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'fhc study aroa (Juiz de frora region) is locate<l within tlte ceÌrtral segrnerìt o['the I-,ate

Proterozoio (tlrasiliairo- Panafiican), NLì-SW oiiented- Rìbeira Belt which lies along the SSIr

tro¡cler ol'the São Francisco Cratotr. -l'lrrec N\zV-direoted, thlust-clriven tectonic clonr¿rins with

oratonwarcl vergence wele identìfìecl (tiom bottom to top): Anclrelândia T'ectonio Dor¡rain: Juiz

cltl ìr'clra T ectonic Domain; antl Paraiba clo Sul '[ ectonic Dotrtain.

'I'he Anclrelândia '['ectonic Domain is charactel-ised by the Meclium Ploterozoic

rnetassedirneirts ot' the so-callecl AnilrelândÌa l)epositional Cycle as well as tlie Arch¿reair to

f':larly Proterozoic basemeirt locks ol the Mantìqr-reila Complex, a typical high-grade

metamorphic terrane. T'he .luiz cle Fora 'fectonic Domaiu iüolucles tectonically bounded

metasedimentary r-ooks (partially correlated ro the Andrelândia Depositional Cyole) and Early

Frotelozoic to Alchaean granulitic orthogneisses ol' the JtLiz de Iora Cornplex. 'l'he

metasedimentary units are intruded by granitoi<f ancl oh¿rnockitoicl iocks. -Ihe Paraíba clo Sul

Domain consists ol rletaseclimentary rocks ancl orthogneisses oftho Paraiba clo Sul Cornplex.

Owing to the geographic linits of the stucly area" this donraiu was not investigated in detail.

'f he Anilrelândia arrcl .luiz de liora '{ eotonìc Doilai¡rs preseni siirrilaÌ structu¡al and

metamorphic evolution. f lowevcr. their stuotural styles vary greatly as a result of dìt'têr'r: nt

crust¿l levels stacking causecl by exlrenìe crustal shortening during the llrasiliar.ro- lìana{Ì'ican

Orogeny. 'l'hq maìn phtse ol rlef'ormation (D1 I D:) ìs charaoterised by: a) stiuctural stacking

oftectonic domains; b) tight to isoclinal hrlcling associatecl to penetr¿tive {ìliation (5u or Sr I

S2), c) shear zones assooi¿rtecl to the clevelopment ol mylonitio rocks, aucl cl) unticqucnt

mìncral line¿rtion. A late phase ol defbrrnarion (D¡ t ¡¡u¡ is re latecl io tblding and bencling ol'

the penetrative tbliation ¿rs r,vell ¿rs irorural fàultir.rg ancl dr"lctile-brittle shear zones which locally

lranspose the Dr -¡ D2-related pcnetl'âtive f'oliation.

Two metamorphic events were identifìed in the study area. 'l'he late one (M¡) can be

identitìecl in all the stLldied teotonic clomains, being associatecl to the marn phase of'

def'orn.ration. T'his is characterisecl by the growth of its mineral paragenesìs within the

penetrative t'o[ation Mr has evolved r:ncler intermecliate pressut'o conditions, r'eaching thermal
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peak dttling tl.re clevelopmenl o{' D2 lhis metamorphic evcnt evolvecl difTerently in e¿rch of ihe

alore mentic¡nec{ donaiits as a iesult o1'dìstinotive fempor¿rtrlrÐ ¿nd/ol tluicl pressure conclitions.

As suoh, the .Andrelârtclia Tectonic Domaìn is char¡rctclised by amphìbolite làcies paragenescs

(sillinranite zonc). wheteas lhe.luiz cle for¿r Tectonic i)oilain shows evicler¡ce f'ot tetnperair:re

and/or tluicl pressure gradiouts. lìor ìnstance. the metaseclimcntary tocks recorcl delrydration

reactions whereas retrogressive hych'ation reactions along the Dr lbliation ancl shear zones

trppear in the Jr"riz de fiora Cornplex granulites. I tarclly dicl the metapelitio gneisses (s..s.) ofthe

Juiz de Fora T ectonic Domain develop metan.rorphic fzroies diagnostic parageneses.

Nevertheless, the ielatively more inmature pelitic gneisses show Mr olthopyloxeire-bearing

minetal parageneses ancl evidence ol rhe cvoluiiou o{' vapor-absent paftial melring prgcess.

lìield, petrographio and geothermobarometrio tJata show that M¡ evolved uncler the fbllowing

oonclitions: T'emperature > 700 - 750'c. pressule between 6 and 7 I(b and giadients of fìuid

(F[20) pressure. A clockwise P-T{ path is proposed t'or the evolution of M r metamorphic

event

"l he early inetamorphic event (M¡) is recordecl on the Juiz de liola Cìornplex rocks aird

crn some ofthe lVlantiqueira Complex lithotypes Such rocks show a granoblastic mineral làbric

ancl glantLlite laoies paragenescs arc cleatly priot to Lhe tìrasiliano-Panatì ican,r'el¿rted

penett;tlirrt; foliation. (]ranulites ocoll¡ as stiips r'vithiir the Mantìqr"ieira Complex, wheareas Mn

gtantrlitio paragtneses ate recordecl in all olthe Juiz cle Fora lithotypes, inclr-rding leucossomes

ancl paleossomes of mignratitic gneisses. fhermometi'y dala inclioate M¡ thermal peak

condìtions br:lwcen:800 - fì95'C {,'hemical composition ol granr-riitio fÌrcies amphiboles point

to Mo low to inteunecliate (?) pressure ocinditions. Overall, a M0 pâssìve metatrrcrphic rlodel

seeûls to have rcsttltcd fiom tho lteal and COr fluicls lcleasecl cluring an extensional event by

r"[rcleiplated basic magnra. An anti-clookwise [r-'f-t patlr of M¡ nietamor.phìsil is proposed on

the basis o1'those rfrservations

The JLriz de Fora atrd lVlantiqueira Compleres comprise rocks th¿rT can be assocìatetl

wìth three dillerent tlencls: l) intermecliate to acicl calc-alkaline rocks; 2) tholeitic basic rooks;

ancl .ì) alkaline to tra sitional basic rocks. Qr-rantitative analysìs ol' lìthogeoohenrical ilata shows

that the petrogenesis of'the basic rocks is untelated to those of the. intelmediate and acicl rocks

r,vìthin both units Statistical ancl/or petrological criteri¿r macle it possible to clefìne suites ancl/or



grottps within eaoh one of:those ì,lnits and to constraìn petfogenetic models basecl tìiostly on

thcir flf:rlr claia

'I'he calc-alkalirle rooks ol the Maniiqueira {ìomplex conrprise 1'or:r peirogenciic

dif'ferent groups which are character isecl by limited silica variation. Geochenlic¿rl nioclelling

sltggests th¿rt each one of those qroups was generated by partial nrelting ol crr-lstal rnaterial.

