodiorito fino e o biotita 

monzogranito inequigranular grosso (Figura 34). Nesse afloramento ocorre pequenas 

injeções de material granítico na rocha biotita-quartzo monzodiorito indicando que a 

colocação do corpo ígneo granítico é posterior ao do monzodiorítico.  

Na localidade de São Cristóvão a rocha monzodiorito é encontrada em matacões. 

Nesses matacões verifica-se o contato entre o monzodiorito aglomeroporfirítico de matriz 

fina a média e o biotita monzogranito de granulação grossa (Figura 35).  No contato entre as 

litologias nota-se que o magma granítico sofre resfriamento quando entra em contato com o 

corpo quartzo monzodiorítico, fato demonstrado pela granulação nitidamente diminuída do 

monzogranítico à medida que se aproxima do corpo monzodiorito. Neste afloramento ocorre 

também injeções de material granítico no monzodiorítico e a presença de enclaves de 

monzodiorito em meio a rocha monzogranítica. Além da diminuição da granulação dos 

minerais, constituintes da rocha monzogranítica no contato com a rocha biotita-quartzo 

monzodiorito, nota-se também uma redução nas porcentagens de minerais máficos (Figura 

36). Nesse afloramento verifica-se uma forte anisotropia/orientação dos cristais tanto nos 

enclaves quanto na rocha monzodiorítica em contato como o material granítico. 
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Figura 31 - Vista geral da pedreira Zardo Granitos Ltda. A seta indica o local de contato entre os materiais: biotita 
monzogranito fino (rocha cinza) e biotita-quartzo monzodiorito (rocha escura). (UTM: 273791/7726866). 

Figura 32 - Enclaves de biotita-quartzo monzodiorito encontrados no biotita monzogranito 
fino na pedreira da empresa Zardo Granito Ltda. 
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a b 

Figura 33 - Contato entre biotita-quartzo monzodiorito aglomeroporfirítico de matriz fina a média e o biotita 
monzogranito inequigranular a porfíritico. (a e b): Detalhe para acumulação de cristais euédricos de feldspato 

potássico isorientado no contato com o biotita- quartzo monzodiorito. (UTM: 275829/7728402). 

Figura 34 - Contato entre o quartzo monzontio fino e o biotita monzogranito inequigranular grosso na área 
do Parque Estadual do Forno Grande. Rochas escura é o biotita-quartzo monzodiorito e o biotita 

monzogranito é a rocha intemperizada do canto superior direito da foto. (UTM: 282459/7729731). 
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Figura 35 - Contato entre o biotita-quartzo monzodiorito (rocha escura) e o biotita monzogranito 

inequigranular fino a grosso observado em matacão na localidade de São Cristóvão. Detalhe  diminuição da 
granulação da rocha granítica no contato com o monzodiorito e injeções de material granítico e a presença de 

enclave de monzodiorito no material granítico. (UTM: 0275004/7726676).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Infiltração de material granítico no biotita-quartzo monzodirito observado na região de São 
Cristóvão. Rocha escura corresponde ao monzodiorito. 
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5.3.  Foliação  
  

A foliação de fluxo magmático das rochas monzograníticas do Maciço Castelo apresenta 

mergulho que varia entre 50 a 70 º com mergulho para o interior do corpo intrusivo. Em 

campo a foliação de fluxo é observada nas rochas por meio do alinhamento dos cristais de 

feldspato, das aglomerações de máficos, dos enclaves de biotita (Figura 37) e vênulas de 

biotita (Figuras 38 e 39). 

Nas rochas monzograníticas de textura grossa, a constatação da foliação magmática em 

campo se faz pelo alinhamento dos cristais tabulares de feldspato potássico. Nas variedades 

de biotita monzogranito fino, a foliação de fluxo é definida em campo principalmente pelo 

alinhamento das aglomerações dos cristais de biotita.  

No biotita-quartzo monzodiorito a foliação é marcada pelo sutil alinhamento dos 

aglomerados máficos, especialmente nas variedades de textura fina a média. 

Microscopicamente, em determinadas amostras, a foliação de fluxo magmático (marcada 

pelos cristais tabulares de plagioclásio) é justaposta por foliação gnáissica. A foliação 

gnáissica foi observada em algumas amostras situadas na parte leste do corpo intrusivo. 

Nesta área, a orientação constatada no monzodiorito, pode aparecer tanto como uma sutil 

anisotropia, com leve orientação dos minerais inequidimensionais, como também gerando 

estrutura gnáissica acompanhada de recristalização mineral, evidenciada pela poligonização 

dos cristais da matriz (feições microscópicas serão detalhadas no capítulo 6). A foliação 

gnáissica do monzodiorito é observada, sobretudo, na área de contato entre o monzodiorito 

e o biotita monzogranito na porção leste do pluton e também nos enclaves de monzodiorito 

encontrados no biotita monzogranito que aflora nesse local.   

As variações texturais observadas na fotografia área do Maciço Castelo indicam padrões 

contratantes entre as partes oeste e leste desse corpo intrusivo. Na parte leste, as feições 

observadas sugerem um alinhamento mais expressivo para essa porção. Tal alinhamento 

poderia estar relacionado a atuação de cisalhamento, o que justificaria também a presença 

da foliação gnáissica detectada em algumas amostras de monzodiorito.  No entanto, durante 

as pesquisas de campo, não foi observada nenhuma feição na área mapeada que pudesse 

relacionar os aspectos acima mencionados à atuação de cisalhamento. Com base nos dados 

observados acredita-se que a foliação gnáissica observada no monzodiorito seria resultado 
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da deformação ocorrida durante a ascensão contemporânea dos copos dada pela diferença 

de reologia dos mesmos. 

   Em virtude da granulação fina demostrada pelo monzodiorito e a heterogeneidade com 

que ocorre a foliação gnáissica detectada nessa rocha, não foi possível a determinação da 

orientação em campo, por isso esta não se encontra ilustrada no mapa geológico apresentado 

na figura 19.  

Os concentrados de biotita ocorrem com formas ovaladas a lenticulares orientadas de 

acordo com a foliação de fluxo magmático da rocha hospedeira, conforme mostra a figura 

37. As vênulas (Figura 38 e 39) ocorrem preferencialmente nas rochas monzograníticas de 

textura grossa. Em alguns afloramentos essas feições podem ser bem intensas apresentando 

dimensões métricas reveladas a partir da exposição de grandes blocos rochosos nas extrações 

de rochas ornamentais da área.   
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Figura 37 - Enclaves ovalados de biotita orientadas conforme a foliação de fluxo magmático da rocha biotita 
monzogranito fino. As pontuações escuras correspondem às aglomerações de biotita que também ajudam a 

definir a foliação em campo. 

Figura 38 - Foliação de fluxo magmático marcada pela orientação de cristais tabulares de feldspato 
potássico e vênulas de biotita no biotita monzogranito inequigranular/ porfirítico. 
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Figura 39 – Vênulas de biotita que marcam a foliação de fluxo magmático no biotita monzogranito 
inequigranular/porfirítico. 
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5.4. Enclaves 
 

Durante as investigações de campo foram detectados vários tipos de enclaves 

especialmente nas rochas monzograníticas. Tal constatação pode estar relacionada ao fato de 

existir um grande número de pedreiras de rochas ornamentais instaladas nesses litotipos 

propiciando assim a exposição de grande volume desses materiais.  

Durante os estudos notou-se diferenças composicionais e texturais nos enclaves 

encontrados nas diferentes rochas monzograníticas que compõem o Maciço. Dessa forma, 

nota-se uma variação no padrão dos enclaves detectados no biotita monzogranito fino da 

borda da intrusão quando comparadas aquelas observadas nas rochas monzograníticas 

inequigranulares/porfíríticas situadas na porção mais interna do pluton. De forma geral, no 

biotita monzogranito que aflora na borda do Maciço prevalecem xenólitos de gnaisse. Já nos 

biotita monzogranitos que constituem a parte central da intrusão os xenólitos são mais 

escassos e quando presentes demonstram feições texturais de maior plasticidade. Nessas 

rochas é comum a ocorrência das vênulas de biotita. Além dos enclaves de gnaisse também 

são encontrados enclaves de biotita-quartzo monzodiorito. 

Seguem abaixo as descrições dos enclaves encontrados:   

- xenólito de gnaisse:  comumente encontrado nos biotita monzogranitos finos que afloram 

na borda oeste do Maciço, sendo caracterizado como xenólito de gnaisse de composição 

granodiorítica da rocha encaixante que aflora na parte oeste do Maciço Castelo. Esses 

enclaves apresentam bandamento dado pela alternância dos minerais félsicos e máficos 

(principalmente biotita) demonstrando também sinais de estrutura milonítica (Figura 40). 

Os xenólitos de gnaisse ocorrem nas dimensões centimétricas, contudo, podem 

atingir eventualmente dimensões de até um metro. Esses enclaves apresentam contornos 

irregulares e as vezes apresentam fragmentos de composição heterogênea (Figura 41) 

enriquecidas em minerais máficos. Também na área em questão pode ser observado xenólito 

de gnaisse quase totalmente consumido pelo magma granítico, ocorrendo sob a forma de 

estruturas fantasmas conforme mostra a figura 42. Nesses casos não se nota mais o contorno 

do xenólito, restando apenas a concentração discreta de biotita que ainda guarda vestígios 

da foliação do tipo bandamento.  
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Figura 40 - xenólito da  rocha encaixante gnaisse encontrado no biotita monzogranito fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41 - xenólito de gnaisse parcialmente assimilado. 
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Na parte central da área mapeada, onde predominam os biotita monzogranitos 

inequigranulares a porfiríticos, os enclaves de gnaisse apresentam contornos arredondados e 

formas estiradas, lenticulares, orientados de acordo com a foliação de fluxo da rocha, com 

borda enriquecida em cristais de biotita (Figura 43). Apesar das mudanças estruturais 

observadas nesses enclaves, ainda é possível identificar vestígios de estrutura milonítica, 

evidenciada pela orientação dos minerais félsicos que aparecem sob a forma de aglomerados 

lenticulares (Figura 44), estrutura idêntica ao gnaisse encontrado na zona de cisalhamento 

localizada na borda oeste do Maciço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Enclave de gnaisse quase totalmente assimilado pelo magma granítico. 

Figura 43 - xenólito de gnaisse no biotita monzogranito inequigranular/porfirítico. 
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Xenólito de anfibólio-biotita gnaisse: também são observados no biotita monzogranito da 

borda da intrusão e diferenciam-se dos demais xenólitos de gnaisse em função da maior 

porcentagem de minerais máficos e pela textura granoblástica mais fina (Figura 45).  Os 

xenólitos de anfibólio-biotita gnaisse são menos frequentes que os de gnaisse (pelo menos 

nos afloramentos estudados) e ocorrem tanto sob contornos angulosos como também 

arredondados, e nesse caso, apresentam formas alongadas, com foliação difusa e formação 

de aglomerações máficos dispersos (Figura 46). Nos xenólitos de anfibólio-biotita gnaisse é 

também observada a ocorrência de sombra de pressão enriquecidas em minerais félsicos 

acompanhadas de cristais milimétricos de sulfetos (pirita) e óxidos (magnetita). 

 

 

 

 

Figura 44 – Vestígios de estrutura milonítica observada no xenólito de gnaisse. 
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Figura 45 - Xenólito de anfibólio-biotita gnaisse com  sombra de pressão. 

