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INTRODUÇÃO	
	 A	área	de	estudo	está	situada	no	extremo	norte	
da	zona	externa	da	Faixa	Brasília	(Dardenne	2000),	mais	
especificamente	 no	 Terreno	 Almas	 (Kuyumjian	 et	 al.	
2012),	localizado	no	sudeste	do	estado	do	Tocantins.	O	
Terreno	Almas	é	constituído	por	batólitos	plutônicos	do	
tipo	TTG	em	contato	tectônico	com	sequência	vulcano-
sedimentar	de	idade	desconhecida	(Figura	1).	

	
Figura	1	–	Mapa	geológico	simplificado	do	Terreno	Almas.	

	 A	 sequência	 vulcano-sedimentar	 de	 Almas,	
também	 conhecida	 como	 greenstone	 belt	 de	 Almas	 é	
denominada	 Grupo	 Riachão	 do	 Ouro	 (Costa	 1984)	 e	
hospeda	importantes	depósitos	de	ouro	do	tipo	lode.	O	

Grupo	 Riachão	 do	 Ouro	 é	 dividido	 nas	 Formações	
Córrego	do	Paiol	e	Morro	do	Carneiro.		
	 A	Formação	Córrego	do	Paiol	é	composta	por	
rochas	 vulcânicas	 de	 composição	 máfica	
metamorfizadas	 em	 fácies	 anfibolito	 e	
retrometamorfisadas	em	fáceis	xisto-verde	em	maior	ou	
menor	grau.	Ocorrem	principalmente	como	anfibolitos	
de	 coloração	 verde	 escuro,	 granulação	 fina	 a	 média,	
geralmente	foliados.	
	 A	 Formação	 Morro	 do	 Carneiro	 constitui	 a	
sequência	 vulcano-sedimentar	 interpretada	 como	 o	
topo	 da	 sequência	 greenstone.	 Inclui	 quartzitos	
micáceos,	metagrauvacas	e	sericita	filitos.	Os	quartzitos	
são	comumente	impuros,	de	granulometria	fina	a	média	
e	cor	branca.	Sua	composição	 inclui,	além	do	quartzo,	
localmente	sericita	e	magnetita.	
	 Cruz	 &	 Kuyumjian	 (1998)	 concluem	 que	 os	
domos	TTG	apresentam	filiação	cálcio-alcalina	de	baixo	
K	e	os	dividem	em	duas	suítes.	A	Suíte	1,	de	baixo	Al2O3	
(anfibólio	 granodiorito	 metaluminoso)	 e	 a	 Suíte	 2	 de	
alto	Al2O3	(biotita	tonalito	peraluminoso).		
	 O	 Bloco	 Ribeirão	 das	 Areias,	 batólito	 que	
ocorre	 na	 área	 e	 objeto	 do	 presente	 estudo,	 foi	
inicialmente	 classificado	 como	 pertencente	 à	 Suíte	 2	
(Cruz	 &	 Kuyumjian	 1999),	 mas	 posteriormente	
diferenciado	 de	 ambas	 as	 suítes	 (Cruz	 2001)	 por	 ter	
obtido	idade	mais	antiga.	
	 Os	 estudos	 geocronológicos	 realizados	 no	
terreno	 Almas	 são	 relativamente	 escassos,	
considerando-se	 a	 importância	 da	 região	 para	 a	
compreensão	 dos	 processos	 geológicos	 na	 transição	
entre	o	Arqueano	e	o	Paleoproterozoico,	bem	como	as	
mineralizações	em	ouro.	
	 A	 Formação	 Córrego	 do	 Paiol	 possui	 apenas	
idade	 Sm-Nd	 de	 2.58	 Ga	 (Cruz	 &	 Kuyumjian,	 2006)	
indicando	 fonte	Arqueana	para	os	diques	de	 riodacito	
analisados	 e	 permanecendo	 ainda	 com	 idade	 de	
cristalização	incerta.	
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	 Datação	U-Pb	de	2.2	Ga	realizada	em	zircão	de	
amostra	 de	 metavulcânica	 intermediária	 coletada	 em	