'Iholeitio basic l-ocks comprise a heterogeneous gror.tp sr,rpporting their genelation by

distinctive sorLrctl materials as clepicted by their E-MORB anci inrr¿r-continental chonclrite-

normalised REE patterns. The alkaline basic rocks display within-plate geochemical chonclrite-

normalised REE patterns ancl fìelcl clata point to a oontinental setting f'or this group.

A relatively expandecl suite of co-genetic rocl<s was identifiecl among the calc-alka.line

group of the Juiz de Fora Con4tlex. lt is relatecl to complex magmatic dilïèrentiation

prooesses, involving both fiactional i-rystallization antl br"rlk assinilation. "l holeitio irasìc r.ocks

comprise a heterogeneous petrogenetic g|oup. This heteiogeiìeiiy seeùrs to be owecl [o the

involvenrent of distinctive source materials sìnce those tholeites displny typical N-MORB and

Ir-MOftB as well as intra-continental chondrite-nonrialisecl REE patterns. Chonch-ite-

normaliscd REli patterns ol the alkaline rocks point to a within-plate (oceanìc and/or

oontincnl al) settìng.

'['he geochemical charactc¡-isiics olthe.luiz de Iior-a Corrplcx and Nzlanticlueira Complex

rocks and those fbuncl in modern tectonic scttìngs a¡e alike Some ol'the basic rocks olbolh
units display chemical signatures ol extensional tectonic settings where¿rs intermediate tci aeiil

rocks present typical patterns of conrpressive settings (volcanic and/or magma1ic alcs). Sonte

tholeitic basic rocks ol the Juiz de Fora Corriplex seeirì to be oce¿rn lÌoor basalts. Fielcl clata

suggest that basic rocks of within-plate settings repl eser'ìt a late stage in the evoh-¡tion of those

complelxes.

As a result of this research, the Juiz de ['or¿r and ùlantrqueira Complexes were rlefìned

as clistinclive Iìthological ancl petrogenetic units. Ì-he main geochemical and petlogenetic

difTèr'ences may have largely resulted lì'om clifTèrences in their respective tectûnìc regimes. As

sr"roh, the Archaeair to Early Proterozoic Mantiqr-reila Clomplex seelìs to have been assocìatecl

with a lectonic settirtg Lrnzrble to maintain long-stancling niagma chambers. T'his relatively



instability and clynamic tr:ctonic setting could havc resultecl tìom high hcat flow ancl a tufbL¡leni

regitre o1'mantle collvcctìorì cu! l-ent pâtierns On the other hancl, the tÐctouic setting in which

the Archaean (?) ro Iiarly lrroterozoio iocks olthc Juìz cle Iìora Complex ¡,vere {ò¡niecl seenrs

to l¡ave been associatecl to relatively stat¡le tectonic contlitions oapable of ntaintaii.ring long-

standing magma chaurbe¡s 'l'his comparratively stable tectonic settirìg ¡s tlìou!åht to have

Icsulted tonl a relatìvely trrore unifbrm and stable mantle couvectiolì current p¿ttelns

(probably eslablishecl cli,u-ing the Sarly Ploterozoic, undet lor.ver he¿rt tìow conditions).

Data ìnclicate that the Juiz de Fora Cclrnplex evolvetl f'r'om a coinpressive inagmatic arc

tectonic setting to an extension¿rl setting where granulite fàcies rnotamolphism r,vas carisecl by

1ì1¿rgmaTio r"rnclerplating.

'Ihrusting olthe Juiz de l'ora'fectonic Domain over the Andr-elândia Tectonic Donrain

occurrecl rluring tlre lì ¿rsiliano-P¿rnafiican Orogeny. FIor,vever, the rel¿rtive positions oI the JL¡ìz

de liora antl N{antiqueila Complexes prior to the th/ Ltstiitg eveiìt ¿ìie unknown.
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!.tr) lntnodução e Objetivos Globals

Os -Complexos Juiz de Fora (Oliveira, 1980; Møchado et ul., 1983) e Mantiqueira

(Trouv, et øl-, 1986; fleilhron, 1993, 1995) constituem parte do embasamento pré-i,g Ga. do

segmento central da Faixa Ribeira (AJmeida ef aL" 1973) Esta cornpreende um cinturão

complexo de dobramentos e empunões ('Told and thrust belt,'), gerado no Neo-

Proterozóico/Cambriano durante a Orogênese Brasiliana, na borda sulsudeste do C¡áton clo

são lìrancisco (Almeida, 197 1" 1977; corclani et øJ., 1973). Este segmenro do pré-cambriano

brasileiro registra evidências de evolução complexa e policiclica, o que, associado ao número

relativamente pequeno de dados geológicos detalhados já produzidos nesta região, faz- com

que muitas questões pe(naneçam em aberto para o esclarecimento da evolução tectônica da

Faixa Ribeira. As dìscussões vão desde: seu limite; constituição; discriminação entre unìdades

supracrustais, embasamento retrabalhado e rochas intrusivas nas unidades litoestratigráficas

ocorrentes (ciclo Deposicional Anclrelânclia, complexos Mantiqueira, Juiz de Fora e p¿taíba

tlo Sul); idade de formação, metamorfismo e delormação destes conjuntos litológicos; modelos

geotectôûioos (Tectônica de Placas x modelos não convencionais cle orogênese).

Este trabalho pretende, a partir de uma visão integrada de dados detalhados de oampo

pet|ográficos, petrológicos e geoquirnicos, contnbuir para o oonhecimento da constitr:ição,

origem e evolução geológica das rochas oftoclerivadas que cornpõem os complexos Juiz de

Fora e Mantiqueira, além das demais unidades litoestrtigráficas que ocomem na região de Juiz

de .Fo¡a.

1.2) Área Hstudada; tocalização, Aspectos Fisiográfiec¡s e

R.elações corn Un¡dades Tectôr¡icas

A a¡ea alvo da presente pesquisa localiza-se no sudeste do Estado de l\linas Gerais e

engloba grande parte dos municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa, simão Pereira e Belmiro

Braga, abrangenclo uma área de aproximaclamente 1800 Km2, situacla entre os meridianos 43o

t
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15'e 43" 30'w e entre os paralelos 2l'35'e2z'ao's (Fig l). o acesso à região é fèito

pelas seguintes ¡odovias; tsR-040 (fuo - Belo Horizonte); BIì - 393 (são paulo - Três Rios); e

BR - 116 (Rio - Bahia)

No contexto geotectônicô, a área está inserida na Faixa Ribeira (AImeitIø et a1.., 1973)

que representa um cinturão de dobramentos e empurrões, gerado no Neo_

Proterozóico/Cambriano, durante a Orogênese Brasiliana, na borda sul/sucleste clo Cráton clo

são Frarcisco (Almeiilø, 1971, 1977; cortlani et ø1., 1967, L9z3; cordani & ßriro Neves,

1982; TeLxeira & Figtteiredo, l99I) (Fig.2).

o clima da região é do tipo úmido de verões brandos, com pluviosidade média anual <ie

1400 a 1500 mm. A estaÇão seca é curta e a temperatura mérlia anual oscila entre 17'e 19". o
principal curso d'água da região é o Rio paraibuna que nasce pouco mais a norte, nos

cont¡afortes da ser¡a da Mantiqueira, e coffe para sul, até desembocar no Rio paraíba do Sul,

no município de Três Rios @J).4 fauna atual da área reflete a atuação antrópica sobre o meio

natural, já que pode ser obserwado amplo domínio de paisagens compostas de pastagens,

capoeiras e campos.