 

 

 

 

Figura 46 - Xenólito de anfibólio-biotita gnaisse com contornos arredondados e foliação difusa com sombra 
de pressão. 
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Concentrações de biotita: ocorre tanto nos biotita monzogranitos finos quanto nos de 

textura grossa e estão comumente dispostas de forma alinhada com a foliação de fluxo 

magmático da rocha. É composta essencialmente por cristais placoides de biotita associada 

titanita, que ocorre sob a forma de cristais submilimétricos, inferidos a partir da observação 

macroscópica fundamentada no hábito losangular e na cor marrom dos cristais. Esses 

enclaves (Figura 47) assumem formas ovaladas a lenticulares com dimensões médias de 3 

cm de comprimento. Formas lenticulares alongadas com até 20 cm de comprimento foram 

observadas especialmente no monzogramito fino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vênulas de biotita (schilierem): a partir das grandes exposições de rocha monzogranítica 

observadas na porção sul do pluton Castelo é possível a visualização da ocorrência de 

concentrações de cristais de biotita distribuídos de maneira heterogênea pela rocha. Essas 

estruturas assumem formas lenticulares, às vezes espiraladas, que tendem a acompanhar a 

foliação de fluxo magmático (Figura 48) e são referidas pelos mineradores como rajas. As 

Figura 47 - Concentrações de biotita encontrada no biotita monzogranito
ienquigranular/porfirítico. 
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vênulas de biotita são bastantes inconstantes na área, e ocorrem na maioria das vezes sob 

dimensões que atingem tamanhos métricos. Em determinadas frentes de lavra as rajas são 

praticamente ausentes, já outras pode ocorrer em profusão. Quando frequentes, contribuem 

para o aumento do volume de rejeito das lavras de rocha ornamental levando às vezes ao 

abandono das frentes de extração. De acordo com os afloramentos estudados, nota-se uma 

frequência maior das vênulas de biotita nos biotita monzogranitos 

inequigranulares/porfiríticos, contudo, tal constatação pode ser contraposta pela maior 

exposição desses materiais na área de estudo. 

De acordo com as observações de campo, as vênulas de biotita parecem estar 

diretamente relacionadas aos xenólitos, podendo ser consideradas como restitos da 

encaixante que foi assimilada pelo magma granítico durante a ascensão. A figura 49 mostra 

as vênulas de biotita distribuídas no entorno de um xenólito de gnaisse.  Conforme a 

ilustração, as concentrações de biotita ocorrem de maneira concordante com as adjacências 

do xenólito, marcando contornos pretéritos de um fragmento ainda maior. Contudo, não se 

exclui a possibilidade de as vênulas de biotita estarem também relacionadas ao processo de 

mistura magmática estabelecida para os corpos da supersuíte G5. Em determinados enclaves 

máficos (descritos na sequência) foram observadas concentrações de cristais de biotita nas 

porções periféricas desses enclaves. Essa reação, ainda que ocorra de forma restrita à borda 

dos enclaves, pode também ter acontecido de maneira mais expressiva com a digestão dos 

enclaves máficos durante a ascensão do corpo granítico.  
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Figura 48 – Vênulas de biotita a: vênulas distribuídas no plano da foliação de fluxo. b: vênulas no plano 
perpendicular à foliação. c: vênulas sob forma de espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 49 – Vênulas de biotita (indicadas pela seta) disposta de forma concêntrica no xenólito de gnaisse. 
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Enclaves máficos: são reconhecidos como de composição monzodiorítica, 

observados tanto nos biotita monzogranitos finos quanto nos inequigranulares/porfiríticos 

(Figura 50). Ocorrem sob forma arredondada, ovaladas, por vezes, achatadas que se 

assemelham a pillows. Os enclaves na forma de pillow (Figura 50 a) foram observados em 

bloco rochoso descartado em pedreira de rocha ornamental por isso a ausência de escala. A 

figura ilustra enclaves ovaladas e achatadas além de feições fluxo da rocha hospedeira ao 

redor deles.  Além dos enclaves sob a forma de pillows máficas, estes menos frequentes na 

área, os enclaves de monzodiorito podem apresentam vários tipos de texturas como ilustrado 

na figura 50 b, c e d. A variedade textural encontrada nesses enclaves refletem a diversidade 

de texturas apresentada pela rocha biotita-quartzo monzodiorito aflorante na porção sul do 

Maciço (conforme apresentada no item 5.1 deste capitulo). Alguns desses enclaves podem 

apresentar uma concentração de cristais de biotita na borda, como ilustra a figura 50b.  Casos 

mais esporádicos são apresentados pela figura 50 d, onde nota-se a presença de megacristais 

tabulares de feldspato potássico compreendidos nos enclaves de monzodiorito. 

Macroscopicamtente esses cristais apresentam formas tabulares euédricas, muito 

semelhantes aos encontrados na rocha monzogranítica, ocorrendo, sobretudo, nas porções 

periféricas dos enclaves e orientados conforme a foliação de fluxo da rocha hospedeira 

(Figura 50 d).  

A figura 51 mostra em detalhe a ocorrência de feldspato potássico encontrado no 

enclave de monzodiorito. O fato dos cristais de feldspato potássico prevalecerem na borda 

do enclave e estarem orientados conforme a foliação da rocha hospedeira pode ser 

interpretado como mistura mecânica entre os materiais. Todavia, não se descarta a 

possibilidade de que os megacristais de feldspato potássico presentes nos enclaves de 

monzodiorito possam ser também resultado da infiltração de material granítico associado ao 

processo de cristalização lenta.  

Cabe destacar que enclaves de monzodiorito com megacristais de feldspato potássico 

associados foram observados nos afloramentos de biotita monzogranito 

inequigranular/porfirítico.  
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Figura 50 - Enclaves máficos. (a) enclaves ovaladas com aspecto de pillow (imagem obtida do topo da 
bancada, as marcas verticais na rocha correspondem à furos de perfuratriz utilizada para o desmonte de 

blocos ornamentais). (b) enclave de monzodiorito com borda enriquecida em biotita. (c) enclave de 
monzodiorito com injeção de magma granítico. (d) enclave de monzodiorito com fenocristais de feldspato 

potássico. 
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Diques e veios: diques de granito aplítico e veios de pegmatito são encontrados nas rochas 

monzograníticas e biotita-quartzo monzodioríticas. Os diques de aplito (Figura 52 e 53) 

apresentam espessuras centimétricas a até métricas, ocorrendo de forma concordante e 

discordante da foliação de fluxo magmático. Os veios pegmatito (Figura 52 d) além de 

quartzo e feldspatos apresentam esporadicamente cristais placoides de biotita e octaedros de 

magnetita.   

No Parque Forno Grande no ponto turístico do Poço Amarelo, o material biotita- 

quartzo monzodiorito é cortado por um dique de granito aplítico com feições pegmatíticas 

nas bordas (Figura 53 a). Nesse ponto ocorre uma expressiva injeção da fase granítica tardia 

na rocha monzodiorito, conforme verificado na figura 53b e c. Localmente nas injeções de 

material granítico ocorre mistura entre a fase granítica tardia e a monzodiorítica (Figura 54).    

Figura 51 - Detalhe da foto 49 c. Presença de cristais de feldspato potássico em enclave de biotita-quartzo 
monzodiorito. 
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Figura 52 - Diques e veios. (a) diques e veios observados em afloramento de biotita-quartzo  monzodiorito. 
(b) dique discordante da foliação de fluxo magmático destacada pelo alinhamento das rajas. (c) dique de 

granito aplítico. (d) veio de pegmatito. 
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Figura 53 - (a): dique de granito aplítico com textura pegmatítica nas bordas. (b) e (c): injeções de material 
granítico no biotita-quartzo monzodiorito afloramento do Parque do Forno Grande. (UTM: 

282184/7729914). 
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Apesar do comportamento rúptil observado no monzodiorito durante a injeção do 

magma granítico tardio sob a forma de dique, conforme mostra a figura 53 a, nota-se que o 

corpo monzodiorítico ainda permanecia com uma certa plasticidade durante essa intrusão 

permitindo que localmente ocorresse infiltrações do material granítico promovendo a  

mistura mecânica entre as diferentes fases.   

   

5.5. Rochas encaixantes 
 

(a) gnaisse 

 A oeste do pluton afloram gnaisses designados de Tonalito Alto Gandu por Vieira et 

al. (2014) e correlacionados à supersuíte G1 de Pedrosa- Soares et al. (2011). 

 Em campo a diferenciação entre o Maciço e a encaixante pode ser feita através da 

observação do relevo. A rocha encaixante que aflora na borda oeste está associada ao relevo 

de colinas, morrotes e morros, diferenciando-se do relevo montanhoso, associado às rochas 

do maciço como verificado na figura 55 a.  

Afloramentos de gnaisse são encontrados ao longo de toda a borda oeste do Maciço. 

Nos afloramentos ao longo da estrada que liga a Fazenda do Centro à localidade de Caxixe 

Frio, o gnaisse (Figura 55 b) apresenta foliação marcada por bandas milimétricas de biotita 

alternadas por bandas enriquecidas em minerais félsicos (plagioclásio, microclínio e 

quartzo). Macroscopicamente a estrutura milonítica é evidenciada pela forma lenticular 

Figura 54 - Detalhe do afloramento do Parque do Forno Grande. Mistura mecânica entre o granito tardio e o 
biotita-quartzo monzodiorito. 
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sigmoidal assumida pelos aglomerados félsicos. Nesses locais a foliação assume direção 

NE/SW acompanhando a forma circular da intrusão com mergulho na ordem de 40 a 50 

graus para SE (interior do Maciço). Nas proximidades da Fazenda do Centro observa-se que 

o gnaisse é cortada por plano de falha subvertical de direção NE/SW com movimento 

transcorrente destral (Figura 55 c). 

Microscopicamente o gnaisse que aflora na borda oeste do maciço apresenta 

composição granodiorítica e textura granoblástica com recristalizações evidenciadas pelos 

contatos poligonais dos cristais e ausência de extinção ondulante (Figuras 56 a e b). A 

estrutura milonítica detectada macroscopicamente no gnaisse não é observada 

microscopicamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Gnaisse encaixante. (a) e relevo associado (b) estrutura milonítica, (c) plano de falha 
transcorrente. (UTM: 275129/7731022).  
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Figura 56 – Feições texturais microscópicas observadas no gnaisse que aflora na borda oeste do Maciço 
Castelo. (a) feições de recristalização, poligonização dos cristais, (b) detalhe da foliação com ênfase no 

crescimento dos cristais, não sendo reconhecido as feições miloníticas detectadas em campo. 

 

Pelas feições texturais observadas microscopicamente na rocha encaixante da borda 

oeste do maciço, pode se dizer que, a temperatura sobrepujou as feições deformacionais 

relacionadas ao cisalhamento, restando apenas vestígios de estrutura milonítica observadas 

apenas nos afloramentos. A intensa recristalização apresentada pela encaixante gnáissica 

evidenciam feições de annealing, que sugerem estar relacionadas ao calor cedido pelo corpo 

intrusivo Castelo.  

No leito do rio Caxixe, o gnaisse apresenta bandamento composicional dado pela 

alternância de bandas centimétricas de biotita e anfibólio alternadas por bandas de minerais 

félsicos (quartzo, feldspato e plagioclásio) (Figura 57). A feição milonítica é evidenciada, 

sobretudo, pelo intenso estiramento dos minerais félsicos que assumem feições sigmóides 

(Figura 58).  

Na porção sudeste do Maciço, conforme Vieira et al. (2014), afloram rochas 

metavulcanossedimentares do Grupo Italva caracterizadas como pertencentes à unidade 

Serra da Prata. Nessa região o relevo é mais arrasado apresentando altitudes mais baixas em 

relação à área do Maciço (Figura 59). Localmente a rocha aflorante é o mármore (Figura 60) 

cortado por diques básicos expostos a partir da instalação de pedreira de explotação de 

material para fins ornamentais. 
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Figura 57 - Afloramento de ortognaisse no leito do rio Caxixe pertencente a unidade Tonalito Alto Guandu 
de Vieira e Menezes (2015). (UTM: 273248/7726064). 