superfície		foi	atribuída	à	Formação	Morro	do	Carneiro.	
Todavia	 essa	 idade	 é	 duvidosa	 pois	 não	 foram	
publicados	a	localização	exata	da	amostra,	as	razões	U-
Pb	obtidas	para	 cada	 grão,	 a	morfologia	 dos	 grãos	de	
zircão,	etc.	 Suspeita-se	que	a	amostra	datada	 seja	em	
realidade	 pertencente	 à	 suíte	 TTG,	 possivelmente	
ultramilonitizada,	 assemelhando-se	 a	 rocha	 vulcânica	
intermediária,	como	comumente	ocorre	na	região.	
		 Os	 domos	 TTG	 possuem	 idades	 Sm-Nd	 entre	
2,53	e	2,50	Ga	(Cruz	&	Kuyumjian,	1999)	e	idades	U-Pb	
SHRIMP	de	2,2	Ga	para	as	suítes	1	e	2	e	2,45	Ga	para	o	
Bloco	Ribeirão	das	Areias	(Cruz,	2001),	indicando	fontes	
neoarqueanas	 e	 idades	 de	 cristalização	 com	 intervalo	
aproximado	de	250	Ma	entre	os	domos	TTG	(suítes	1	e	
2)	e	o	Bloco	Ribeirão	das	Areias,	mais	antigo.	
	 Martins-Ferreira	et	al.	 (inédito)	dataram,	pelo	
método	U-Pb,	 o	 granodiorito	 do	 Batólito	 Ribeirão	 das	
Areias,	pertencente	à	Suíte	Areias,	resultando	em	idade	
de	2471±40	Ma.	Porém,	as	tentativas	em	datar	as	rochas	
meta-vulcânicas	do	greenstone	foram	frustradas.	
	 Diques	 riolíticos	 milonitizados	 que	 cortam	 a	
sequência	 vulcânica	 também	 foram	 datados	 e	
apresentaram	 idade	 neoproterozóica	 com	 zircões	
herdados	 de	 diversas	 idades,	 desde	 Arqueanos	 a	
neoproterozoicos.		
	 Apesar	 de	 todos	 os	 esforços,	 a	 idade	 de	
deposição	 da	 sequência	 Riachão	 do	 Ouro	 permanece	
em	 aberto.	O	 Batólito	 Ribeirão	 das	 Areias	 poderia	 ter	
servido	 de	 embasamento	 para	 o	 greenstone	 ou	 é	
intrusivo	neste?	
	 Recentemente,	 foram	descobertos	excelentes	
afloramentos	 contendo	 xenólitos	 no	 Batólito	 Ribeirão	
das	 Areias.	 Nunca	 antes	 haviam	 sido	 reportados	
xenólitos	nesse	batólito,	que	é	até	hoje	o	mais	antigo	
datado	 na	 região.	 Dois	 tipos	 de	 xenólitos	 foram	
encontrados,	 quartzito	 e	 anfibolito,	 em	 local	 bastante	
próximo	da	amostra	datada	em	2471±40	Ma	(Figura	2).	

MÉTODOS	
	 Foram	 confeccionadas	 lâminas	 delgadas	 do	
xenólito	 máfico	 e	 também	 de	 amostra	 de	 anfibolito	
(meta-vulcânica)	da	Formação	Córrego	do	Paiol.		
	 As	 lâminas	 delgadas	 foram	 objeto	 de	 análise	
petrográfica	 com	o	objetivo	 de	 comparar	 os	 xenólitos	
com	os	seus	respectivos	litotipos	do	greenstone	e	com	
isso	 aumentar	 o	 grau	 de	 confiança	 de	 que	 a	 origem	
desses	 xenólitos	 é	 realmente	 do	 Grupo	 Riachão	 do	
Ouro.	
	 Não	 foi	 dada	 ênfase	 à	 comparação	 das	
amostras	 de	 quartzitos	 (xenólito	 e	 Fm.	 Morro	 do	

Carneiro)	pois	essas	rochas	possuem	grandes	variações	
laterais	 e	 verticais	 de	 litofácies	 e	 não	 possuem	
variedade	mineralógica,	de	modo	que	sua	comparação	
se	mostrou	bastante	subjetiva.	