A área é dominacla por solos antigos, pouco proÍirndos, de textura argilosa e saturados

em alumínio e são classlficados como latossolos vermelho-amarelos álicos. Secundadamente,

oconem latossolos vermelho-amarelos dist¡óficos, cambissolos e solos litólicos (pouco

desenvolvidos).

As serras e planaltos do sudeste mineiro encont¡am-se inseddos no Planalto Atlântico

do Brasil Sucleste (,4á'^l'aå er, 1972), uma das unidades integrantes do Planalto Brasileiro. Este

relevo constitui um planalto cristalino rebaixado que vem sendo aletado de forma intensa por

processos morfogenéticos tropicais, predominantemente químicos. Na área alvo, este relevo

exibe um pronunciacfo nivelamento dos diversos interflúvios a cotas vadáveis entre 400 e 1000

m, representando resquícios de um prolongado processo de aplainamento correlacionado ao

ciclo Sul-Americano, dese'volvido do c¡etáceo superior ao Terciário Médio (King, 19s6).

ili.
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1.3) Geologia Regional e lnserção Teetôniea da Área Alvo.

As primeiras subdivisões para o précambriano do sudeste brasileiro foram elaþoradas

por Barbosa (195a), Eben (1955, 1956, 1957) e Rosier (19s7) Børbosa (op. cit.) identificou

dois conjuntos litológicos distintos ìnsericlos nos dominios do ante-pais da orogênese

Assíntica. o mais antigo, constituído de rochas metamórficas de alto grau, äri clenominado

série Mantiqueira, enquanto que o mais novo, formado por seqr-rência tipo greenstone belt, de

baixo grau metamórfioo, foi clenominado Série Barbacena.

EberÍ (op. cil) definiu as Séries Andrelândia, Juiz de Fora e Paraíba do Sul como

unidades paraderivadas con'elatas, de idade Assintica, metamorfoseadas, respectivamente, em

níveis crustais médio, inferkrr sob baixa P¡¡2o e inferior sob alta p¡no (Fig.3). Com relação às

unidades mais antigas já definidas por Barbosa (op. cit.), Ebert considerou a Série Ba¡bacena

como uma associação de facies metamórfica mais baixa do que a das rochas da Série

Mantiqueira

Nas décadas de 70 e 80 programa cle mapeamento regional da Folha Rio de Janei¡o na

escala de 1:1 000.000 foi ernpreendido por órgãos públicos como DNPM e DRM, por vezes

associados a empresas, resultando nas publioações de Fonseca et øl- (1979), Machado Filht¡

el al. (1983) e Castro et al. (1984). Estas foram também as décadas das grandes oontribuições

das universidades públicas no mapeamento detalhado (escalas i: 50.000 e maiores) de várias

palles do Brasil, inclusive da região sudeste, resultando em várias teses e trabalhos publicados

em boletins de congressos e outras revistas espeoializadas.

Ainda na década cle 80, foram realizaclos trabalhos regionais, de cunho petrológico e

geoquímico, no sudeste de Minas Gerirs (Oliveira, 1980, 1981, 1982 e 1983) e no Estado do

Rio de Janeiro (Barbosa & Crossi Sad, l9B3a, l9B3b, 1983c e Gru;ssi Sad & Ììarbosa, 1985).

Oliveira (op. ctl.) realizou estudos sobre as rochas granuliticas aflorantes na regrão de Juiz de

Fora, incluindo também análises de química mineral para a investigação das condições P-T do

metamorfismo granulítico. Barbosa & Grossi Sad (op. cit.) e Grossi Sad & Barbosa (op.cit.)

contribuíram para a caracterização petrológico-geoquímica das rochas do Complexo Juiz de

Fora. da Série Paraíba do Sul e do Batólito da Serra dos Orgãos.

5
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Figura 3 - Mapa Geológico da Região Sudeste de Minas Gerais (Ebert, 1968)

¡ltiiflÌ=t ùIrl)r. .\!'rt,||.,. llJr: ,!! j i

EVz"*



A Série Andrelândia de Ebert (1955) foi redefinida como Grupo Andrelândia a partir de

estudos realizados por uma equipe da LJniversidade Irecierat do Rro de Janeiro e lideracla por

Trouw. Desde 1980, vados trabalhos, incluindo sínteses regionais, foram publicados em

periódicos nacionais e em boletins de corrgressos e sirnpósios (l[rouw et al., ]980, 1982, '/983,

1984, 1986; Ribeiro e Heilbron, 1982; Andreis et al., 1989", 1989b; e ]libeiro et al., 1990) e

vádas teses de mestrado (Ìliheiro, 1980; Pacit lo, 1980; Heilbron, 1981; Valeriano, 1985;

Mctgttlhães, l9B5;Maciel, 1986; Gonçalves, I9B7;Bittar, 1990; Si lva, 1991;Chrispitt, 1990;

Alneida, 1992; e Nummer, 1992) foram defendidas sobre o tema. A abordagem principal

destes estudos têm sido a litoestratigrafra e a evolução metamórfico-deformacional dos Crrupos

Andrelândia e São João del Ptei. Andreis et al. (1989a e 1989h), dando continuidade e nova

abordagem aos trabalhos até então realizaclos, redefiniram as sequências supracrustais do sul

de Minas Gerais sob a ótica da estratigrafia de sequências, identìficando quatro ciclos

deposicionais: Ciclo Deposicional Tiradentes; Ciclo Deposicional Lenheiro; Ciclo Deposicional

Caranclaí, anteriormente englobados no Cirupo São João del Rei; e o Ciclo Deposioional

Andrelândia. Desta nova proposta resultaram trabalhos de sínteses regionais @ibeiro et al.,

1990; Ribeiro et al., 1995) e teses de doutoramento (Ribeiro, 1997; Paciullo, 1997).

Na década de 90, a CPRM incluiu dentre suas atribuições aquelas referentes ao antigo

Serviço Geológico Nacional. Muitas áreas clo território nacional forarn mapeadas em esoala

1:100.000, incluindo vfuias no SE clo Estado de Minas Gerais (Folha Barbacena, Folha Ponte

Nova, Iìolha Rio Espera, Folha l,ima l)uarte, e Folha Rio Pomba (Pinn> et ¿t|., 1991 e Vìana et

al., 1991)).