Figura 58 - Estrutura milonítica observada no ortognaisse aflorante no leito do Rio Caxixe. 
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Figura 60 - Mármore impuro do Grupo Italva: rocha encaixante da borda sudeste do Maciço Castelo. (UTM: 
0272406/7735698). 

 

Pedreira de Mármore 

Figura 59 - Borda sudeste do Pluton Castelo. Terreno colinoso de menor altitude corresponde ao mármore do 
Grupo Italva e ao fundo destaca-se o relevo montanhoso do Maciço Castelo. 
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6. PETROGRAFIA MICROSCOPICA DAS LITOFACIES QUE COMPOEM A 

PORÇÃO SUL DO MACIÇO CASTELO 

Nesse capitulo serão apresentadas as feições microscópicas observadas nas diferentes 

unidades encontradas na parte sul do Maciço Castelo. Microscopicamente as feições 

composicionais encontradas no biotita monzogranito fino, inequigranular/porfirítico fino a 

muito grosso e inequigranular fino a grosso são muito semelhantes, as diferenças que 

marcam essas unidades são sobretudo, diferenças na granulação dos minerais.  

 

6.1. Biotita monzogranito equigranular fino 

Microscopicamente apresenta textura hipidiomórfica composta por minerais 

essenciais: microclínio, biotita, plagioclásio e quartzo e como acessórios encontram-se: 

titanita, apatita, magnetita, allanita e zircão. A foliação de fluxo magmático nesse litotipo é 

evidenciada principalmente pelo alinhamento de cristais de biotita na forma de filetes em 

meio aos minerais félsicos também orientados.  

 

Microclínio: corresponde a ± 34 % do volume da rocha. Se apresenta como cristais tabulares 

subédricos de dimensões variando de 0,5 mm até 5 mm prevalecendo as de 1 e 2 mm. É 

comum a ocorrência de inclusões de pequenos cristais arredondados de quartzo formando 

anéis internos. Mais raramente, ocorrem também como inclusões, cristais prismáticos 

subédricos de plagioclásio, biotita, apatita e zircão (Fotomicrografia 1, Prancha 1). Nos 

cristais de feldspato potássico aparece material pulverulento constituindo manchas de 

contorno bem definido que lembram cristais subédricos (fantasmas) e ocorre via de regra no 

centro desses cristais (Fotomicrografia 1, Prancha 1). Os cristais de feldspato também 

aparecem sobrecrescidos em cristais de plagioclásio conforme mostra a fotomicrografia 2 da 

prancha 1.  Essa feição sugere que as manchas pulverulentas encontradas com frequência no 

centro dos cristais de feldspato possam estar relacionadas ao consumo de plagioclásio. Nos 

cristais de feldspato potássico também ocorrem lamelas de pertita. 

 

Plagioclásio: identificados como oligoclásio, localmente com borda de Albita, 

principalmente quando em contato com o microclínio (Fotomicrografia 2, Pancha 1), 

ocorrem como cristais tabulares subédricos com geminação caracteristica, perfazendo ± 20 

% do volume da rocha e encontram-se ligeiramente mais alterados que os cristais de 

feldspato potássico. As dimensões desse mineral podem chegar até 4 mm prevalecendo as 
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de 1 a 2 mm. Como inclusões aparecem cristais arredondados de quartzo e cristais 

prismáticos finos de apatita e biotita. 

 

Quartzo: corre nas formas anédricas subarredondadas (Fotomicrografia 1, Prancha 1) com 

dimensões variando de 1 a 4 mm correspondendo a ± 26 % do volume da rocha. São 

facilmente diferenciados dos feldspatos, pois, se apresentam como cristais límpidos, com 

sutil formação de subgrãos. Como inclusões podem aparecer cristais aciculares de biotita e 

apatita e alguns cristais pontuais de minerais opacos. 

 

Biotita: essa fase mineral corresponde a uma porcentagem média estimada de 16% da rocha 

e ocorre na forma de cristais placóides subédricos sutilmente alinhados com dimensões 

variando de 1 a 1,5 mm com pleocroísmo marrom escuro a amarelado pálido. Ocorrem tanto 

de forma disseminada como também formando aglomerados juntos de minerais opacos, 

titanita e apatita, mais raramente a allanita (Fotomicrografia 3, Prancha 1). São comuns 

inclusões de cristais subedrais de zircão e apatita. 

 

Titanita: apresenta-se como cristais relativamente bem desenvolvidos, nas dimensões 

médias de 1 mm assumindo hábito subédrico a euédrico, correspondendo a uma porcentagem 

média estimada de 2%.  Encontram-se sempre associados aos cristais de biotita ocorrendo 

alinhados conforme a foliação da rocha. Como inclusões são observados alguns cristais 

subédricos de apatita. 

 

Apatita: está sempre associada às aglomerações de biotita, opacos e titanita com 

porcentagem estimada de ± 1 %. Os cristais de apatita apresentam dimensões inferiores a 1 

mm, sob a forma de cristais prismáticos alongados, incolores e de relevo moderado. Em 

algumas lâminas esses cristais apresentam formas arrendadas evidenciando o corte segundo 

a sua secção basal. 

 

Minerais opacos (magnetita e pirita): Macroscopicamente são reconhecidos pelo brilho 

metálico, cor amarelo dourada (pirita) e cor cinza e magnetismo (magnetita). Não são muito 

abundantes, ocorrendo em porcentagens estimadas na ordem de 1 %. Microscopicamente 

assumem formas subédricas quadradas, por vezes anédricas ovaladas, ocorrendo sempre 

associado aos cristais de biotita. 
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Allanita: são observados cerca de um a dois cristais por lâmina, porém, são bem 

desenvolvidos apresentando hábito prismático e cor marrom amarelada. Torna-se facilmente 

identificada na lâmina em função das alterações de autoiradiação que promove nos cristais 

vizinhos um intenso fissuramento e também alterações de cor, principalmente nos cristais de 

biotita tornando-os com uma coloração marrom mais intensa.  

 

Zircão: ocorre como cristais submilimétricos, prismáticos alongados subédricos a euédricos 

associados aos cristais de biotita e titanita em porcentagens próximas de 1 % da rocha. 

 

Ocorrem também formação de paletas de muscovita e cristais de carbonatos que por 

vezes podem estar dispostos como molduras entorno dos feldspatos.  A clorita reconhecida 

pelo seu pleocroísmo verde intenso a amarelado e cor de birrefringência anômala, ocorre 

esporadicamente na rocha, se apresentando como cristais anédricos de contorno irregulares 

com dimensões que não ultrapassam 1 mm. Muitas vezes, ocorrem nas bordas de cristais de 

biotita, identificado facilmente pelo contraste da cor e pleocroísmo apresentado por ambos 

os cristais.  

 

 

6.2.  Biotita monzogranítico inequigranular /porfirítico fino a muito grosso  
 

Microclínio: os cristais de microclínio perfazem cerca de 33% da rocha e apresentam 

coloração cinza a róseo com nuances amareladas, com formas tabulares euédricas a 

subédricas. O tamanho varia de 1,0 mm a 40 mm. Macroscopicamente os cristais tabulares 

encontram-se isorientados e definem a foliação de fluxo da rocha. Microscopicamente, 

apresentam geminação em grade típica do microclínio com lamelas de pertita as quais podem 

ser identificadas mesmo macroscopicamente. Nos cristais de feldspato potássico são 

frequentes inclusões de plagioclásio sob a forma de cristais subédricos de dimensões 

próximas de 2,0 mm, os quais encontram-se intensamente saussuritizados e com anéis de 

albita (Fotomicrografia 1, Prancha 2). Como inclusões podem aparecer ainda cristais 

arredondados de quartzo. 

 

Plagioclásio: macroscopicamente a diferenciação deste mineral em relação ao feldspato 

potássico presente é bastante difícil, porém, com uma observação mais criteriosa nota-se que 
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há uma sutil diferença de cor, forma e brilho entre os feldspatos que compõem a rocha. Os 

cristais de plagioclásio são caracterizados como oligoclásio com coroa de albita 

(fotomicrografia 1, Prancha 2) totalizam ± 19% do volume da rocha, são mais brancos que 

os de feldspato potássico, assumem formas anédricas (macroscopicamente), e não 

apresentam o brilho vítreo perláceo característico nos cristais de feldspato potássico. Na 

rocha os cristais de plagioclásio apresentam sempre dimensões inferiores aos de feldspato 

potássico. Microscopicamente são reconhecidos pela geminação típica apresentando hábito 

tabular subédrico a euédrico com dimensões superiores a 1 mm podendo chegar a dimensões 

de 8 mm. Na maioria das vezes encontra-se alterados, de forma mais intensa que o feldspato 

potássico, com formação de carbonatos e muscovita, com formação de material pulverulento 

disseminado por todo cristal. Em alguns cristais menos desenvolvidos pode-se observar a 

formação de mirmequita. Em alguns cristais de plagioclásio podem ser observadas inclusões 

de plagioclásio intensamente saussuritizados com contornos difusos. 

 

Quartzo: perfaz ± 27% do volume da rocha. Macroscopicamente são individualizados dos 

demais minerais constituintes da rocha devido ao brilho vítreo e coloração cinza escuro. 

Microscopicamente os cristais apresentam hábitos xenomórficos e dimensões de até 11 mm, 

são pouco fissurados, sendo que a formação de subgrãos é sutil, quase despercebida em 

algumas amostras. 

 

Biotita: é o principal máfico encontrado, totalizando ± 15% do volume da rocha, ocorrendo 

em aglomerados alinhados conforme a foliação de fluxo da rocha. Ocorre na forma de 

cristais placóides subédricos com dimensões inferiores a 2,0 mm, sempre associado aos 

cristais de opacos, titanita e apatita (Fotomicrografia 2, Prancha 2). Apresentam pleocroísmo 

marrom escuro a amarelado, sendo frequente a observação de inclusões de cristais 

radioativos formando halos de alteração de cor marrom envolta das inclusões. Alguns cristais 

apresentam na borda alterações para clorita, identificada a partir de sua birrefringência 

anômala cinza azulada. 

 

Titanita: Os cristais de titanita totalizam ± 2% da rocha. As dimensões variam de 1 mm até 

4 mm, ocorrendo sob a forma de cristais subedrais reconhecidos pelo seu relevo forte e cor 

marrom clara sendo que raramente apresentam o hábito euédrico losangular.  
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Apatita: sempre associada às aglomerações de biotita e opacos, ocorre como cristais 

prismáticos subédricos com dimensões inferiores a 1 mm, totalizando ± 1% da rocha. Muitos 

dos cristais de apatita ocorrem como inclusões em cristais de biotita e minerais opacos. 

 

Allanita: São raros os cristais, em média quatro por lâmina, nas dimensões próximas de 1,0 

mm, porém, facilmente percebidos por sua forma prismática subédrica a euédrica. Possui 

coloração marrom amarelada sempre associada ao intenso fissuramento radial concêntrico 

que atingem os minerais vizinhos e também alterações de cor essencialmente percebida nos 

cristais de biotita quando se encontram em contato (Fotomicrografia 3, Prancha 2). 

 

Zircão: ocorre como pequenos cristais prismáticos alongados e euédricos com dimensões 

inferiores a 1,0 mm associados às aglomerações de biotita e também como inclusões em 

alguns cristais de titanita. Esse mineral perfaz aproximadamente 1 % da rocha. 

