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Este trabalho concentrou-se no estudo petrográfico-petrológico dos enclaves associados aos ortognaisses 
paleoproterozóicos do Complexo Quirino. Os ortognaisses apresentam dois tipos petrográficos principais: um 
horblenda-biotita gnaisse e um biotita-gnaisse. Em campo observa-se 3 tipos de enclaves: enclaves maciços 
de cor esverdeada de composição calciossilicática, enclaves melanocráticos a ultramáficos ricos em tremolita 
e enclaves anfiboliticos. O trabalho tem como objetivo a descrição microscópica  petrográfica dos enclaves e 
suas encaixantes com o intuito de determinar seus protólitos. Adicionalmente, pretende-se subdividir os 
enclaves estudados em relação ao tipo petrográfico do ortognaisse encaixante e sua suite magmática 
correspondente (calcioalcalina de alto-K ou médio-K). A metodologia consiste em uma primeira etapa de 
compilação e levantamento de dados, uma segunda etapa de descrição de lâminas delgadas em 
microscópio óptico para a caracterização petrográfica-petrológica dos enclaves e dos ortognaisses 
encaixantes, e, finalmente, interpretação dos dados geológicos. Os enclaves encontrados em biotita-
gnaisses que possuem textura granoblástica são de composição calciossilicática e têm em sua mineralogia 
essencial: diopisídio, anfibólios (horblenda e tremolita), plagioclásio, quartzo e biotita e, como minerais 
secundários: clorita, zircão e titanita. Outros são anfibolitos de textura granonematoblástica composto pelos 
seguintes minerais essenciais: feldspatos (plagioclásio e microclina), anfibólio (horblenda), biotita, escapolita, 
quartzo, opacos e minerais acessórios (apatita, titanita e zircão).  As rochas encaixantes identificadas como 
biotita-gnaisse apresentam textura granoblástica e minerais principais, tais como: microclina como feldspato 
principal, biotita, quartzo, e a horblenda (pode estar ausente). Como minerais acessórios estão presentes, 
apatita, opacos, zircão, titanita, mica branca e epidoto. Tem como protólito rochas de composição granítica. 
No horblenda-biotita-gnaisse predomina o plagioclásio, o máfico predominante é a horblenda, o quartzo, 
complementa sua mineralogia essencial e opacos, titanita, alanita, apatita e zircão compõe a sua mineralogia 
acessória, o  protólito é tonalítico.Seus enclaves são melanocráticos com a seguinte mineralogia: horblenda, 
ortopiroxênio, clinopiroxênio, quartzo, biotita como mineralogia principal e apatita, opacos, titanita como 
minerais acessórios. Foram interpretados como restitos. De acordo com o nosso estudo  encontramos nos 
biotita-gnaisses que pertencem a série alcalina de alto-K os seguintes enclaves: enclaves calciossilicáticos 
que tem protólito em margas e enclaves de anfibolitos. Para os anfibolitos a definição do protólito é menos 
clara, uma vez que podem ser ortoderivados (provenientes de metamorfismo de rochas ígneas básicas) ou 
paraderivados (provenientes de metamorfismo de margas). Comparado a composição química dos enclaves 
anfibolíticos com rochas ígneas básicas, verifica-se que estes enclaves possuem teores de TiO

²
 menores e 

maior teor de Fe
²
O

³
 (total) do que as rochas ígneas básicas. As evidências da composição química e 

mineralógica observadasnosanfibolitos, com presença ocasional do mineral escapolita, apontam para para-
anfibolitos com protólito em margas. Nos horblenda-biotita-gnaisses da série de médio-K predomina enclaves 
melanocráticos.Os resultados permitem sugerir que os enclaves que tem protólito em margas encontrados 
nos biotita-gnaisses da série calcioalcalina de alto-K tenham sido provenientes das unidades 
metassedimentares do Grupo Paraíba do Sul, indicando que os ortognaisses ocorreram de forma intrusiva 
nas unidades metassedimentares. 
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