A decada de 90 é também caracte¡izada por signilicatìva contribuição ao conhecimento

da evolução geológica do segmento central da Faìxa Ribeira, gerada pela equipe de

pesquisadores da Universidade <lo Estaclo do Rio de Janeiro, liderada por Heilbron, cujos

estudos resulta¡am em teses de mestrado (Iiqinttmbtt, 1992 e Dios, 1995) e doutorado

(Heilbron, 1993 e Valladqt'es, 1996) e em várias publicações em boletins e periódicos

nacionais, revistas estrangeiras e sínteses regionais (Heilbron et a|.,1990, 1991, 1992, 1994a,

.1994b, Duorle et al., 199'/; N<tgteira e Trrruw, 1993; ÍIeilbron et ú1., 1995, 1996; Machado

el al., 1996). Dentre os temas abordados, destacam-se a compartimentação tectônica da Faixa

Ribeira, sua constituição, evolução metamórfico-deformacional e geooronologia do

metamorfismo e cla granitogênese desenvolvidos duante a Orogênese Rrasiliana (Fig.4).
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L,egencla para a figura 4: 1) F,mbasamento Pré 1,8Ga.: complexos Barbacena, Mantiqueira e Juiz de
Fora; 2) suíte Quirino Dorândia; 3) unidade Rio Ne.gro, Sére Inferior ou costeira; 4) ciclo
Deposicional Lenheiro-Tiradentes; 5) Ciclo Deposicional Carandai; 6) Ciclo Deposicional Andrelândia;
7) Grupo Paraiba do Sul; 8 e 9) Granitóides Brasilianos; ì0) Rochas Alcalinas Meso-Cenozóicas; l1)
Bacias Cenozóicas e Sedimentação Quatemária; 12, 13, 14 e 15) Ernpurrões Llnítrofes de Domipios
Tectônicos; l6 e 17) Falhamentos Normais.

LEGENI¡A

Parte [ - Caracterizgçtio th 7'enatico Escolhida

Figura 4 - Mapa Geológico clo Estado do Rio de Janeiro e Região limítrofe do Estado de

Minas Gerais (lleilbron, 1995)



¡-4) Propostas de Gompartimentação Teetôniea para o
Freeam briano dæ $q"¡deste Bnasileiro.

Ilherl (1957, I9(t8, 197 l) <le.Eniu cluas laixas geossinclinais Assínticas, cienominadas

AraxaideseParaibides,situadas,respectivamente,aWeSWeaSeSEdaáreaestável(ante-

país). Na faixa geossinclinal Paraibides, paralela à costa oriental brasileira e de polaridade

voltada para o ante-país, o autor individualizou os Grupos São João del Rei, Andrelândia e

Paraíba, interpretados, respectivamente, como correspondentes às zonas externa, de transição

e intema. da faixa. As rochas granulíticas da Sé¡ie Juiz de Iìora e os granitos e migmatitos da

região da Serua dos Órgãos foram interpretaclas como representantes da zona axial cle

divergência desta faixa (Fig. 5).

Trabalhos clesenvolvidos a partir de sínteses regionais e datações radiomét¡icas

(Cordani et al., 1967; Almeid¿4 1967, 1969; e Cordani et al., 1973) levaram à delimitação do

Cráton do São Francisoo, então definido como uma entidade tectônica preservada dos efeitos

<1a Orogênese Rrasiliana A sul e sudeste rleste terreno, os autores individualizaram um

domínio de atuação do Ciclo Brasiliano, primeiramente denominaclo Cinturão Paraíba do Sul.

Posteriormente, este termo passou a clesígnar uma unidade geotectônica Trasamazônica e o

termo Cinturão Ribeira foi proposto por Almeida et al. (1973) para representat uma entid¿de

geotectônìca Brasiliana sobreposta ao Cintu¡ão Paraíba do Sul. O domínio Umaçuano,

localizado a W do Cráton do São Francisco, foi denominado Faixa Umaçu, e o Grupo

Andrelândìa fbi reinterpretado como exlonsão do Grupo Ar¿<á, o que levou à materializaçào

da Faixa Uruaçu no sul de Minas Gerais.

A ocorrència de faixas de rochas granuiiticas associadas a paragnaisses com corciierita e

sillimanita na costa ËSE brasileira levou I;yfe e Leonardos (197'f) à definição do Cinturão

Atlântico, ca¡acte¡izado por metamorfismo cle baixa Pressão (tipo Abukuma), desenvolvido no

Tra¡samazônico sobre rochas mais antigas (Arqueanas).

O termo Faixa de Dobramento, sem qualquer compromisso com teorias de evolução,

foi proposto por Hosui et al. (1975) para clesignar faixas de rochas metamorfiza<las e dobradas

no Proterozóico Superior, separadas, umas das outras, por extensas porções de rochas mais

9
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antigas retrabalhadas no Brasiliano (maciços medianos). As pesquisas coüentes rnostravam

que esta assoeiação é caracteristica para os terrenos que bordejam o Cráton do São Irancisco

e os maoiços medianos cleveriam representar altos estruturais, afetados de fonna não uniforme

e não generalizada pelos efeitos termais do Evento Brasiliano. Para os domínios situados a sul

e sudeste do cráton, foram definidas as Faixas Apiaí, são Roque e Tijucas, materializaclas,

respectivamente, pelos Grupos Açungui, São Roque e Brusque. Assim, o Maciço de Joinville

fbi individualizado entre as I'aixas Apiaí e Tijucas. Para a borda ocidental do cráton, a Faixa

Urnaçu já havia sido deftnida por A.lnteida et al. ( 197 3).

Almeida et al. (197() estenderam a Faixa Apiaí para os Estados clo Rio de Janeiro e

Espírito Santo, interpretando estas porções como exposições de níveis crlstais inferiores. Mais

ao NNE, o C¡áton do São Francisco tem, em sua margem leste, a Faixa Araçuaí Os autores

definiram ainda a Faixa Brasília, como corespondente ao domínio brasiliano que se estende ao

longo da borda su<loeste e oeste do cráton do São Francisco. o Gnrpo são João del Rei foi

considerado extensão do Gnrpo Bambuí, o que estende para SSE o dominio da Faixa Brasília.

rlmbora nbert (1957) tenha considerado os Grupos São João del Rei e Andrelândia como

contemporâneos, Almeiria et al. (1976) consideraram que o segundo seria correlacionável ao

Grupo Araxá e, portanto, representaria o prolongamento da Faixa Uruaçu A este conjunto de

faixas de dobramento, maciços medianos e zonas retrabalhadas, Atnei¿la et al. (1976)

<lenominalam Região de Dobramentos Sudeste.

LVernick el al. (1978), a partil da integração de daclos regionais, consideraram clue a

Região de Dobramentos Sudeste tem grande proporção de embasamento pré-brasiliano

retrabalhado, sugerindo, então, gênese ensiálica. Sobre este embasamento, houve sedimentação

de características marginais, tanto proximais quanto distais. Bstes estudos, somados a

pesquisas de correlação geológica com o continente africano, levaram os autores a considerar

que esta região de dob¡amentos tem continuidade na margem oeste da ÁAica, tendo se

desenvolvido entre três áreas estáveis: o Cráton do São Francisco; o Cráton do Congo; e o

Cráton do Rio de La Plata.