 

Minerais opacos: ocorrem em porcentagens estimadas de 1 a até 2 % sob formas anédricas 

a ovaladas bem desenvolvidos associados na maioria das vezes às aglomerações máficas. 

 

A alteração mineral observada em lâmina se restringe à formação de clorita 

(observada nos cristais de biotita), e palhetas de muscovita, às vezes bem desenvolvida e 

formação de pequenas massas de carbonato.  
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Prancha 01 – Fotomicrografias das feições encontradas no biotita monzogranito fino. 
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Prancha 02 - Fotomicrografias das feições encontradas no biotita monzogranito inequigranular/porfirítico. 
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6.3. Biotita-quartzo monzodiorito glomeroporfirítico   
 

Microscopicamente foi possível a definição de duas litofácies monzodioríticas na 

área mapaeda: uma de textura gloremoporfirítica, a qual predominante na área e outra de 

textura inequigranular fina de ocorrência esporádica, por isso não representada no mapa 

geológico.  

A unidade monzodiorítica de textura glomeroporfirítica aparece em campo sob as  

variedades texturais identificadas como fina, médio fina, além das glomeroporfríticas de 

matriz fina e fina a média conforme descrição no capítulo 5. Esta litofácies exibe textura 

inequigranular hipidiomórfica a porfirítica/glomeroporfrítica (Fotomicrocrafias 1 e 2, 

Prancha 3) com foliação de fluxo magmático identificado, principalmente pela orientação 

dos cristais tabulares de plagioclásio. Em determinadas amostras a foliação de fluxo é 

sobreposta por leve deformação plástica configurando estruturação gnaíssica. Nestas as 

amostras verifica-se uma textura blasto granular hipidiomórfica a porfirítica que por vezes 

aparece intensamente modificada, gerando textura granoblástica a lepidoblástica de 

granulação fina (Fotomicrografias 1 e 2, Prancha 4). 

 A matriz é composta principalmente por plagioclásio com feldspato potássico e mais 

raramente o quartzo ocorrendo como minerais acessórios e de maneira intersticiais aos 

cristas de plagioclásio. A matriz é caracterizada com granulação média variando de 300 µm 

a 0,5 mm, com frequentes feições de equilíbrio (poligonalização). Os fenocristais são de 

plagioclásio tabular com dimensões de 1 até 5 mm. 

 

Plagioclásio (andesina /oligoclásio): estão presentes tanto na matriz quanto sob a forma de 

fenocristais e ocorre na proporção média de ±50 % do volume total da rocha, com dimensões 

de até 5 mm com predomínio das dimensões entre 1, 3 a 2,0 mm. Ocorrem como cristais 

subédricos a euédricos tabulares com geminação polissintética. Nesse mineral (tanto nos 

fenocristais como nos cristais da matriz) são frequentes inclusões de cristais prismáticos 

alongados de minerais opacos e apatita fibrosa, dispostos de forma concêntrica no interior 

dos cristais de plagioclásio constituindo anéis internos (fotomicrografia 3, Prancha 3). Nesse 

mineral é comum a ocorrência de inúmeras inclusões de cristais prismáticos finos por vezes 

isorientados de biotita, apatita e quartzo originando uma textura poiquilítica. Essas inclusões 

são pertinentes nas porções internas dos cristais evidenciando o zoneamento nesse mineral 

onde a borda encontra-se praticamente ausente de inclusões. O núcleo dos cristais apresenta 
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contornos euédricos e as bordas exibem contornos irregulares. O zoneamento composicional 

é caracterizado por bordas mais sódicas e o núcleo de oligoclásio cálcico ou andesina sódica 

(Fotomicrografia 1 e 3, Prancha 4). Tanto os cristais da matriz como os fenocristais estão 

praticamente ausentes de alterações secundárias 

 

Feldspato potássico (ortoclásio): ocorre exclusivamente na matriz perfazendo no máximo 

± 10 % da rocha como cristais intersticiais finos menores que 500 µm distribuído 

heterogeneamente. Apresentam hábito prismático subédrico a anédrico ausentes de 

geminação e alterações secundárias, formando contatos retos poligonizados na matriz sendo 

difícil sua distinção em meio aos cristais de plagioclásio, podendo até as vezes ser 

confundido com cristais de quartzo. Com inclusões podem aparecer apatita fibrosa e cristais 

prismáticos alongados de opacos, ocorrendo em uma proporção bem inferior àquela 

observada nos cristais de plagioclásio. 

 

Biotita: mineral máfico frequente, perfazendo ±20 % do volume da rocha, sob a forma de 

cristais subédricos isorientados disseminados pela matriz e também na forma aglomerada 

que formam fileiras definindo a foliação. Apresentam pleocroísmo marrom escuro a marrom 

amarelado pálido, com dimensões predominantes inferiores a 1 mm, podendo 

esporadicamente atingir dimensões próximas de 2 mm. Como inclusões são observados 

cristais prismáticos subédricos de opacos, zircão acompanhado de halos de coloração 

marrom escura, e apatita fibrosa.  A ocorrência desse mineral na rocha se dá em proporções 

equilibradas com as porcentagens de anfibólio, contudo, em algumas amostras localizadas 

na porção sul/sudoeste do Maciço a biotita é o principal máfico encontrado na rocha.  

 

Anfibólio: apresenta pleocroísmo verde intenso com ângulo 2 V pequeno (menor que 40 º) 

sugerindo tratar-se de hastingsita/ ferro hastingsita. Pode ser encontrado como traço até a 

porcentagem máxima estimada de ± 7 % do volume da rocha.  Ocorrem sob a forma de 

cristais subédricos em aglomerados junto à biotita e/ou disseminados isorientados conforme 

a foliação da rocha. Geralmente os cristais assumem dimensões inferiores a 1 mm, podendo 

esporadicamente atingir até 3 mm. Apresentam feição poiquilítica com inclusões de cristais 

prismáticos de opacos e feldspato que predominam na porção interna e que, por vezes, parece 

tornar o anfibólio sob formas esqueletais sugerindo ter derivado de piroxênio 

(Fotomicrografia 4, Prancha 3). 
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Minerais opacos: Caracterizados como ilmenita (inferência feita pela forma tabular dos 

cristais), magnetita e sulfetos que estão parcialmente oxidados formando coroa de goethita. 

Aparecendo tanto sob a forma de inúmeros e pequenos cristais subedrais prismáticos a 

arredondados como também na forma de cristais prismáticos subédricos alongados de 

tamanho relativamente bem desenvolvido. A porcentagem estimada é de ±3% do volume da 

rocha. Ocorrem disseminados e por vezes envoltos por anéis de titanita.  

 

Quartzo: ocorre como acessório no total de ±8% do volume da rocha. Apresenta dimensões 

inferiores a 0,5 mm ocorrendo com limites poligonais a ameboide de forma intersticial na 

rocha. A distinção dos cristais em meio aos cristais de feldspato potássico não é fácil em 

função da ausência de geminação. O que pode aparecer, às vezes, em determinados cristais 

é uma sutil formação de subgrãos que pode passar despercebida dependendo do aumento da 

objetiva.  

 

Allanita metamíctica: ocorre esporadicamente entorno de dois a três cristais por lâmina. 

Facilmente reconhecida pelo hábito prismático subédrico com coloração marrom amarelada 

a marrom avermelhado acompanhada de inúmeras fissuras que se irradiam para os minerais 

adjacentes ou alterações de cor nos minerais máficos, resultado da “autoirradiação”.  

 

Titanita: A titanita ocorre com hábito anédrico raramente sob a forma subédrica losangular, 

sendo reconhecidas pelo relevo forte e cor castanha sempre associada aos cristais máficos 

de biotita e de anfibólio perfazendo ± 2% do volume da rocha.  

 

Apatita: É muito frequente, totalizando cerca de ±1 a 2% no máximo do volume da rocha, 

ocorrendo sob a forma de cristais prismáticos alongados até as formas aciculares e fibrosas 

inclusas nos demais minerais presentes na rocha.  

 

Zircão: ocorrem como traços sob a forma de diminutos cristais prismáticos subédricos a 

euédricos (aciculares) de relevo forte distinguidos dos demais minerais presentes devido à 

sua maior birrefringência. 
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Prancha 3 - Fotomicrografias das feições encontradas no biotita-quartzo monzodiorito de textura 

porfirítica/glomeroprofirítica. 
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Prancha 4 - Fotomicrografias das feições encontradas no biotita-quartzo monzodiorito de textura 
glomeroprofirítica. 
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6.4. Biotita-quartzo monzodiorito inequigranular fino a médio 
 

 Esta variedade de monzodiorito apresenta textura inequigranular hipidiomórfica fina 

a média com cristais inferiores a 1,0 mm e dimensões máximas de 3,0 mm, predominando 

as dimensões próximas de 1,0 mm (Fotomicrografia 1, Prancha 5). Nessa variedade não foi 

notado o alinhamento/orientação como descrito no monzodiorito glomeroporfirítico. Os 

minerais máficos também são identificados como biotita e anfibólio ocorrendo disseminados 

na rocha. Os minerais félsicos são caracterizados como quartzo, feldspato potássico e 

plagioclásio em porcentagens bem próximas ao da encontrada na variedade 

glomeroporfrítica. Contudo, no monzodiorito inequigranular a distinção entre esses minerais 

é favorecida pela formação de subgrãos nos cristais de quartzo e geminação em grade 

desenvolvida de maneira incipiente nos cristais de feldspato potássico. 

 

Plagioclásio (andesina/oligoclásio): mineral predominante na rocha ocorrendo também 

zonados, atingindo proporções estimadas de ± 45 % do volume da rocha. Apresenta hábito 

subédrico tabular com geminação polissintética ocorrendo nas dimensões inferiores a 1,0 

mm, podendo atingir até 3,0 mm. Como inclusões aparecem cristais prismáticos subédricos 

de biotita, apatita fibrosa e opacos. Nessa variedade também aparecem cristais 

recristalizados com contatos poligonalizados (Fotomicrografia 2, Prancha 5).  

 

Feldspato potássico: ocorre como cristais de ortoclásio subédricos nas dimensões próximas 

de 1,0 mm, perfazendo ± 13 % do volume da rocha. Alguns cristais apresentam geminação    

em grade (Fotomicrografia 2, Prancha 5) e sutil formação de filetes de pertita. Como 

inclusões aparecem cristais subédricos de apatita e opacos e alguns cristais de plagioclásio e 

anfibólio. Por vezes, também pode ser observado a formação de mirmequita nas bordas de 

alguns cristais. 

 

Quartzo: ocorre de forma intersticial entre os demais minerais, em porcentagens próximas 

de ±12 % sob a forma de cristais xenomórficos atingindo as dimensões aproximadas de 1,0 

mm apresentando sutil formação de subgrãos (Fotomicrografia 3, Prancha 5). Como 

inclusões podem aparecer cristais prismáticos de apatita e alguns de opacos. 

 

Biotita: perfaz ±15 % do volume da rocha, apresentando dimensões próximas de 1,0 mm 

como cristais subédricos prismáticos. Apresenta pleocroísmo marrom escuro a amarelo 
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pálido. Como inclusões aparecem cristais de apatita, allanita e minerais opacos, por vezes 

envolto por anéis de titanita. 

 

Anfibólio: perfaz aproximadamente ±10 % do volume da rocha, sob a forma de cristais 

prismáticos subédricos que podem atingir até 3,0 mm de comprimento, predominando as 

dimensões próximas de 1,0 mm. Apresentam pleocroísmo verde intenso, sugerindo ser 

hastingsita/ ferro hastingsita, com feição poiquilítica apresentando a formação de inúmeros 

cristais subédricos de feldspatos potássicos que predominam no centro dos cristais. Além da 

presença dos cristais de feldspatos potássicos no centro dos cristais de anfibólio ocorre 

também inclusões de minerais opacos prismáticos/tabulares subédricos a ligeiramente 

arredondados distribuídos de maneira concêntrica sugerindo a formação de anéis internos. 

