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INTRODUÇÃO 
O Bloco Arqueano-Paleoproterozóico situa-se no 
extremo oeste da Faixa Brasília e é constituído por 
cerca de 80% de terrenos granito-gnáissicos e 20% de 
sequencias vulcanossedimentares do tipo greenstone 
belts (Almeida et al. 1977, Danni et al. 1981, Resende 
1999, Jost et al. 2005). Tanto o domínio dos greenstone 
belts como o do domínio dos terrenos granito-
gnáissicos são interceptados por enxames de diques e 
stocks máficos e ultramáficos, que ainda não estão 
devidamente cartografados. Estudos preliminares 
nesta região apontam para a existência de diversas 
gerações de diques com posicionamento estratigráfico 
distinto dentro da evolução tectônica da região em 
apreço (Tomazzoli 1997, Jost e Scandolara 2010). As 
principais dificuldades encontradas no estudo destes 
enxames de diques estão relacionadas com a 
obliteração das relações estratigráfica originais, devido 
à superposição de diferentes eventos tectono-termais, 
e escassez de afloramentos com espesso perfil de solo.  
A utilização de dados aerogeofísicos magnetométricos 
com auxilio de dados gamespectrométicos tem se 
mostrado uma ferramenta poderosa na identificação e 
cartografia de enxames de diques máficos e na 
reconstrução dos diferentes ambientes tectônicos que 
afetaram as regiões cratônicas precambrianas (Silva et 
al. 1995, Airo 1999, Reeves 1999, Chaves 2001, 
Metelka et al. 2011). A área de trabalho está recoberta 
pelo levantamento aerogeofísico de alta densidade de 
amostragem denominado “Sudeste do Mato Grosso”. 
A utilização de produtos derivados dos dados 
magnéticos são fundamentais na identificação e 
cartografia dos exames de diques da região, bem como 
na sua expressão em sub-superfície. 
O objetivo central deste artigo é apresentar como é 
possível identificar, cartografar e caracterizar as 
diferentes gerações de diques máficos e ultramáficos 
da porção sul do Bloco Arqueano-Paleoproterozóico de 
Goiás, a partir da integração de dados aerogeofísicos, 
dados de campo e caracterização petrográfica das 
diferentes gerações de diques. Pretende-se assim 

contribuir para o entendimento dos eventos 
extensionais que atuaram na região desde o arqueano 
até o cretáceo. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
O Bloco Arqueano–Paleoproterozóico de Goiás situa-se 
a oeste da sintaxe dos Pirineus e representa um 
fragmento alóctone que foi amalgamado na Faixa 
Brasília durante o ciclo Brasiliano (Jost et al. 2014). A 
porção meridional deste bloco é constituída pelos  por 
complexos granito-gnáissicos Caiçara e Uvá e pelos 
greenstone belts Faina e Serra de Santa Rita (Figura 1). 
O complexo Caiçara é constituído essencialmente por 
ortognaisses, granodioritos, monzogranitos e rochas da 
série charnockítica (Beguelli Junior 2012). Os 
ortognaisses apresentam composição tonalítica a 
granodiorítica com idade de cristalização de 3.144 ± 35 
Ga. Os granodioritos e monzogranitos, por sua vez, 
consistem em plutons intrudidos nos ortognaisses e 
possuem idades de cristalização entre 2.838 ± 24 Ma e 
2.818 ± 14 Ma (Beguelli Junior 2012). O complexo Uvá, 
situado no extremo sul do terreno, é composto 
predominantemente por gnaisses tonalit́icos e 
granodioríticos associados a stock de metadiorito (Jost 
et al. 2005). Dados isotópicos obtidos por Jost et al. 
(2013) em amostras do batólito tonalítico mostram 
idades entre 3040 e 2930 Ma. 
Os greenstone belts de Faina e Santa Rita localizam-se 
entre o Complexo Uvá e o Complexo Caiçara e estão 
separados por uma falha direcional dextral designada 
Falha de Faina (Figura 1). Ambas as sequências são 
compostas na base por rochas vulcânicas de 
composição ultramáfica, sotopostas a rochas 
vulcânicas de composição máfica com intercalações de 
lentes de rochas vulcânicas de composição 
intermediária a félsica (Resende et al. 1998). As duas 
faixas diferem em relação à pilha sedimentar que 
recobre a sequência vulcânica basal. O greenstone belt 
Faina apresenta dois ciclos sedimentares plataformais 
completos cujas sucessões litológicas são definidas 
(para ambos os ciclos) por conglomerado basal, 
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seguidos de arenitos, pacotes pelíticos e, no topo, 
dolomitos encimados por formações ferríferas.  Já no 
greenstone belt Serra de Santa Rita, o primeiro ciclo 
inicia-se com a sedimentação de pelitos carbonosos 
que dão espaço, da base ao topo, a pacotes de chert, 
seguidos por BIF e dolomitos. O segundo ciclo é 
definido por ritmitos pelito-arenosos na base, seguidos 
por bancos de arenito feldspático com eventuais 
intercalações pelíticas. No topo, essas sucessões 
encontram-se sotopostas por sequências turbidíticas 
(Resende et al. 1998). 