Segundo Hasai et al. (1978), na Faixa Ribeira predominam gnaisses e migmatitos de

infraestrutura, com núcleos fi-equentes de embasamento (Transamazônico e, em menor srau?

Arqueano) As rochas supracrustais corespondentes ao Cìclo Brasiliano são representadas
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pelos sistemas cfe d<¡bramento Araçuaí e Apiaí. Tais aspectos levararn os autores a conside¡ar

çsta fàixa como do tìpo ensiálica, oom I-orte superposição do Brasiliano em faixa também

ensialica denominacla Faixa Paraíba clo Sul.

Embora a sincronicidade entre os Grupos São João del Rei e Andrelândia venha senclo

defenclida nos trabalhos mais recentes, existem discussões com relação a sua correlação com

outras unidades como já proposto por vários autores (Almeida et al., 1923, 1976) 
^ 

parlir de

trabalhos de mapeamento expedito, Cavalcctnte et al. (1979) advogaram que os Crrupos São

João del Rei e Andrelândia são separaclos, respectivamente, dos (kupos Rambuí e Araxá pela

Faixa de Cisalhamento Campo do Meio.

l'onseca et al. (1979), a partir de trabalhos de mapeamento reginal em escala

1. 1 .000.000 da Folha Rio de Janeiro, adotaram uma compartimentação tectônica muiro

semelhante àquela proposta por Iibert (1957, 1968, 1971), com vergência estrutural e

metamórfica voltada para o ante-pais, a nordeste. As propostas destes autores diferem no fato

de que l''onseca el al. (op. cll.) definiram uma outra á¡ea cratônica (pós-pais) assíntica, situada

na á¡ea litorânea dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Trabalhos de integração e conelações regionais levaram Almeidct et al. (1980) e

Lesc1uer er. al. (1981) a p¡oporem uma compartimentação tectônica para o Ar-queano da região

sudeste brasileira. Foi então individualizado um bloco crustal granito-gnáissico, orlado por

duas faixas de rochas de alto grau, denomirradas Cinturão Móvel Costeiro e Cinturão Móvel

Alfenas Para a faixa granulític¿ do litoral ESE brasileiro, foi adotada a clenomìnação de

Cinturão G¡anulítico Atlântico sugerida por Ì;'yfe e Leonardos (1974), enquanto que para a

fàixa granulítica do SSW de Minas Gerais, Almeida et al. (1980) e Haswi (t982) propuseram o

nome de Cinturão G¡anulítico Rio Grande

Com base em dados gravimétricos, flaraly e Hasui (1982a, ó) propuseram uma

compaftimentação tectônica em blocos para o Arqueano desta porção brasileira. I,oram então

defirúdos, no setol setentrional, os blocos Paraná, São Paulo, Vitória e Brasília, este último

corespondente à parte do que se chamou Cráton do Paramirim (denomìnação já utilizada por

Atmeida, I98I). lly'as a sul, foram individualizados os blocos Piêm e Luis Alves. Para estes

autores, os Complexos Varginha e Juiz de Fora (+ Complexo Costeiro) representam,

12.
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respectlvamente, porções alçadas dos blooos São Paulo, Luís Alves e Vitória, enquanto que os

Complexos Barbacena e Campos Gerais, a porções meridionars clo bloco Brasília.

A partir de trabalhos de mapeamento em escala 1:l 000.000" associados a integraçòes

regionais, Machado Filho ef al. (1983) subdividiram a porção sudeste do Estado de Minas

Gerais e o Estado do Rio de Janeiro nos seguintes dominios geotectônicos. a) cráton do

Paramirim, b) Faixa de Dobramentos canastra-carrancas-Amparo, separadas pelos c) maciços

meclianos cle Guaxr"rpé e Socorro; d) Faixa de Dobramentos Piedade; e) Faixa rle

l)obramentos Juiz de Fora; e 1) Cinturão Móvel Atlântico.

Hasui e Oliveira (1984), a partir de integrações regionais, nas quais trabalhos mais

recentes mostravam a fulta de continuidade dos Grupos são João del Rei e Andrelândia com

os Grupos Bambui e Araxá, propuseram a adoção de mais uma faixa de dobramentos,

representada pelos dois primeiros Grupos. Esta nova faixa, disposta na porção sul/sutleste do

cráton do são Francisco, foi denominada Alto Rio Grande e interpretada como de carater

proxìmal.

Trabalhos cle mapeamento e análise estrutural e integração regional levaram '['assinari e

(.'ampos Neto (1988) a subdiviclir a região limítrofe clos Fstaclos de Minas Gerais e São Paulo

em cinco domínios. a) F-aixa de f)obramentos Alto Rio Grande; b) Nappe Socorro-Gua-xupé; c)

Domínio São Roclue, d) Domínio Embu; e e) Domín:io Costciro.

Andreis ef al. (1989a, 1989b), associando mapeamentos geológico-estruturais

detalhados à aplicação do conceito de estratigrafia de sequôncias, reconheceram, no sudeste do

Estado de Minas Gerais, quatro ciclos deposicionais Proterozóicos denominados, em orclem

estratigráfica, Tiradentes, Lenheilo, Carandaí e Andrelândia. Os dois púmeiros ciclos são

constìtuídos predominantemente de quartzitos; o terceiro tem pelitos e calcários em

abun<lância; e o ciclo mais novo é constituído de metarenitos e pelitos Neste irltimo foram

englobadas as rochas dos Grupos Andrelândia e São João del Rei.

Com base em compilações de dados geocronológicos e em estudos da petrogênese e

ambiência tectônica de rochas gra¡itóides do segmento setentrional do Cinturão Ribeira,

Campos Netu e .liigueiredo (1990) identificaran dois dominìos tectônicos exóticos: a)

l3
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Domínio Juiz de Fora, itrLerpretado como urr domínio infiacrustal consolidado no

Proterozóico Inferior; e b)Domínio Costeiro e Complexo Paraíba clo Sul. com pulsos

orogênicos no limite Proterozóico Superior-Cambdano e no Cambriano (Fig 6).