Como inclusões aparecem ainda cristais prismáticos de apatita (Fotomicrografia 4, Prancha 

5).  

 

Minerais opacos: ocorre em média de ± 3 % do volume da rocha, sob a forma de cristais 

prismáticos alongados que por vezes podem aparecer envoltos por anéis de titanita. 

 

Apatita: é bem frequente sob a forma de pequenos cristais submilimétricos prismáticos 

subédricos a euédricos aciculares disseminados pela rocha ocorrendo, na maioria das vezes, 

sob a forma de inclusões nos demais minerais presentes perfazendo cerca de ± 1 % da rocha. 

 

Titanita: Ocorre sempre associado aos minerais máficos biotita e anfibólio na porcentagem 

média estimada de ± 1 % da rocha. Apresenta hábito prismático subédrico nas dimensões 

inferiores a 1,0 mm, esporadicamente atingindo as dimensões próximas de 1,0 mm. Como 

inclusões são encontrados cristais prismáticos de apatita. 

 

Allanita: poucos cristais, média de dois por lâmina, porém relativamente bem desenvolvidos 

atingindo as dimensões de 1,0 mm. Apresentam hábito prismático e colocarão marrom 

amarelado associado ao intenso fissuramento dos cristais adjacentes devido à autoiradiação. 

 

Zircão:  são bem raros, encontrados como cristais submilimétricos prismáticos subédricos 

associados à titanita, reconhecidos pelo hábito prismático alongado e birrefringência mais 

alta. 
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Prancha 5 - fotomicrografias das feições encontradas no biotita-quartzo monzodiorito de textura 

inequigranular. 
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7. CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA 

 

Nesse capítulo são discutidos os resultados das análises químicas apresentadas pelas 

diferentes unidades mapeadas na porção sul do Maciço Castelo.  A tabela 3 relaciona os 

resultados das análises químicas de elementos maiores, menores e traço para as amostras 

estudadas. As amostras GFTG e GFZA são representantes do biotita monzogranito fino, a 

amostra GMSC corresponde ao biotita monzogranito inequigranular grosso e a GCG, ao 

biotita monzogranito inequigranular/porfirítico. A amostra GGGB corresponde às rajas, 

vênulas de biotita que aparecem no biotita monzogranito inequigranular/porfirítico, 

conforme descrição no capítulo 6 e as amostras MOGA, MOD, MOSC, MOPQ, MOSE, 

MODI e MOS são representantes do biotita-quartzo monzodiorito.  

 A rocha biotita-quartzo monzodiorito teve um maior número de amostras encaminhadas 

para a análise geoquímica em razão da variação mineralógica, ainda que sutil, constatada 

nesse material. As unidades monzograníticas apresentaram uma maior homogeneidade 

composicional, estimadas pelo percentual mineralógico observado em lâmina. Além da 

maior conformidade mineralógica observada nos materiais monzograníticos, outro fator que 

também contribuiu para o menor número das análises realizadas em amostras de biotita 

monzogranitos foi a existência na literatura de dados geoquímicos para essas rochas, 

fornecido por Medeiros (2013), o que não acontece com a unidade biotita-quartzo 

monzodiorito.  

Mesmo diante da dificuldade reconhecida de representar as vênulas de biotita que 

ocorrem nos biotita monzogranitos mapeados na área a partir de uma única amostragem, 

optou-se por fazê-la no sentido de abrir discussões para trabalhos futuros de maior detalhe 

acerca da caracterização dos enclaves encontrados na área. Dessa forma, a caracterização 

geoquímica realizada nesse material foi efetuada na expectativa de aventar possível ou 

possíveis origens para as vênulas de biotita, uma vez que, a partir das constatações de campo, 

duas possibilidades foram estabelecidas: o de restito de material assimilado da encaixante 

ou de vestígios de mistura magmática ocorrida entre o material básico e o granítico durante 

a ascensão do corpo ígneo na crosta.  

Essas hipóteses foram levantadas com base no modelo geológico proposto para as 

intrusões G5 e nas feições estruturais e composicionais observadas nos xenólitos 
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parcialmente assimilados e nos enclaves de monzodiorítico que ocorrem nos biotita 

monzogranitos da área de estudo (ambos detalhados no capítulo 5).   

Desse modo, as análises geoquímicas realizadas na amostra GGGB visam fornecer mais 

elementos para as discussões mencionadas acima. 

De acordo com os resultados da análise geoquímica apresentados na tabela 3, os teores 

de sílica das amostras analisadas permitem classificá-las em dois grupos: grupo das rochas 

ácidas representadas pelos biotita monzogranitos com teor de sílica entre 65,34 e 66,27 % e 

o grupo das rochas intermediárias formado pelas amostras biotita-quartzo monzodiorito com 

teor de sílica entre 52,90 e 56,80%. As amostras de rochas quartzo monzodirito também se 

diferenciam das amostras de biotita monzogranito pelos teores mais elevados de Fe2O3 (9,16 

- 10,54 %), MgO (2,62 – 3,69 %), CaO (5,21 – 6,20%), TiO2 (2,01 – 2,49%) e P2O5 (1,05 – 

1,42%). Nos biotita monzogranitos, os valores de K2O são superiores variando de 5,18 a 

5,61%. 

 Com relação aos valores de Na2O, este ocorre de forma equilibrada entre os dois grupos 

de rochas analisadas. 

 Os teores elevados de Fe2O3 e MgO, observados nas amostras de monzodiorito 

corresponde ao mineral de biotita, máfico predominante que ocorre em proporções 

aproximadas de 20 % na rocha. Com relação aos valores CaO, TiO2 e P2O5, observados em 

maiores proporções também nas amostras e monzodiorito, correspondem respectivamente 

as fases minerais: plagioclásio mais cálcico em relação aos biotita monzogranitos, titanita e 

apatita que se destacam nesses materiais conforme observadas (Tabela 5). Os valores 

elevados de K2O observados nas amostras de biotita monzogranito se justificam pela 

presença de feldspato potássico que ocorre em grandes proporções nessa rocha. 

As amostras GMSC, correspondente ao biotita monzogranito inequigranular grosso, 

encontrado na borda leste do corpo intrusivo, apresentou uma porcentagem de sílica 64,08 

% um pouco inferior as demais amostras de biotita monzogranito analisadas. 

 A amostra GGGB, representante das vênulas de biotita apresentou uma porcentagem de 

sílica de 53,99 % e valores elevados de Al2O3 (17,86 %), Fe2O3 (8,2%) e K2O (7,09 %). Os 

valores elevados desses elementos químicos encontrados se justificam em função da 

concentração dos cristais de biotita que a amostra apresenta.  O teor de sílica apresentado, 
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pode ser explicado pelo fato de que as vênulas de biotita, ocorrem sobretudo, envolvendo os 

cristas de feldspato potássico. A partir da análise geoquímica da amostra GGGB constatou-

se também valores elevados para os elementos Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Ta, Th, U, Zr, Y, La, Ce, 

Pr, Nd, Sm, Eu e Gd. Estes elementos na amostra foram detectados com teores bem 

superiores os das rochas analisadas, atingindo na maioria das vezes ao dobro dos valores 

detectados nos demais materiais analisados. Comparando os teores dos elementos traços 

apresentados nas rochas estudadas, nota-se que os biotita monzogranitos apresentaram 

maiores valores de Rb, Th, Ce, Pr e Nd. As amostras de monzodiorito foram observados 

maiores valores de Sr, Ba, Ni, Cr, V, Co e Eu. No geral constata-se uma tendência de maior 

concentração de elementos compatíveis (Ni, Cr, V e Co) nas amostras de monzodiorito, e de 

incompatíveis e terras raras nas amostras de biotita monzogranito.  

Com relação a grande quantidade de elementos incompatíveis e de terras raras 

observados na amostra contendo as vênulas de biotita podem ser interpretadas como 

indicativas de que esse material poderia ter uma origem vinculada com a fusão parcial da 

crosta. 

Os conteúdos mais elevados de Rb (187 – 217,3 ppm) e Th (36,8 – 50,3 ppm) detectados 

nas amostras de biotita monzogranitos, podem ser explicados pela maior porcentagem de 

feldspato potássico e zircão encontrados nessas amostras. Já os valores mais elevados de Sr 

(846,5 – 1369,2 ppm), observados nas amostras de biotita-quartzo monzodiorito seria 

explicado pela grande afinidade desse elemento como o mineral plagioclásio, observado em 

maiores proporções no monzodiorito.   
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Tabela 4 - Análises químicas de elementos maiores, menores (% em peso) e traço (em ppm) para as rochas da porção sul do Maciço Castelo. 

 Biotita monzogranitos  Venulações Biotita-quartzo monzodioritos 

  GFTG GFZA GMSC MOGA GCG MOD GGGB MOSC MOPQ MOSE MODI MOS 

SiO2 65,40 65,34 64,08 54,35 66,27 56,80 53,99 56,08 56,19 55,88 54,00 52,90 

Al2O3 14,52 14,48 14,91 14,90 14,47 14,71 17,86 14,37 14,46 14,76 14,43 14,70 

Fe2O3 5,25 5,35 5,70 10,51 5,08 9,16 8,20 9,38 9,74 10,47 10,54 10,40 

MgO 1,03 1,05 1,23 3,08 1,03 2,81 2,03 2,74 2,62 3,59 3,25 3,69 

CaO 2,69 2,69 2,99 5,77 2,74 5,21 3,54 5,58 5,23 5,27 5,68 6,20 

Na2O 2,80 2,81 2,96 3,01 2,90 3,06 3,19 3,16 2,76 1,69 2,99 2,99 

K2O 5,61 5,49 5,38 3,68 5,18 3,61 7,09 3,96 3,87 3,24 3,43 3,56 

TiO2 0,94 0,94 1,03 2,41 0,91 2,01 1,71 2,01 2,27 2,24 2,43 2,49 

P2O5 0,33 0,34 0,36 1,24 0,31 1,05 0,55 1,09 1,17 1,06 1,42 1,42 

MnO 0,07 0,07 0,08 0,16 0,07 0,13 0,12 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 

Cr2O3 <0,002 0,002 0,004 0,004 0,003 0,005 0,005 0,008 0,007 0,012 0,004 0,009 

Ni <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 23 <20 <20 <20 25 

Sc 8 9 9 17 9 15 16 15 15 17 15 17 

LOI 0,8 0,8 0,6 0,2 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,8 

Sum 99,43 99,40 99,34 99,31 99,47 99,33 99,19 99,29 99,29 99,38 99,27 99,31 

Ba 2200 2319 2672 2738 2010 2724 2323 2712 2771 2290 2900 2587 

Be 1 4 3 3 3 3 3 1 3 <1 1 2 

Co 7,0 6,8 8,2 19,7 6,2 17,3 12,1 17,9 12,5 21,5 22,4 23,7 

Cs 1,3 1,5 1,3 0,9 1,3 1,0 3,5 1,5 1,9 2,7 0,9 0,9 

Ga 19,9 21,0 21,9 22,1 19,9 21,6 28,4 20,2 22,2 21,5 20,8 20,8 

Hf 15,2 17,2 16,9 10,5 13,9 12,7 27,8 16,0 15,4 15,6 11,3 12,7 

Nb 44,4 47,5 43,5 50,8 39,7 42,3 86,0 47,8 46,8 44,4 42,8 47,1 

Rb 217,3 200,3 187,0 125,5 190,1 120,0 355,4 156,5 135,8 148,3 95,4 103,1 

Sn 4 4 3 3 3 2 11 3 4 4 2 3 

Sr 483,9 491,0 647,7 1145,8 477,5 1149,0 483,0 968,6 1026,1 846,5 1369,2 1190,5 
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Ta 2,5 3,1 2,3 2,7 2,0 2,2 7,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,4 