	
Figura	2	–	Mapa	geológico	da	área	do	Batólito	Ribeirão	das	
Areias	 indicando	 a	 localização	 dos	 xenólitos,	 da	 amostra	
datada	por	Martins-Ferreira	et	al.	(inédito)	e	do	perfil	A-A’.	

RESULTADOS	E	DISCUSSÃO	
	 Os	 xenólitos	 foram	 encontrados	 em	 um	
contexto	 de	 falhamento	 provavelmente	 normal	 que	
deve	 ter	 rebaixado	 a	 porção	 superior	 da	 câmara	
magmática	e	preservado	os	xenólitos	da	erosão.	O	perfil	
de	 mapeamento	 da	 área	 de	 ocorrência	 dos	 xenólitos	
indica	 a	 existência	 de	 um	 provável	 roof	 pendant	 de	
composição	 quartzítica	 preservado	 da	 denudação	
(Figura	3).	

	
Figura	 3	 –	 Perfil	 esquemático	 A-A’	 que	 corta	 o	 local	 de	
ocorrência	dos	xenólitos.	O	provável	roof	pendant	(em	laranja)	
de	 quartzito	 ocorre	 associado	 a	 falha	 normal	 indicada	 por	
brecha	de	falha	na	porção	NW	do	perfil	(localização	do	perfil	
A-A’	indicada	na	figura	2).	
	 Em	 afloramento	 os	 xenólitos	 ocorrem	 em	
tamanho	 submétrico	 a	 métrico,	 sub-angulosos	 a	
angulosos.	Aqueles	de	origem	sedimentar	(Figura	4)	são	
compostos	 de	 quartzitos	 finos	 e	 puros	 de	 cor	 branca,	
brechados	 e	 silicificados,	 cortados	 por	 vênulas	 de	
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quartzo	 recristalizado.	 Os	 meta-vulcânicos	 (Figura	 5)	
exibem	 de	 granulação	 fina,	 são	 sub-angulosos	 a	
angulosos	 e	 ocorrem	 em	 tamanho	 submétrico.	
Apresentam	coloração	esverdeada	com	pontos	brancos	
devido	à	alteração	(Figura	6).	

	
Figura	 4	 –	 Xenólito	 de	 quartzito	 encontrado	 no	 Batólito	
Ribeirão	das	Areias.	

	
Figura	 5	 –	 Xenólito	 de	 anfibolito	 encontrado	 no	 Batólito	
Ribeirão	das	Areias	(sob	o	martelo).	

	
Figura	6	–	Foto	da	amostra	do	xenólito	de	anfibolito.	

Análise	Microscópica	

Amostra	do	Xenólito	Máfico:	

	 Em	 análise	 microscópica	 o	 xenólito	 máfico	
apresenta	 granulação	 fina	 a	 media,	 composta	 de	
hornblenda	 (55%),	 plagioclásio	 (40%),	 quartzo	 (5%),	
epidoto	e	ilmenita	(traços),	exibe	foliação	marcada	pela	
orientação	 dos	 cristais	 de	 hornblenda	 em	 textura	
nematoblástica	e	estiramento	dos	cristais	de	quartzo.	

	 Os	 cristais	 de	 plagioclásio	 apresentam-se	
intensamente	 saussuritizados,	 formando	 epidoto.	 Os	
cristais	de	ilmenita	são	anédricos	e	apresentam	coronas	
de	 reação	 formando	 leucoxênio.	 Os	 cristais	 de	
hornblenda	apresentam-se	maiores	e	pouco	alterados	
(Figura	7).		
	 Os	 cristais	 de	 hornblenda,	 mesmo	 estando	
mais	preservados,	aparecem	alterados,	principalmente	
nas	bordas,	 formando	actinolita	e	raramente	clorita,	e	
estão	orientados.	A	quantidade	de	cristais	de	quartzo	é	
pequena	e	ocorre	nos	espaços	intersticiais	com	extinção	
ondulante	e	estiramento,	que	também	marca	a	foliação.	
É	 possível	 observar	 que	 a	 titanita	 ocorre	 em	 coronas	
envolvendo	 óxidos	 de	 ilmenita,	 como	 produto	 da	
desestabilização	deste.	