A partir cle mapeamento geológico-estrutural em escala de semi-detalhe (1:50 000) da

região limítrofe dos estados clo Rio de Janeiro e Minas Gerais, Heilb¡on et al. (1991)

individualizaram 4 compartimentos tectônicos, cavalgados para NW, em direção ao cráton do

Sã<¡ Francisco. Da base pâra o topo, tem-se. a) Domínio Andrelândla Autóctone, que engloba

sequências dos Ciclos Deposicionais Lenheiro, T'iraclentes, Carandaí e Andrelândia e seu

embasamento, representado pelas associações granito-greenstone do Complexo Barbaoena; b)

Domínio A¡drelândia Parautóctone, onde rochas do Ciclo Deposicional Andrelândia ocorrem

em contatos normais com seu embasamento, constituído por terrenos grernítico-migmatitico-

granulíticos, correlacionados ao Grupo Mantiqueira; c) I)omínio Juiz de Fora, constituído de

uma intercalação tectônica entre rochas ortogranulíticas do Complexo Juiz de Fora e rochas

supracrustais metassedimentares correlacionadas ao Ciclo Deposicional Andrelândia; e d)

Domínio Paraíba do Sul, representado pelas rochas metassedimentares do Grupo Paraíba do

Sul e por corpos granitóides interpretados como intrusivos na sequência metassedimentar e

englobados na Suite Intrusiva Quirino-Dorândia. Esta proposta f'oi aprimorada no trabalho de

Heilbron (1993) quando, então, a autora propôs o abandono do teflno Faixa Alto Rio Grande,

já que esta corresponde aos Domínios Andrelândia Autóctone e Parautóctone do segmento

central da Faixa Ribeira (Iig. 7). Segundo os autores supracitados, as associações lirológicas e

os padrões estruturais observados a norte da zona axial existente nas proximidades da chamada

Zona de Cisalhamento do Rio Paraiba do Sul se repetem a sul desta zona, em direção ao

litoral. A esta estrutura foi dado o nome de Megassinforma do Rio Paraíba do Sul, o que levou

os autores a admitirem a extensão da Faixa Ribeira até a costa do Estado do Rio de Janeiro. O

estudo cinemático mostrou vergência para NW, em direção ao Cráton do São Francisco.

Paciulk¡ et al. (1993), clando continuidade aos trabalhos de análise estrutural-

metamórfica e à aplicação do conceito de estratigrafra de sequências, identilìcaram 6

associações de litofacies na Bacìa Andrelândia, local de sedimentação do ciolo deposicional

homônimo. Baseado nesta análise, os autores concluíram que a deposição se iniciou em

ambiente continental fluvial, seguido de rifteamento e trasgressão marinha. A deposição deste

Ciclo evoluiiu desde ambiente continental ató ambiente madnho profunclo, envolvendo

l4
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oscilações no nível do mar, o que levou os autores a concluírem a favor de uma ambiência de

margem passiva para a Bacia A¡drelândia. I:[eilbron et al. (1995), a fim de elimina¡ confusões

e adotar termos sem conotação litoestratigráfica, propusertun a seguin[e sr-rbstituição das

denominações proposfas em I:[eilbron el al. (./981) e Heilbrrln (1993) para os clominios

tectônicos do setor central da Faixa Ribeira a) Domínio Autóctone, correspondente à zona

extema da faixa; b) Dominio Inferior; c) Domínio Médio; e d) Domínio Superior Estes três

últirnos foram interpretados como constituìntes da porção interna da faixa.

Ilil¡eirc¡ et al. Q995), com base na análise de litofacies dos ciclos Deposicionais

Tiradentes, Lenheiro, Carandaí e Andrelàrdia, trouxeram importante contribuição para a

reconstrução da evolução geológica do sul do Cráton do São Francisco. Os autores defini¡am

3 bacias sedimentares proterozóicas denominadas Bacia São João del Rei, Bacia Car¿Lnclaí e

Bacia Andrelândia. As <luas primeiras desenvolveram-se em ambiente intracontinental durante

o Mesoproterozoico (ILibeiro et al., op. cit.; Ribeiro, 1997), sendo que a Bacia Carandai foi

preenchida pelas litofacies do ciclo Deposicional c¿randaí, enquanto que a Bacia são João del

Rei, pelos Ciclos Deposicionais Tiradentes e L,enheiro. A Bacia Andrelândia desenvolveu-se

em margem passiva no Neoproterozóico e encerra as litofacies do ciclo deposicional

homônimo (IliheÌrc et al., op. cit. ; Pucitrlkt, 1997).

1.5) Hvolueäo do Conhecimento Sobre os Complexos Juiz

de Fora e Mantique¡ra e a Proposta deste Trabalho.

Para cada uma destas Unidades será apresentado um breve histórico dos trabalhos

realizados, seguido por uma tabela oom suas prìncipais idéias Ao final serão ressaltados os

porltos co sensuais e pdncipalrrerìte as questões en-r aberto.

1"5"1) eomplexo Juiu de Fora

a) Trabalhos Anteriores

Pc¡Ie I Carocteriz.lç¿it) dd 1'enirticn L:.lscothida

As rochas granulíticas que constituem o Complexo Juiz de Forajá foram estudadas por

vários autores, tendo como pioneiros ll:ert (1955, 1957, 1968), Rosier (1957) e Guimarães
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(1956, 1961) que realizaram pesquisas de cunho regional no sutleste dos Estados de Minas
(ierais e Rio de Janeiro.

o final da década de 60 e inicio da de 70 foi marcado pelos estudos geocronológicos

no Precambriano do su<leste brasileiro, destacando-se os trabalhos de Dethat et at. (1969) e

Cordani et al. (1973).

Mapeamentos regionais (escala L 1.000.000) da Folha Rio de Janeiro foram realiza<los

no frnal da década cle 70 e início cla cle 80, resultando nos trabalhos de l;onsecn ef al. (ll)79) e

Machado Filho et al. (1983).

As décaclas de 80 e 90 são marcadas por estudos de fbrte carater petrológico destas

rochas, destacando-se os de Oliveira (1980, 1981, 1982 e l983), Barhosa e Grossi Sad (1983

a, b, c), Grossi Sad e Barbosa (1985), !'iguen edo e Campos Neto (1993), pinto et al. (1991),

Viana et al. (1991), Heilbron (1993), Noguei,a (1994), Figueiredo e Teixeit ct (1996) e

Heilbron et al. (1996).

olrtros trabalhos que também conïribuiram para o conhecimento desta unidade nas

últimas duas clécadas foram Castuo et al. (1984), Machado (jgïl, j9S6), f;'igueit edo e

Campos Neto (1990, 1993), Nogueira e 'I'rouw (1991), ÍIeilbrott (1995) e Machaclo et al.

(1ee0.

Uma síntese das principais idéias destes autores é sumarizada na Tabela 1 .
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Autores

Ebed (1955,'1957)

Denominaçåo

Rosier (1S57, 1965)

Série Juiz de Fora,
posteriormente GruPo
Paraíba dosul

Tabela 1: Trabalhos Anteråores

cuÌmarães (1956,
1961 )

Constituição Litclógica

Parafba-Desengano

Eberi (1968)

Rochas da suÍte
charnôckltica, de
origem sedimeniat

ldade

cordani ei al.('1973)

Grupo Paraíba do Sul

Charnockitos

Fyfe & Leonardos
(1s7 4)

Assíniica

Caracierlst¡cas
Geoquírnicas

Série Juiz de Fora

Fonseca et al. (1979)

Granuliios e
paracharoockiios

Assín'iica

Juiz de Fora
Relaçoes
l!4etamorfismo /

Granulitos de origern
sedimentar

Parle I - Caracterização da Tetnatica Dscolhida

Rochas da
Associaçäo
Charnockftica

lvletamonlsmo carazo-
nal por desidrataçåo
e descalcinação
anterior à
mìlonitizaçåo

Granulitos

Assintrca

Tranzamazóntco, com
indfcios de porções
Arqueanas.
Retrabalhamento no
Ett Brasiliano.