Th 45,5 50,3 40,7 11,0 36,8 33,0 111,7 20,9 14,0 21,3 13,8 13,9 

U 3,1 4,0 3,3 2,4 4,0 2,7 10,8 3,4 2,1 3,2 2,1 2,2 

V 53 65 58 161 47 145 73 131 141 153 157 168 

W <0,5 8,7 1,0 1,2 <0,5 1,2 0,7 0,5 1,3 1,0 1,2 <0,5 

Zr 627,8 676,6 712,1 448,7 566,2 554,1 1166,5 692,6 685,3 694,4 486,1 563,0 

Y 47,1 45,1 42,1 43,0 37,2 35,5 85,0 43,8 45,5 40,5 36,6 38,2 

La 205,4 217,4 227,9 151,3 189,0 129,9 504,2 194,7 171,3 139,5 160,0 154,7 

Ce 410,4 420,7 439,3 306,1 367,2 285,0 959,2 396,4 354,2 299,8 302,2 316,8 

Pr 42,24 44,08 45,27 35,50 37,92 32,04 96,93 43,42 39,24 33,30 35,05 35,74 

Nd 146,7 151,2 160,1 132,8 132,0 123,2 320,0 161,0 144,8 124,2 135,8 135,9 

Sm 21,95 23,14 22,27 20,52 18,58 18,75 43,28 23,46 22,08 20,20 20,43 20,17 

Eu 3,05 3,26 3,22 4,25 2,79 3,79 5,22 4,58 4,44 3,68 4,40 4,35 

Gd 16,42 16,58 15,95 15,32 13,44 14,01 31,32 17,19 17,10 14,41 14,72 15,24 

Tb 1,99 2,03 1,81 1,92 1,63 1,63 3,77 2,07 2,07 1,76 1,80 1,75 

Dy 9,18 9,46 8,70 8,95 7,32 7,86 17,04 10,20 10,02 8,22 8,10 8,26 

Ho 1,60 1,58 1,47 1,48 1,27 1,28 2,90 1,53 1,63 1,34 1,34 1,30 

Er 4,31 4,47 3,90 3,92 3,15 3,44 7,65 4,05 4,28 3,40 3,26 3,67 

Tm 0,59 0,61 0,49 0,52 0,46 0,44 1,07 0,55 0,55 0,46 0,43 0,47 

Yb 3,75 3,80 3,19 3,11 2,69 2,78 7,06 3,45 3,49 2,90 2,69 2,92 

Lu 0,50 0,55 0,45 0,45 0,38 0,39 1,08 0,50 0,47 0,42 0,36 0,40 

Mo 1,2 1,4 1,3 2,3 1,8 0,7 1,2 1,0 0,7 1,2 2,0 1,8 

Cu 7,6 8,8 7,7 14,4 8,8 13,7 12,9 21,6 8,8 17,4 17,9 19,0 

Pb 6,4 5,0 7,7 4,3 8,0 6,4 6,6 4,2 8,6 6,9 2,9 3,5 

Zn 90 92 96 109 87 101 141 116 125 138 106 104 

Ni 2,7 3,0 3,8 15,5 5,2 14,2 6,1 14,9 11,2 25,5 16,5 28,4 

As <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 

Cd <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sb <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
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Bi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Ag <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Au <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Tl 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 

Se <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
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7.1. Diagramas binários 
 

A partir da plotagem das amostras estudadas nos diagramas de Harker (SiO2 versus 

óxidos e elementos traços) (Figuras 61, 62 e 63) notou-se a formação de dois agrupamentos 

bem distintos: um agrupamento constituído pelas amostras de biotita-quartzo monzondiorito 

(representado por losangos verdes) e o outro formado pelo agrupamento das amostras de 

biotita monzogranitos (representados por quadrados azuis e círculos vermelhos). A amostra 

GGGB, referente as rajas, também representada pelo círculo vermelho, se apresentou nos 

diagramas de forma dispersa das demais amostras analisadas. Apesar dos agrupamentos 

gerados nos diagramas, a distribuição das amostras não apresenta alinhamentos com 

gradientes diferentes para cada conjunto formado, ainda é possível a constatação de trends 

lineares. 

O gap formado entre os dois conjuntos de rochas reflete a ausência de termos 

intermediários entre os agrupamentos e pode estar relacionado com o grau de 

representatividade das amostras analisadas. Ainda que tenha havido no desenvolvimento do 

trabalho a preocupação de caracterizar a diversidade composicional das unidades mapeadas, 

o número de amostras encaminhadas para a análise geoquímica pode não ter sido 

representativo o suficiente para caracterizar os termos intermediários. Pode ser que esse 

comportamento tende a desaparecer a partir do adensamento da amostragem e /ou a inclusão 

de amostras da parte norte do maciço não contempladas nessas análises.  

 Contudo, os diagramas de Harker indicam para as rochas estudadas uma correlação 

positiva para K, Rb e Th e forte correlação negativa para Ca, Fe, Mg, Ti, Sr, Cr, Ni e P.  

Nesses diagramas nota-se que as amostras de biotita-quartzo monzodiorito apresentam uma 

dispersão linear maior para os elementos Fe, Mg, Ca, Ti, P, Ni e Sr do que as amostras de 

biotita monzogranito.  

Com relação aos elementos Rb, Zr, Hf e Th ocorre seu enriquecimento à mediada 

que aumenta a porcentagem sílica nas rochas biotita-quartzo monzodiorito. Nas amostras de 

biotita monzogranito, essas variações não são muito evidentes.  

Nos diagramas de elementos incompatíveis (Rb, Zr e Sr) versus compatíveis (V, Mg e 

Ti) (Figura 64, exceção apenas dos diagramas V e TiO2 versus Zr, verifica-se também o 

alinhamento das amostras com uma maior dispersão para o monzodiorito, na qual também 
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ocorre um nítido decréscimo dos teores dos elementos compatíveis (V, Mg e Ti) e acréscimo 

nos teores de Rb e Zr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 61 - Diagramas de Harker (1956) (SiO2 versus óxidos – % em peso) para amostras do Maciço 
Intrusivo Castelo. Simbologia:     biotita- quartzo monzodiorito,     biotita monzogranito 

inequigrangular/porfirítico,      biotita monzogranito fino. 
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A amostra GGGB, também nesses diagramas, ocorre de forma deslocada dos 

agrupamentos formados, apresentando teores elementos incompatíveis (Rb e Zr) bem acima 

dos apresentados pelas demais amostras analisadas. Com relação aos elementos compatíveis 

a amostra GGGB apresenta valores intermediários entre os agrupamentos formados pelas 

amostras de biotita monzogranito e monzodiorito, sendo que as rochas monzodioríticas 

apresentam as maiores porcentagens de elementos compatíveis.  

Os trends lineares gerados nos diagramas de Harker podem refletir, segundo Cox et 

al., (1979) a cogenicidade entre os materiais analisados ou até mesmo mistura magmática. 

De acordo como as feições observadas nas análises petrográficas associadas as feições de 

campo, acredita-se que o trend linear observado para as unidades mapeadas na parte sul do 

corpo intrusivo Castelo esteja relacionado a processos de mistura magmática e não a 

consanguinidades entre as litologias. As argumentações para tal conclusão será 

fundamentada no capítulo VIII.       

Conforme já observado, a amostra GGGB ocorre na maioria das vezes deslocada dos 

conjuntos gerados nos diagramas e não se enquadra no trend linear observado para as demais 

amostras. No entanto, em alguns casos ela se aproxima do conjunto de amostras de rocha 

monzodiorítica, evidenciando valores de FeO tot, MgO, Ti e Cr bem próximos à dessas 

amostras. Os teores de FeO tot e MgO observados na amostra GGGB próximos aos 

conteúdos das amostras de monzodiorito é interpretado como reflexo da grande quantidade 

de biotita que a amostra apresenta, fato corroborado pelas quantidades de Al2O3 e K2O 

detectados na amostra, que se mostram bem superiores ao encontrado nas demais rochas 

analisadas. O elevado teor de Ti da amostra GGGB, equilibrado como os valores encontrados 

nos monzodioritos, pode ser explicado em função da concentração de titanita (ver tabela 5, 

identificados macroscopicamente) que ocorrem associadas aos cristais de biotita presentes 

nas vênulas, assim como também a presença de zircão, justificando os elevados teores de Hf 

e Zr também observados na amostra.  

Os diagramas de Harker também ilustram, por meio da dispersão da amostra GGGB, os 

elevados valores de elementos incompatíveis que a amostra contém em relação as demais 

amostras analisadas, conforme já relatado a partir das observações dos dados químicos 

apresentados na tabela 4.   
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Figura 62 - Diagramas de Harker (1956) (SiO2 versus elementos traços – ppm) para amostras do Maciço 
Intrusivo Castelo. Simbologia:     biotita- quartzo monzodiorito,         biotita monzogranito 

inequigrangular/porfirítico,      biotita monzogranito fino. 
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Mesmo os resultados químicos levantados de forma elementar, não constando de uma 

sistemática detalhada a respeito dos enclaves e encaixantes, mas considerando as descrições 

de campo e os elevados valores de elementos incompatíveis e de terras raras, obtidos na 

amostra GGGB, sugere-se que as vênulas de biotita estariam relacionadas à rocha encaixante 

parcialmente consumida/fundida pela ascensão do magma mantélico de acordo com o 

modelo proposto na literatura para as intrusões G5.  Contudo, cabe destacar os valores de 

FeO tot, MgO, Ti e Cr, encontrados também na amostra GGGB, que podem estar 

relacionados tanto a encaixante como até mesmo a uma fonte básica, e dessa forma refletir 

o processo de mistura magmática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Diagramas de Harker (1956) (SiO2 versus elementos traços – ppm) para amostras do Maciço 
Intrusivo Castelo. Simbologia:      biotita- quartzo monzodiorito,         biotita monzogranito 

inequigrangular/porfirítico,      biotita monzogranito fino. 
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Figura 64 - Diagramas de variação de elementos incompatíveis versus elementos compatíveis. Simbologia:      biotita- 

quartzo monzodiorito,       biotita monzogranito inequigrangular/porfirítico,       biotita monzogranito fino. 
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7.2. Classificação dos litotipos, discriminação de séries e alumina saturação 
 

A partir das análises químicas foi efetuada a classificação dos litotipos estudados por 

meio de diagramas de classificação para rochas plutônicas. A escolha dos diagramas de 

classificação apresentados foi embasada nas recomendações de Rollinson (1993).  

A figura 65 apresenta a classificação obtida para as amostras estudadas a partir do 

diagrama ternário de O’Connor (1965). Nesse diagrama, as amostras referentes ao biotita-

quartzo monzodiorito (simbolizadas por +) foram classificadas em sua maioria como quartzo 

monzonito com algumas amostras situadas na interface entre os campos das rochas quartzo 

monzonito e granodiorito. A amostra (MOSE) apresentou uma dispersão maior com relação 

às demais rochas monzodioríticas. Já as amostras de biotita monzogranito (simbolizadas por 

triângulos e círculos) foram plotadas no limite entre os campos do quartzo monzonito e 

granito. A amostra (GGGB), representante das rajas (simbolizada também por triângulo) se 

posicionou no gráfico em questão, junto ao conjunto das amostras de biotita monzogranito, 

um pouco mais deslocada para o campo dos granitos. Isso pode ser reflexo do 

enriquecimento em biotita que a amostra apresenta elevando os teores de feldspatos na 

composição normativa utilizada na convecção do diagrama.  