	
Figura	7	–	Fotomicrografia	da	amostra	do	xenólito	máfico	

(Nicóis	Paralelos).	
	
Amostra	Máfica	da	Formação	Córrego	do	Paiol:	
	 Em	 análise	 microscópica	 a	 amostra	 de	
anfibolito	 (meta-vulcânica)	 da	 Formação	 Córrego	 do	
Paiol	é	composta	principalmente	por	hornblenda	(50%),	
sericita	(25%),	quartzo	(17%),	epidoto	(8%),	e	ilmenita	
e	tem	como	minerais	traço	leucoxênio,	zoisita.	Observa-
se	ainda	a	presença	de	leucoxênio,	em	coronas	espessas	
envolvendo	os	cristais	de	ilmenita.		
	 Deve-se	 ressaltar	 que	 a	 baixa	 quantidade	 de	
plagioclásio	está	relacionada	à	intensa	saussuritização	e	
consequente	transformação	de	plagioclásio	em	epidoto	
e	 sericita,	 porém	 ainda	 é	 possível	 distingui-lo.	 Dessa	
forma,	ocorre	aproximadamente	33%	de	plagioclásio	se	
somados	epidoto	e	sericita.	
	 Apresenta	 foliação	penetrativa,	marcada	pela	
orientação	 preferencial	 de	 cristais	 tabulares	 de	
hornblenda	 em	 textura	 nematoblástica,	 juntamente	
com	cristais	bastante	estirados	de	quartzo	(Figura	8).	
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Figura	8	–	Fotomicrografia	de	amostra	de	anfibolito	da	

Formação	Córrego	do	Paiol.	

	 A	comparação	petrográfica	entre	as	amostras	
do	xenólito	máfico	e	o	anfibolito	da	Formação	Córrego	
do	 Paiol	 mostra	 que	 a	 única	 diferença	 entre	 essas	
amostras	 (salvo	 o	 grau	 de	 saussuritização)	 é	 a	
quantidade	de	quartzo	(5%	para	o	xenólito	e	17%	para	a	
meta-vulcânica).	Todavia	esses	valores	estão	dentro	do	
intervalo	 de	 variação	 da	 quantidade	 de	 quartzo	
esperada	em	basaltos,	de	5	a	20%.	
	 Em	 toda	a	 região	de	Almas	não	se	conhece	a	
ocorrência	de	outras	 fontes	de	rochas,	principalmente	
quartzitos	anteriores	a	2.47	Ga	que	possam	ter	cedido	
xenólitos	ao	Batólito	Ribeirão	das	Areias.	

CONCLUSÕES	

	 A	 análise	 petrográfica	 dos	 xenólitos	 mostrou	
grande	semelhança	com	as	mesmas	litologias	coletadas	
na	sequência	greenstone.	
	 A	 falta	 de	 outras	 fontes	 de	 xenólitos,	 a	
proximidade	 com	 as	 rochas	 do	 greenstone	 e	 a	
ocorrência	 de	 xenólitos	 tanto	 de	 quartzito	 quanto	 de	
anfibolito,	são	evidências	bastante	convincentes	de	que	
os	xenólitos	encontrados	são,	de	fato,	pertencentes	ao	
Grupo	Riachão	do	Ouro.	

	 Essa	 conclusão	 determina	 o	 caráter	 intrusivo	
da	 Suíte	 Areias	 na	 sequência	 vulcano-sedimentar	 e	
permite	estabelecer	a	 idade	mínima	de	deposição	do	
Grupo	Riachão	do	Ouro	em	2471±40	Ma.	
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