 
Figura 1: Localização dos complexos granito – gnáissicos e 
das faixas greenstone no Terreno Arqueano- 
Paleoproterozóico de Goiás. O polígono em preto indica a 
localização da área de estudo (Jost et al. 2014). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Os dados aerogeofísicos utilizados nessa pesquisa são 
oriundos do aerolevantamento denominado “Sudeste   
do   Mato   Grosso” executado pela FUGRO-LASA a 
pedido da CPRM (Serviço Geológico do Brasil). Os 
métodos empregados no aerolevantamento foram 
magnetométricos e gamaespectrométricos obtidos 
com altura de voo de 100m, com linhas de voo e 
controle de direção N-S e EW, espaçadas a cada 500 m 
e 5 km, respectivamente. 
As etapas de processamento dos dados  aerogeofísicos 
foram realizadas a partir da utilização do software 
OASIS/MONTAJ, versão 8.1 (GeosoftTM, 2013)   Para a 
análise e interpretação foram utilizados produtos 
derivados de dados magnéticos que realçam o 
arcabouço estrutural e as diferentes gerações de 
diques e stocks que interceptam a porção sul do Bloco 
Arqueano de Goiás, tais como: derivadas horizontais e 
vertical do campo magnético anômalo (CMA), 

amplitude do sinal analítico de ordem zero do CMA e 
gradiente horizontal total do CMA. Utilizando esses 
produtos foi possível caracterizar domínios magnéticos 
com assinatura e morfologia de diques máficos e 
ultramáficos descritos por cristas lineares com alta 
amplitude do sinal analítico. Efetuou-se, ainda, a 
interpretação dos dados gamaespectrométricos, 
principalmente dos canais de eU e eTh e a composição 
ternária RGB (K,eTh,eU), que forneceu informações 
relevantes a respeito do arcabouço aflorante na área 
de estudo. Do ponto de vista metodológico, objetivou-
se mapear a expressão desses corpos em superfície, 
bem como a continuidade lateral. Os resultados 
obtidos foram incorporados no software ArcGis, versão 
10.0, onde os produtos foram interpretados gerados 
mapas para utilização em trabalho de campo. 
O trabalho de campo concentrou-se na área referente 
ao domínio do complexo granito-gnáissico Caiçara. As 
amostras coletadas foram laminadas e descritas, 
utilizando-se técnicas e critérios tradicionais de 
petrografia. Objetivou-se classificar e reconhecer os 
protólitos dos diferentes enxames de diques,  
identificar as texturas e assembleias metamórficas 
diagnósticas dos  eventos tectono-metamórficos 
regionais que afetaram os corpos estudados. 
Adicionalmente, foram utilizados dados do Trabalho de 
Formatura de 2014 do IG UnB (TF-2014) com o intuito 
de complementar a caracterização dos diques 
presentes na área. 
 
RESULTADOS 
A interpretação dos produtos derivados do campo 
magnético anômalo, principalmente da derivada 
vertical e da amplitude do sinal analítico, permitiu 
caracterizar assinaturas magnéticas dos diques, já que 
esses corpos, por apresentarem elevada concentração 
de minerais magnéticos, manifestam-se tipicamente 
como cristas magnéticas alongadas e retilíneas com 
alta amplitude do sinal analítico (Figuras 2 e 3). Como 
resultado, observou-se 4 direções de diques na área de 
estudo: diques de direção NS, EW, SW e SE (Figura 3). A 
análise e interpretação dos dados 
gamaespectométricos, por sua vez, forneceu 
informações relevantes a respeito do arcabouço 
aflorante na área de estudo, o que contribuiu para o 
mapeamento dos diques, expressos de forma 
generalizada por baixos teores dos radioelementos K, 
eTh e eU. Durante o trabalho de campo, realizado com 
base na interpretação dos dados aerogeofísicos, foram 
visitados 19 pontos (RD-01 a RD-19 na Figura 2) nos 
quais pôde-se validar a ocorrência de corpos máficos 
e/ou ultramáficos. A integração dos dados 
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aerogeofísicos com os dados coletados em campo e a 
subsequente descrição petrográfica das amostras 
coletadas permitiu caracterizar diferentes gerações de 

diques máficos e ultramáficos na porção sul do Bloco 
Arqueano de Goiás. 