No diagrama de classificação das rochas plutônicas R1 /R2 de De la Roche et al. (1980) 

(Figura 66), algumas discordâncias em relação à classificação modal foram observadas, 

sobretudo, com relação às rochas monzograníticas. Neste diagrama, as amostras de biotita 

monzogranitos se posicionaram na interface entre os campos das rochas 

graníticas/granodioríticas/quartzo monzoníticas. Com relação às amostras de biotita- quartzo 

monzodiorito, a maioria delas se posicionou no campo dos monzonitos/monzodioritos, com 

apenas uma amostra (MOSE) situada no campo das rochas dioríticas. A amostra GGGB, por 

sua vez, apresentou uma grande dispersão, situando-se no campo das rochas sieníticas em 

função do teor de SiO2.   

No Diagrama TAS de classificação de rochas plutônicas de Cox et al. (1979) (Figura 67), 

a maior parte das amostras de biotita-quartzo monzodiorito situou-se no campo das rochas 

sieno-dioríticas, com a amostra (MOSE) novamente sendo classificada como de composição 

diorítica. Com relação às amostras de biotita monzogranito, a maioria plota no campo do 

granito, sendo apenas uma situada no campo do quartzo diorito. Nesse diagrama novamente 

a amostra GGGB se posicionou no campo do sienito. 
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Figura 65 - Diagrama ternário de O’Connor (1965) para classificação de rochas plutônicas com base na 

análise normativa. Simbologia:    biotita-quartzo   monzodiorito,       biotita monzogranito fino a muito 
grosso,      biotita monzogranito fino. 

 

O diagrama de classificação para rochas plutônicas de Streckeisen e Le Maitre (1979) 

(Figura 68) foi o que mostrou uma maior coerência com as classificações modais 

apresentadas para as amostras estudadas. Nesse diagrama, os biotita monzogranitos 

(classificados segundo a moda) situaram-se também no campo dos biotita monzogranitos. 

As amostras de monzodioríto foram classificadas na interface entre os campos de quartzo 

monzonitos e quartzo monzogabro/diorito. Nesse diagrama, a amostra (MOSE) também se 

apresentou dispersa do conjunto dos monzodioritos, situando-se, contudo, no campo do 

granodiorito, diferentemente do ocorrido nos demais diagramas já apresentados. Com 

relação à amostra (GGGB) esta foi plotada nesse diagrama no limite entre os campos do 

quartzo sienito e quartzo monzonito. 

Conforme os diagramas de classificação de litotipos apresentados para as amostras 

estudadas, nota-se alguns desacordos nas classificações utilizadas.  Nos diagramas que 

utilizam a composição normativa das amostras como parâmetro de classificação, como o 

ternário de O’Connor (1965) e o diagrama de Streckeisen e Le Maitre (1979), notou-se uma 

maior relação entre as amostras de biotita monzogranito e a amostra GGGB. Já nos 
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diagramas onde o parâmetro utilizado para a classificação das rochas é o total de álcalis 

versus sílica, como o de Cox et al. (1979) e a proporção de cátions como no diagrama R1 

versus R2, a amostra GGGB apresentou grande dispersão. A amostra GGGB o elevado 

conteúdo de biotita  deve ter influenciado nos teores de potássio, alumínio e ferro utilizados 

para a classificação das rochas nos diagramas apresentados.  

 

 

 

 

Figura 66 - Diagrama R1 /R2 segundo De la Roche et. al (1980). Simbologia:    biotita-quartzo   
monzodiorito,       biotita monzogranito fino a muito grosso,      biotita monzogranito fino. 
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Figura 67 - Diagrama TAS de classificação para rochas plutônicas de Cox et al. (1979) para as amostras 

analisadas. Simbologia:      biotita- quartzo monzodiorito,       biotita monzogranito 
inequigrangular/porfirítico,       biotita monzogranito fino. 

  

 

Figura 68 - Diagrama de classificação de rochas de Streckeisen LeMaitre (1979). Q’ = Q/(Q=Or+Ab+Na); F’ 

= (Ne+Lc=Kp)/(Ne+Lc+Kp+Or+Ab+Na); ANOR = 100xAn/(Or+Na. ). Simbologia:    biotita- quartzo 
monzodiorito,      biotita monzogranito fino a muito grosso,      biotita monzogranito fino. 

 

No diagrama de alumina saturação A/CNK versus A/NK segundo Shand (1943) (Figura 

69) as rochas da parte sul do Maciço Castelo foram classificadas como metaluninosas. Por 
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sua vez, no diagrama de classificação das séries magmáticas de Peccerillo e Taylor (1976) 

(Figura 70) as amostras analisadas situam-se no campo da série shoshonítica também 

conhecida como alcalina potássica.  

A figura 71 ilustra o diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) para as amostras 

analisadas. Nesse diagrama as amostras de biotita-quartzo monzodiorito foram plotadas no 

campo das rochas cálcio-alcalinas com tendência para o campo da série toleítica. Já em 

relação aos biotita monzogranitos, as amostras foram classificadas como pertencentes à série 

cálcio-alcalina. O fato de que algumas amostras de biotita-quartzo monzodiorito apresentam 

tendência toleítica pode estar relacionado a uma possível origem mantélica para essas rochas.  

A grande quantidade de apatita fibrosa e a elevada porcentagem de opacos presentes nessas 

amostras corroboram para tendência toleítica observada. Dessa forma, a partir dos dados 

obtidos, os diferentes conjuntos de rochas analisadas teriam fontes magmáticas diferentes.  

  

 

 

Figura 69 - Diagrama de alumina saturação A/CNK versus A/NK, segundo Shand (1943), para diferentes 

unidades do Maciço Castelo. Simbologia:      biotita- quartzo monzodiorito,       biotita monzogranito fino 
a muito grosso,      biotita monzogranito fino. 
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Figura 70 - Classificação das séries magmáticas segundo o diagrama de SiO2 versus K2O de Peccerilo e 
Taylor (1976), para as diferentes unidades do Maciço Castelo. Simbologia: igual a figura 61. 

 

 

 

Figura 71 - Diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971). Legenda: A= Na2O+K2O; F=FeO; M= MgO. 

Simbologia:      biotita- quartzo monzodiorito,       biotita monzogranito fino a muito grosso,      biotita 
monzogranito fino. 
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7.3. Diagramas multielementares 

As normalizações apresentadas dos elementos terras raras e traços para as diferentes 

unidades da parte do sul do Maciço Castelo foram realizadas, sobretudo, no sentido de 

promover comparações com os padrões apresentados na literatura para os demais corpos 

bimodais pertencentes a supersuíte G5.   

No diagrama multielementar da figura 72, as amostras estudadas foram normalizadas 

em relação aos valores do condrito (BOYNTON, 1984). O espectro que se destaca entre os 

demais refere-se a amostra GGGB que representa as rajas. Com relação as amostras de 

biotita monzogranitos, representados pela simbologia (círculo vermelho, variedade 

inequigranular/porfirítica e quadrado azul, variedade fina) e biotita-quartzo monzodiorito 

(representados pela simbologia de losango verde), nota-se que as amostras apresentam 

praticamente o mesmo comportamento com um decréscimo mais acentuado para os 

elementos terras raras leves. Apesar dos padrões semelhantes, observados entre as amostras 

analisadas, verifica-se que as rochas monzograníticas são mais enriquecidas nos elementos 

terras raras e apresentam também as maiores anomalias negativas de Eu, quando comparadas 

as amostras de monzodiorito. Com relação a amostra GGGB, além de se destacar no 

conteúdo totais de terras raras, também apresentou uma forte anomalia negativa para o 

elemento Eu. 

Segundo o diagrama de elementos incompatíveis, normalizados para o padrão 

condrito de Wood et al. (1979b) (Figura 73), as litologias analisadas apresentam um 

anomalia positiva para os elementos Th e Sm e negativas para os elementos K, Nb, P e Ti, 

sendo que as anomalias negativas de P e Ti foram verificadas de forma mais acentuadas nos 

biotita monzogranitos. Destaca-se também um decréscimo mais acentuado do elemento Sr 

para os biotita monzogranitos. A amostra GGGB se destacou entre as demais analisadas 

pelos elevados valores de La, Ce, Hf, Zr, Y, Lu, contudo, apresentou o mesmo 

comportamento que os biotita monzogranitos com relação aos baixos teores de P e Ti, e o 

acentuado decréscimo dos elementos Mn, Co e Ni.  
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Figura 73 - Diagrama multielementar normalizados segundo padrão condrito de Wood et al. (1979b), para as 
diferentes unidades da porção sul do Maciço Castelo. Simbologia:     biotita- quartzo monzodiorito,   biotita 

monzogranito inequigrangular/porfirítico e raja,      biotita monzogranito fino. 

Figura 72 - Espectros de elementos terras raras normalizados segundo padrão condrito de Boynton (1984), 
para as diferentes unidades da porção sul do Maciço Castelo. Simbologia:     biotita- quartzo monzodiorito,    

biotita monzogranito inequigrangular/porfirítico,       biotita monzogranito fino. 
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As figuras 74 e 75 referem-se as normalizações de elementos traços segundo o padrão 

da crosta superior e inferior de Taylor e McLennan (1995). Comparando esses dois gráficos, 

nota-se uma maior aproximação desses elementos para a crosta superior, em conformidade 

com os dados apresentados por Medeiros (2013). Nos dois casos, o espectro que se destaca 

dos demais corresponde a amostra GGGB, que apesar de conter os teores mais elevados dos 

elementos traços, apresenta um comportamento espectral muito similar aos apresentados 

pelas rochas monzograníticas (simbologia: triângulos vermelhos e círculos pretos). Nos dois 

gráficos o comportamento apresentado pelos biotita monzogranitos e monzodioritos é muito 

similiar, no entanto, no gráfico da figura 73, os monzodioritos se diferenciam dos biotita 

monzogranitos por apresentar anomalias positivas de P e Ti. Essas diferenças podem 

representar fontes diferentes para os grupos de rochas analisados.    

No gráfico da figura 74, correspondente à normalização para a crosta superior, 

verifica-se uma menor variação dos elementos, com enriquecimento na ordem de 10 vezes 

o valor da crosta, constatado pelos picos de Ba, La, Ce, Nd e Sm. Na figura 75, os elementos 

foram normalizados para a crosta inferior. Nesse gráfico verifica-se um gradiente mais 

acentuado, evidenciando um maior enriquecimento dos elementos, principalmente para os 

elementos Rb e Th que podem atingir até 100 vezes o valor da crosta inferior.  

 

Figura 74 - Diagrama multielementar com padrão normalizado para crosta superior, segundo Taylor e 

McLennan (1995), para as diferentes unidades da porção sul do Maciço Castelo. Simbologia:     biotita 
quartzo monzodiorito,       biotita monzogranito fino a muito grosso e raja,      biotita monzogranito fino. 
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Figura 75 - Diagrama multielementar com padrão normalizado para crosta inferior, segundo Taylor e 

McLennan (1995), para as diferentes unidades da porção sul do Maciço Castelo. Simbologia:     biotita 
quartzo monzodiorito,       biotita monzogranito fino a muito grosso e raja,      biotita monzogranito fino. 

 

7.4. Diagramas de discriminação de ambientes tectônicos  
 

A figura 76 relaciona os diagramas de discriminação de ambiente tectônico proposto 

por Pearce et al. (1984). De acordo com a classificação do autor, as rochas do Maciço Castelo 

situam-se no campo de granitos intraplaca, exceção se faz apenas no diagrama Rb versus 

Ta+Yb onde a maior parte das amostras de rochas analisadas situaram no campo dos granitos 

de arco vulcânico na interface como o campo dos granitos intraplacas. 