Ambientação
Geoiectônica

Charnockitos, migma-
iitos, gnaisses facoi-
dais (ortoderivados)

Porçãc interna do
geosinclinal Assf ntico
Paraibides

Melamonrsmo
granulítico
Transamazônico

Região prolunda de
geoss¡nclinal Assínti
co, provavelmente
uma
sêouênc¡a ofiolftica

Transamazönico, com
indfcìcs de núcleos
maisantigos.

cìesidratação e, no
auge dc metamoÍ¡s-
mo na fac¡es anfibo-
lito, as rcchas já
desidratadas deram
oflgem a granulitos e

Nappe de = 1 km de
espessura, com ver-
gência parâ o inierior
da faixa (NW), assc-
ciada à intensa milo-
nìiizaçäo na capa

Metar¡crllsmo com
caracterfsticas de
Pressáo baixa
(Abukuma)

Pertencentes ao
c¡nturão lvlóvel
Ailântico
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Auio(es)

f\¡achado Filho et al

{1983)

Oliveira (1980, -1981,

1982, 1983)

abela'l

Denom¡naçáo

Complexo Ju¡z de
Fora

Barbosa & Grossi Sad
(1983a, b, c) e Grossi
Sad & Barbosa (1985)

Trahalhos Anteriores Referentesra

Granuiitos do Grupo
Paralba do Sul,
posteriormente,
Complexo Juiz de
Fora

Constituiçêo Litológica

Suiie Charnockít¡ca
Enderbítica
(ortogranulitos e orto-
granulitos diaíioréicos
com faixas kinzigltt-

Complexo Jurz de
Fora: Unidades
Comendador
Venâncic (UCV) e
Raposos (UR)ì
UnidaCe itaperuna
(ut)

Castro et al. (1984)

Em grande pafte,
rochas ortoderivadas
de composiÇão tona -
lrt¡ca a granod¡orltica.

Arqueanas,com retra"
balhamento no
Transamazônico e

,enr parie, no
Brasiliano.

ldade

UCV -rochas
charnockf-'ircas,
básicas aácldas,
quartzitos e bt
gnaissesì
UR - diaftorÍtos dos
charnock'ios da UCV;
Ul - rochas pal-ameta-
mórlì câs ê
blastomolinf -
ticas da calhe do Rìo

Sér¡e Juiz de Fora.
Unidade Juiz de Fora
(UJF);
Unidade Três ilhas
(uri).

ao

Melamonlsmo
granulftico Arqueano,
com retrabalhamento
noTransâmazôn¡co e
no Brasiliano.

¡lachado (1984, 1986)

CaracterÍsticas
Geoqulmicas

Rochas oñoderivadas:
trend rnisto tofeift¡co e

calcioalca ino.
Rochas
paraderivadas:
trend calciôâlcâlin.)

uJl-: Rcchas
charnockf- ticas
básicas associadas a
massas irregulares cie
enderbitos e
charnocki- tos, com
quadzito subordinado,
UTI: DiaÍtoritos das
rochas charnockíiicas,
kinzigitos e quarizjtos,
milonft¡cos a
blasicmilo- nftics.

Juiz de Fora {Cont.

Irend lrnear clacto -
alcalino. Granulitos
podemser restitos
depletados de fusöes
crustais

sequèncta de
ValenÇa,
correlacionávei à
Série Juiz de Fcra de
Ebeñ {1956)

Parle I - Caracier¡zqçãa da Te! aricq Escolhida

Relaçôes
i\,4etamorf¡smo /

Deformacão
Metamcrfismo de
facies granuliio é
anterior ao de facies
anfibolitc.

L;harnocKrlos bastcos:
toleirtos abissaìs;
Charnockitos ácidos a
intermediár¡os: série
calcioalcalina.

Condiçoes do meta -

rnorfismc granulftico
T.844"-877"
P:6-7Kb

Rcchas granulítlcas
ortoder¡vadas,
gnaisses
e anfibolitos

Ambìentaçào
Geoiectônica

Rochas da base da
crosia conlinenial ou
basált¡ca Arqueana.

Granulrt¡zaçäo a aJtas
T e P foi anierior ao
meiamorírsmo de
facies anfibolÍto

Fa¡xa Juiz de Fora
Þosteriormente Faixã
Paraíba do Sul

Rocnas Atqueanas,
granuliiizadas no
ïransarnazônico

Substrato mars antlgc
alçado iectonicamenie
para nfveis suÞeriores

Metamonrsmo na
facies granulito é
anterior ac de facies
anfibolito

Substrato Arqueano, a
partir do qual
evolufram as rochas
do Grupo Paraíba dc
Súl
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Figueiredo & Cmpos
Neto (1989, 1990,
1993)

Auto(es)

aþela

Pinto et al ( 1991)

Denominação

Compiexo Juiz de
Fora "

u área invesiigada
norfe lluminense

rabalhos Anterio¡'es Referentes ao Complexo
Constitu¡ção L¡tológ¡ca

Herlbron et al. (1989)
e

Heìlb|on {1993, 1995)

Complexo Juu¡z de
Fora: Unidade
[,4i gmatltica (U¡,49);
Unidade l\letasseCi-
meniar (U¡ls).

Orlogranulitos firjg-
maiíticos e gnaisses e
migmatjics cinzentos
subordinados
Diatexjtos granít¡cos
peralun¡incscs {tipc Sì

Umg: gnajsses e in¡g-
mat¡tos com paleossc-
mas básicos e
enderbí-
ticos;
Ums: kìnzigjios,
quaniios e gnaisses
alumÌnosos.

Fcta

Noguerra (1994) e
Nogueira & lrouw
(1994)

lexo Juiz de

Prcteiczóico Irferior
com Ie'irabalhamento
e grenulitizaçäo no
Proterozóico l\l éd io -
SuperÌor

load e

Rochas granulit¡cas
ofaoderivadas, básìcas
a ácrdas e
oftognaisses
mìioníticcs a blasto
milonít¡cos.