 
Figura 2: Amplitude do sinal analítico do campo magnético anômalo e localização dos pontos visitados durante o trabalho de campo
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Figura 3: Interpretação dos dados aérogeofísicos enfatizando 
as diversas direções de diques presentes no Bloco Arqueano-
Paleoproterozóico. 

 
Os diques e stocks mapeados foram classificados em 
quatro grupos com base em suas características 
texturais, grau metamórfico, composição mineralógica 
e assinatura magnética: 
 
Diques e stocks máficos com textura e mineralogia 
ígnea preservadas 
São repesentados por gabro, gabronoritoe diabásio 
(RD-04, RD-05, RD-10 e RD-13) compostos 
essencialmente por plagioclásio, clinopiroxênio, 
ortopiroxênio, quartzo e hornblenda. As texturas 
primárias estão preservadas e podem ser subofítica, 
ofítica e intergranular . Quartzo, hornblenda e opacos 
aparecem como raros cristais intersticiais. A maior 
parte das rochas pertencentes a esse grupo referem-se 
a diques de direção NW-SE e, subordinadamente, E-W 
(RD-04), expressos nos produtos derivados dos dados 
aeromagnéticos por cristas magnéticas descontinuas e 
alinhadas as direções supracitadas.  
 
Stocks máficos metamorfizados  em fácies xisto verde  
Apenas uma das amostras coletadas em campo (RD-07) 
pertence a esse grupo. Trata-se de um metadiabásio 
composto essencialmente por cristais de 

clinopiroxênio, plagioclásio, quartzo e proporções 
subordinadas de minerais secundários   epidoto, 
actinolita e clorita.  A pesar das texturas ígneas ainda 
estarem bem preservadas (textura subofítica e 
intergranular) a associação metamórfica presente, que 
incluem cristais de epidoto, clorita e actinolita, 
representam uma paragênese típica de metamorfismo 
em condições de fácies xisto verde. A assinatura 
geofísica referente ao ponto RD-07 caracteriza-se por 
padrão de cristas magnéticas movimentado sem 
direção definida, o que sugere que esse corpo esta 
relacionado a um stock máfico ou mesmo a um dique 
de pequeno porte que não pôde ser reconhecido nos 
produtos derivados do CMA devido a resolução dos 
dados aeromagnetométricos disponíveis. 
 
Diques e stocks ultramáficos metamorfizados em 
fácies anfibolito 
A mineralogia dessas rochas, que incluem amostras 
coletadas nos pontos RD-01, RD-06, RD-08, RD-11, RD-
12, RD-17 e RD-18, é caracterizada essencialmente por  
ortopiroxênio, clinopiroxênio, hornblenda,  
cummingtonita, e proporções subordinadas de olivina 
e clorita.  As principais texturas indentificadas são 
granoblástica e nematoblástica visíveis principalmente 
nos domínios com predominância de cristais de 
anfibólio. Ainda assim, cristais reliquiares de piroxênio 
são evidentes em todas as lâminas analisadas e 
remontam ao caráter ígneo dos protólitos. A presença 
de cristais de hornblenda, cummingtonita, ± clorita 
compondo texturas metamórficas é indicativo de 
metamorfismo em condições de fácies anfibolito 
superior. As rochas pertencentes a esse grupo 
relacionam-se a diques de direção E-W que são 
expressos, nos produtos derivados do CMA, por feições 
lineares e contínuas com alto gradiente magnético e, 
também, por stocks ultramáficos caracterizados por 
padrão de cristas magnéticas movimentado com alto 
gradiente magnético. 
 
Dique/Stock máfico metamorfizado em fácies 
granulito 
Apenas uma das amostras coletadas em campo (RD-19) 
apresenta assembleia metamórfica diagnóstica de 
fácies granulito. A rocha em questão é composta por 
cristais de clinopiroxênio, ortopiroxênio, plagioclásio e 
± hornblenda,. A textura dominante é a granoblástica e 
reflete o caráter metamórfico dessa rocha.  Neste 
contexto, a presença de cristais poligonais de 
clinopiroxênio, ortopiroxênio e plagioclásio indicam 
recristalização desses minerais sob condições de fácies 
granulito. A assinatura geofísica referente a esse 
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granulito máfico  caracteriza-se por padrão de cristas 
magnéticas movimentado seguindo trend difuso na 
direção NE-SW o que sugere que o corpo em questão 
está associado a um dique de direção NE-SW ou 
mesmo com um stock máfico. 
 