Já com relação  ao diagrama para classificação de ambiente tectônico de Batchelor 

& Bowden (1985) (Figura 77), as amostras de biotita- quartzo monzodiorito foram 

classificadas como de ambiente de soerguimento pós-colisão as do biotita monzogranitos 

como de ambiente tardi-orogênico. Apenas uma amostra de biotita- quartzo monzodiorito 

situou-se no campo das rochas de ambiente de subducção pré-colisional. A mostra GGGB 

cai fora dos campos propostos no diagrama. 
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Figura 76 - Diagramas de discriminação de ambientes tectônicos para as rochas graníticas proposto por 
Pearce et al. (1984). Legenda: syn-COLG = granitos sin-colisionais; VAG = granitos de arco vulcânico; WPG 

= granitos intraplaca; ORG = granitos orogênicos. Simbologia:    biotita- quartzo 
monzodiorito/monzodiorito,            biotita monzogranito fino a muito grosso,      biotita monzogranito fino. 
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Figura 77 - Diagrama R1 versus R2 para a classificação das rochas quanto ao ambiente tectônico, segundo 

Batchelor & Bowden (1985). Simbologia:     biotita- quartzo monzodiorito/monzodiorito,            biotita 
monzogranito fino a muito grosso,      biotita monzogranito fino. 
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8. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo retoma de forma sintetizada a discussão acerca das principais feições 

detectadas nas investigações de campo, análises petrográficas e geoquímicas realizadas na 

parte sul do pluton Castelo, buscando a integralização das informações. Os estudos por ora 

apresentados, ainda que não compreenda todo o maciço, exibiram resultados que guardam 

grandes semelhanças com as feições encontradas nos corpos bimodais da supersuíte G5 

(WIEDEMANN et al. 2000, 2002; MENDES 1997, 2002 DE CAMPOS et al.,2004).  

A partir do trabalho de pesquisa desenvolvido foi possível identificar, além dos 

biotita monzogranitos já mapeados por Silva, (1992), Wiedemann et al. (2000), De Campos 

et al. (2004) e Vieira e Menezes (2015), uma nova unidade litológica caracterizada como 

quartzo-biotita monzodiorito. A identificação desta nova unidade permitiu, por sua vez, a 

proposição de um novo mapa geológico para a parte sul do maciço Castelo. No mapa 

apresentado, as rochas monzodioríticas compreendem boa parte da borda sudeste do pluton 

Castelo onde prevaleciam até então nos mapas apresentados rochas graníticas. 

Fundamentando-se nas análises realizadas, o presente trabalho propõe ainda origem 

mantélica para as rochas monzodioríticas mapeadas na parte sul do maciço, diferentemente 

das litofácies monzograníticas relacionadas a magma crustal. 

A rocha quartzo-biotita monzodiorito aflora em grande parte da porção sul/sudeste 

do Maciço Castelo e também como pequenos corpos próximos às áreas centrais desse 

maciço. Em campo, esta unidade aparece com uma certa variedade textural, demonstrando 

texturas que variam de equigranulares finas (muito parecidas com litofácies monzogranítica 

fina) a inequigranulares porfiríticas/glomeroporfríticas (com fenocristais que não 

ultrapassam as dimensões de 5 mm). Porém microscopicamente a textura desta unidade é 

caracterizada como glomeroporfrítica. Além dessa variedade monzodiorítica, foi também 

observada na área, de forma menos representativa, uma variedade de monzodiorito de 

textura inequigranular com granulação ligeiramente mais desenvolvidos que os da variedade 

glomeroporfrítica. Contudo, a composição mineralógica estimada não apresentou grandes 

diferenças para o monzodiorito inequigranular, quando comparado à variedade 

glomeroporfrítica. 

As rochas monzograníticas foram caracterizados como de textura fina e 

inequigranular fina a muito grossa, por vezes porfirítica. Nestas rochas, foliação de fluxo 
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magmático é marcante, contudo, na unidade monzodiorítica, a foliação de fluxo magmático 

é em alguns casos sobreposta por foliação gnáissica, com marcante poligonização dos 

cristais da matriz. Essa anisotropia é detectada de forma heterogênea na unidade, observada 

principalmente nas rochas aflorantes na parte leste do maciço.  

Apesar das evidências de campo sugerirem que o corpo monzogranítico se alojou na 

crosta depois do corpo monzodiorítico, as feições petrográficas observadas nas unidades 

mapeadas na parte sul do maciço sugerem mistura magmática entre as fases granítica e 

monzodiorítica. Como feição relacionada à mistura magmática cita-se a elevada quantidade 

de máficos e opacos encontrados nos materiais monzograníticos, que de certa forma podem 

ser consideradas anômalas para uma fácies granítica. Na unidade monzodiorítica, os 

minerais quartzo e feldspato potássico aparecem como acessórios não ultrapassando as 

porcentagens de 10% do volume da rocha, ocorrendo ambos de maneira intersticial entre os 

demais minerais. Esta característica indica que estes minerais podem ser, pelo menos em 

parte, produto de infiltração da fase granítica. As feições poiquilíticas e o pleocroísmo verde 

intenso observados nos cristais de anfibólio também sugerem que esse mineral tenha se 

originado a partir da transformação de piroxênio. 

 Os dados geoquímicos demonstraram afinidades químicas entre as rochas 

monzograníticas e monzodioríticas mapeadas na porção sul da intrusão Castelo. Todavia os 

valores de fósforo e titânio encontrados em maiores proporções nas amostras de 

monzodiorito (formando anomalias positivas nos diagramas de multielementos) são aqui 

interpretadas como indicativo de fonte básica para essas rochas. Além disso, a tendência 

toleítica que algumas amostras de monzodiorito apresentaram no diagrama AFM e a grande 

quantidade de opacos e apatita fibrosa, observada nesses materiais, também corroboram para 

a interpretação de uma fonte básica para o biotita-quartzo monzodiorito mapeada na parte 

sul do Maciço Castelo. 

 Assim, a afinidade química demonstrada pelos diagramas geoquímicos apresentados 

nesse trabalho é explicada como reflexo da homogeneização ocorrida entre as diferentes 

unidades durante o processo de mistura magmática, que ocorreu quando o magma  mantélico 

atinge a crosta continental e começa a causar a sua fusão gerando líquidos mais ácidos. O 

processo de mistura possivelmente pode ter continuado também por meio de difusão iônica 

até que ocorresse o alojamento dos materiais na crosta superior, conforme demonstra a 

normalização segundo Taylor e McLennan (1995). Trabalhos como de Koyaguchi (1986) e 
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Collins et al. (2000) também sugerem que a interação entre magmas contrastantes deve ser 

mais eficiente nos processos dinâmicos ocorridos previamente ao alojamento dos magmas, 

facilitada, por exemplo, pela ascensão dos corpos.  

A constatação em campo de enclaves monzodioríticas sob a forma de pillow  e a 

ocorrência de deformação plástica nas rochas monzodioríticas, observada pela presença de 

estrutura gnáissica sobreposta à foliação de fluxo (principalmente na parte leste da área, no 

contato com as rochas monzograníticas inequigranulares fina a grossa da região de São 

Cristóvão), são indícios de que os materiais ígneos tiveram uma ascensão contemporânea na 

crosta ainda que o material monzodiorítico, aparentemente, tenha se alojado precocemente 

na crosta. A foliação gnáissica detectada na rocha monzodiorítica seria originada na ascensão 

desses magmas na crosta em função da diferença de reologia, temperatura de cristalização e 

densidade. Desta forma, o corpo granítico - menos denso e viscoso - teria influenciado na 

deformação do material monzodiorítico - mais denso e com maior grau de cristalização - 

desencadeando a foliação decorrente do fluxo magmático, que no final e mesmo após o 

término da cristalização continuou a deformar, gerando recristalização (poligonalização) e 

orientação com a mesma orientação do fluxo magmático, no material mais básico; processo 

semelhante ao de foliação de borda descrita para os plútons do G5.  

Os dados acima mencionados para o magmatismo relacionado à parte sul do corpo 

intrusivo Castelo se ajustam ao modelo já estabelecido para os corpos bimodais da supersuíte 

G5 do Orógeno Araçuaí, conforme os trabalhos de WIEDEMANN-LEONARDOS et al., 

1986, 1987, 1993, 1997, 2000, 2002, DE CAMPOS et al., 2004 e ALKMIM et al., 2007. De 

acordo com esses autores, os corpos bimodais do G5 têm origem a partir de cunhas 

mantélicas injetadas ao longo de zonas de cisalhamento dúctil durante fase distensiva da 

orogenia Araçuaí. A injeção do magma mantélico na crosta promoveu a fusão parcial desta, 

ocasionando mistura entre os magmas. Partindo desse pressuposto, o corpo monzodiorítico 

mapeado na parte sul do maciço estaria vinculado ao corpo básico originado a parir das 

cunhas mantélicas. Assim, o material básico proveniente do manto ao se colocar na crosta 

inferior provocou aumento da temperatura e promoveu sua fusão, e já neste ambiente deve 

ter ocorrido metassomatismo e infiltração mecânica, além de digestão localizada gerando 

material hibrido. Com a queda da temperatura, o material básico vai se cristalizando e em 

sequência ou concomitantemente ocorrendo a sua ascensão em função da menor densidade 

do material fundido em relação à rocha encaixante, especialmente, os materiais mais ácidos 
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(a bimodalidade da granulação observada nas amostras de monzodiorito também corrobora 

tal interpretação). 

  O magma ácido, aparentemente, alojou-se mais tardiamente na crosta e durante a sua 

ascensão pode ter levado consigo, em função da viscosidade, parte do material básico que 

teria provocado a fusão, promovendo a sua contaminação, fato interpretado a partir dos 

enclaves de monzodiorito encontrados nos biotita monzogranitos sob a forma de pillow e 

dos aglomerados máficos e enclaves de biotita frequentes nos biotita monzogranitos.  

Durante a ascensão do material ácido, ocorreu sua diferenciação enquanto continuava 

a sua infiltração no material básico e contaminação, juntamente com a assimilação, digestão 

da rocha encaixante, evento sugerido a partir vênulas de biotita aqui consideradas restitos de 

fonte crustal.  

No final do processo de cristalização ocorre a mobilização do material granítico 

tardio para os planos de rompimentos ou distensão do material formando os diques aplíticos 

e pegmatíticos. 

Conforme já mencionado os resultados apresentados compreendem uma parte do 

corpo intrusivo Castelo, há a necessidade de expandir os estudos para a parte centro-norte 

do maciço, a fim de se investigar as relações da unidade monzodiorítica que aflora na borda 

sudeste e o núcleo diorítico apresentado nos trabalhos anteriores. Cabe também destacar a 

necessidade de maior detalhamento nos estudos dos enclaves encontrados na área, além do 

detalhamento das feições texturais/estruturais e composicionais para as rochas encaixantes 

ao maciço. 

Os trabalhos de investigação de campo abrangendo toda a área do maciço e as 

encaixantes, aliados aos estudos geocronológicos e a mais dados geoquímicos forneceriam 

dados para a comparação dos processos geológicos ocorridos na formação do corpo ígneo 

de Castelo com o modelo estabelecido para os corpos Pós-colisionais do Orógeno Araçuaí. 

Ainda que os resultados apresentados estejam relacionados a apenas parte do pluton, 

acredita-se que os processos geológicos estabelecidos na formação do corpo Castelo se 

assemelham em muito as feições atribuídas aos copos da supersuíte G5. 
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