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RESUMO: O conjunto de rochas plutônicas denominado de granito protomilonítico a milonítico, 
Granito Edéia, ocorre ao norte da cidade de Edéia - GO. Nesse contexto, ocorrem grandes 
lajedos, blocos e matacões de rocha granítica deformada e com disposição geral em baixo 
ângulo. Esse corpo se destaca dos demais ortognaisses mapeados na região em imagens 
geofísicas gamaespectrométrica na composição ternária RGB (K, eTh, eU) por apresentar forte 
anomalia uniforme do canal potássio. As rochas de composição granítica que constituem a 
unidade proposta fazem parte do Arco Magmático de Goiás e apresentam composição 
peraluminosa, afinidade predominante cálcica a fracamente álcali-cálcica e razão molecular 
A/CNK variando de 1,05 a 2,17 e A/NK variando de 1,21 a 2,61; e texturas miloníticas 
proeminentes marcadas pela redução de grãos e recristalização de minerais como quartzo e 
feldspatos juntamente com um plano de foliação bem definido a pouco desenvolvido. A grande 
maioria das rochas descritas desta unidade foram definidas como sendo protomiloníticas devido 
a ocorrência média a inferior (10-50%) de matriz recristalizada e de grãos recristalizados ainda 
em regime dúctil e coesivo, além da presença de foliação. A mineralogia essencial das rochas 
graníticas é composta por uma assembleia de quartzo (30-45%), microclínio (10-25%), 
plagioclásio (10-20%), muscovita (15-20%), biotita (0–15%) e, eventualmente, granada (<5%). 
Em menor quantidade são encontrados minerais acessórios como apatita, zircão, titanita e 
ilmenita. Além das rochas de composição granítica, o corpo também possui lentes de rochas 
metamáficas (anfibolitos), que foram metamorfizadas sintectonicamente às rochas 
metagraníticas hospedeiras. Indicando que todo corpo teria sido exposto à temperaturas e 
pressões equivalentes à fácies anfibolito. Estas rochas possuem uma assembleia de minerais 
como tschermakita, plagioclásio, quartzo, titanita, rutilo e ilmenita. Análises de química mineral 
pontual e imagens detalhadas das principais fases constituintes do Granito Edéia e de suas 
rochas hospedeiras foram realizadas por meio de técnicas de microscopia eletrônica em 
microssonda eletrônica (JEOL JXA-8230) e microscópio eletrônico de varredura (FEI-QUANTA 
450 SEM). Rochas graníticas com composição variando de monzogranito a granodiorito e feições 
de milonitização compõe a principal unidade da área mapeada. Estas rochas possuem 
mineralogia muito similar ao longo de toda a área, variando sua porcentagem modal de minerais 
filossilicáticos (muscovita e biotita) e o aparecimento de granada nas rochas que se encontram 
mais deformadas e ou próxima dos xistos mapeados dentro do seu domínio. Ou seja, a rocha 
possui uma heterogeneidade em relação à sua composição modal. A textura principal das rochas 
metagraníticas é granoblástica em uma trama quartzo-feldspática de grãos recristalizados 
(matriz) e ou grãos reliquiares (porfiroclastos).Todas estas rochas possuem alguma 
recristalização de grãos de quartzo e localmente de plagioclásio. Os grãos recristalizados de 
quartzo apresentam extinção ondulante e agregados de novos subgrãos menores ao seu redor, 
manteando, e compondo a matriz da rocha em uma estrutura do tipo manto-núcleo. Em 
eventuais domínios monominerálicos é possível ver estruturas do tipo ribbon de quartzo 
totalmente recristalizados e orientados paralelos à foliação. Predomínio de texturas do regime 2 
em evolução para o regime 3, evidenciados localmente, em grãos de quartzo (SGR + GBM e 
extinção ondulante).  
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