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
O desenvolvimento dessa pesquisa mostrou que a 
interpretação dos produtos derivados dos dados multi-
fonte provenientes de levantamentos aerogeofísicos 
de alta densidade de amostragem, como é o caso dos 
dados do Projeto Sudeste do Mato Grosso utilizados 
nesse trabalho, pode representar uma ferramenta 
poderosa para auxiliar no mapeamento e 
caracterização de diques e stocks máficos e 
ultramáficos, principalmente em regiões com espessos 
perfis de solos e escassez de afloramentos, como é o 
caso do Bloco Arqueano-Paleoproterozóico  de Goiás. 
Nesse sentido, a metodologia utilizada para o 
desenvolvimento desse trabalho, que inclui a 
interpretação dos produtos derivados dos dados 
gamaespectométricos e magnetométricos, trabalho de 
campo e descrição petrográfica subsequente, mostrou-
se especialmente apropriado, já que, além de permitir 
caracterizar as assinaturas magnéticas típicas de cada 
geração de diques, possibilitou cartografar as intrusões 
e caracterizar cada enxame de acordo com o seu grau 
metamórfico e mineralogia, proporcionando, assim, 
maior compreensão das relações estratigráficas entre 
as intrusões e maior entendimento dos diferentes 
eventos tectônicos que afetaram as regiões cratônicas 
pré-cambrianas.   
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Airo M. 1999. Magnetic and compositional variations in 
Proterozoic mafic dykes in Finland, northern 
Fennoscandian shield. Canadian Journal of Earth 
Sciences, 36(6): 891-903. 
Almeida F.F.M., Hasui Y., Brito Neves B.BV., Fuck. R.A. 
1977. Províncias estruturais brasileiras. SBG. Simpósio 
de Geologia do Nordeste, 7, Atas..., 363-391 Arndt N.T., 
Teixeira N.A., White W.M. 1989. Bizarre ¬¬ the Crixas 
Greenstone belt, Brazil. Contr. Mineral. Petrol. 74:549-
564. 
Beghelli Junior L.P. 2012. Charnockitos e Ortognaisses 
da Porção Centro-Oeste do Bloco Arqueano de Goiás: 
Dados Geoquímicos e Isotópicos. Dissertação de 

Mestrado nº307. Instituto de Geociências, 
Universidade de Brasília. 
Danni J.C.M., Dardenne M.A., Fuck R.A. 1981. Geologia 
da Região de Goiás, GO: O Greenstone ¬¬Belt de Serra 
de Santa Rita e a Sequência Serra do Cantagalo. I 
Simpósio de Geologia do Centro-Oeste. Goiânia, out. de 
1981. 
Jost H., Fuck R.A., Dantas E.L., Rancan C.C., Rezende 
D.B., Santos E., Portela J.F., Mattos L., Chiarini M.F.N., 
Oliveira R.C., Silva S.E. 2005. Geologia e geocronologia 
do Complexo Uvá, bloco arqueano de Goiás. Revista 
Brasileira de Geociências, 35:559-572 
Jost H. & Oliveira A.M. 1991. Stratigraphy of the 
greenstone belts, Crixás region, Goiás, central Brazil. J. 
South Am. Earth Sci., 4:201-214. 
Metelka V., Baratouxa L., Nabad S., Jessell M.W. 2011. 
A geophysically constrained litho-structural analysis of 
the Eburnean greenstone belts and associated 
granitoid domains, Burkina Faso, West Africa. 
Precambrian Research,  190. p. 48-69. 
Jost H., Scandolara J. E. 2010. Carácterísticas 
Estruturais, Petrográficas e Geoquíimicas de enxame 
de Diques Máficos Intrusivos em rochas 
metassedimentares o Greenstone Belt de Crixás, Goiás. 
Revista do Instituto de Geociências –USP, v. 10, n. 3, 
p.119-134. 
Resende M. G., Jost H., Osborne G. A., Mol A. G. 1998. 
Stratigraphy of the Goiás and Faina greenstone belts, 
Central Brazil: a new proposal. Revista Brasileira de 
Geociências, v. 28, n.1, p. 77-94. 
Resende M. G. 1999. Estratigrafia e evolução das 
sequências metassedimentares dos greenstone belts 
de Faina e Goiás Velho. 1999. Tese (Doutorado) - 
Universidade de Brasília, Brasília. 
Reeves C.V. Aeromagnetic and gravity features of 
Gondwana and theirrelation to continental break-up: 
More pieces, less puzzle. Journal of African Earth 
Sciences, V Pages 263–277. 
Silva A. M., Chemale JR F., Kuyumjian R. M., Heaman L. 
1995. Mafic Dykes Swarms of Quadrilátero Ferrífero 
and Southern Espinhaço. Revista Brasileira de 
Geociências, Brasil, v. 25, n.2, p. 124-137. 
Tomazzoli E. R. 1997.  Aspectos geológicos e 
petrológicos do enxame de diques Morro Agudo de 
Goiás. 1997. 285 f. Tese (doutorado) – Instituto de 
Geosciências, Universidade de Brasília, Brasília. 

 
 
 
 
 



 

RESUMO EXPANDIDO  6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