Arqueano corn retra-
balhamento no
Transamazônicc e no
Brasìliano

Caracteristicas
Geoquímicas

Lìcmplexo ¡lantiqueira
(CN4) e Complexo
Juiz de Fora (CJF)

Ortogranulitcs:
Série Celcioaicalina
de baixo K,
Sér¡e CalcioaÌcalina
de rnédro a alto K,
enriquecida em LILE

l'at le I - (:erecrerizoção do'!'ettáti':o Irlsco!ltidn

u¡z de Fora lcont

Transamazônico, em
parie, Arqueano;
retrabalhado no
BrasilÌano

urvrg
Nonios, enderb¡tos e

charnoenderbitos:
tole¡Ítos de baixo K;
Outros trend rìisto
toleríiico e calcioalca-
linoi
Graniióides granulÍti-
cos: aito AbO:

Relaçoes
¡letamofisn.ro /

CJF rochas granulít¡-
cas, desde básicas a
ácidas, orioderivadas,
CM - orlognaisses

It4etamorfisrno na
facies granuiiio foi
slntectônico à ioJração
regional

4 Sér¡es Magmáticas:
Série Alcalina: rochas
básicâsl
Sér¡e Toleiítìca:
rcchasbásicas,
Sér¡e Caicioalcal¡na:
rochas intermediária a
ácidas.
Série Calcioalcalina
de alto K: rochas in-
termed¡árias a ácidas.

tvleÌamotTtsmo
granu ítico, promovido
pcr metassomatisrno
carbônico, anierior ao
de facies aniiboiiic.

Ambieniação
Geciectônica

lV eia m orfis m o
granulít¡co é anterior à
1" Íase de deforma -
ção, provavelmente
contemporâneo à
lorineção da 6acø
AndreLândia.

Correspondem a
unidacies infracrustais
que cavalgarn pare
oeste os terreios dc
cráton do São
Francisco

l,¡eiamoñ¡smo
gran uiítico é anterior à
fase príncipal da
deíormação(Di + D2),

Meiarìoi'fismo na
facies anfiboliio é
coniemporânec à fase
Dr +Dz.

Granul¡tos básrcos:
basaltos de arcos de
ilha ou de bacias de
reiro-arco,
GranuJiios ácidcs a
lniern'l ed iários: granÈ
ios de arcc vulcâi,ìico
(nâo conclusivo)

lnclusöes Fluidasl
fluido de alta
densÌcade, rico em
CO:

Segmento de cûrsta
proÍunda. provaveÌ-
mente raiz de a.co
magrnático, incorpora-
do e intensamente
retrabalhedo dufante
cclisäo coniinental
oblíqua ûuplex da
corsia coniinental na
zona inlerna da Faixa
R ib eira.

¡,4eiamorfis mog ran u
fítico promovido pcr
fluidos rícos em CO2,
em regime crustal
exiensional.
Caminho P-T{ IBC:
T: 750 - 800" C,
P: 4-6 Kb

Base da crosta onde
depositaram se cs
sed¡menros A¡drelân -
dia



Auior(es)

Figueiredo & Teixelra
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abela 1; Trabalhos Anteriones Referentes ao Complexo Juiz
Dencminação

CompÌexo Julz de Fora

Consiituição
Litológica

Oriograîu itos .nig-
matítjccs e gnaisses
e
migmaiiios cinzentos
subordinados
Diatexltos graníticos
oeraluminosos (tipo
S)

Transamazônico, com
retrabalhamento na
Orogênese RÍo Doce

ldade Carcter!sticas
Geoquímicas

Série CaJcioalcaiina de
baixo K;
Série Calcioalcaline de
médio a aito K,
enriqueclda em LILE.

I)orte I - (.'oracterizecão du'l'e1 riÍ¡c.t I:lscoIhidc¿

le Fora {Cont.
Reiações

ll¡eiamorfismo /
DeiormaÇãc

Ambieniação
Geoiectônica

Arco magmát¡co maCu-
rc Transamazônicc, em
margem ccntinental ati-
va, ccm retrabalhamen-
to de crosta Arqueana,
terreno cavalgado para
oeste so'ore os terrencs
do Cráton do São Fran-
cisco.



b) Análise Geral Sobre o Estágio Atual do Conhecimento

Com base na análise da .[ abola l. pocle-se concluìr que existem poucos pontos cle

conoordância dentre os vários autores que estudaram o "Complexo Juiz de Fora", como segue:

i) Para a maioria dos autores, o metamoúismo granulítico ó de idade transam¿rzônica. embora

os protólitos possam ser arqueanos;

ii) Os contatos superior e inferior clo "Complexo Juiz de Fora" coin as clernais Unidades sào

tectônicos;

iii) O "Cornplexo Juiz de Fora" é constituído predominantemente de enderbitos de provável

origem magmática, com intercalaçöes metassedimentares suborclinadas. No entanto, não existe

consenso quanto à relação entre os metassedimentos e os granulitos de origem ígnea;

iv) Para a maioria dos autores o metamorfismo de facies granulito é anterior ao de facies

anfibolito, sen<lo que para alguns desses autores as reações metamórficas retrógradas foram,

localmerte, generalizadas;

v) Para alguns autores, o metamorFtsmo granulitico antecedeu o episódio tectônico que gerou

os ernpurroes e a milonitizaçãÕ No entatìto, pala [:,hert (1968), tt milÖnitização é anterior ao

evento melamórfioo que, tendo atuado sobre r<¡chas hidratadas e rochas clesidrataclas,

promoveu o desenvolvimento de paragêneses coffespondentes às 1àcies anfibolito e granulito,

respectivamente"

Petle I - (:(Ir(K:k ¡zctç:iío tlt'['encilictt Ilscr¡Ihitlo

vi) Os autores que realizaram estuclos geoc¡uímicos parecem concordar que os tipos

granr-rlíticos básicos mostram afinidade toleiítica, enquanto que os intetmediários à áciclos

aprosentam teirdôncia calcio-alcalina.

vii) Não há consenso quanto à constituição litológica do "Complexo Juiz de Fora" e do

"Complexo Paraiba do Sul" nem quanto aos limites destas Unidades;



vii) Não há consenso qnanto às relações existentes entre os granulitos do "Complexo Juiz de

IìoL¿1" e as Unidadcs mei¿rssodÌmentarcs clos "Gru¡:os São Jöao dei fìei e ¡\ndrelänclia e clo

Complexo Paraíba do Sul";

ix)Os aspectos expostos nos itens vii e viiì indicam qlre estas generalizações poclem estar longe

cla melhol hipótese

Pocle-se concluir clue ainda persistem dúvidas a serem esclarecicias por trabalhos

detalhados de campo e, somente a partir de um bom controle dos clados então obtidos, pocle-

se avançar em direção à investigação litogeoqr.rímica para que, posteriormente, possa ser

elaborado um modêlo geotectônico adequado.

1.5.2) Caracterização do Complexo Juiz de Fora (segundo este

trabalho)

O termo Juiz de Fora fbi pioneiramente utilizado por libert (Série Juiz de Fora, definida

em 1955) para englobar paragnaisses com paragêneses diagnósticas para a facies granulito que

ocoftem na porção centro-oeste da cidacle de Juiz de lìora e cercanias

Posteriormente, a identìfìcação da ocorrência de ortosnaisses granulíticos associados

levou vários autores a englobar também estas rochas sob a denominação Juiz de Fora (Série ou

Complexo Juiz de Fora, (ord¿ttti ¿t al.. tg73; I;tnseco et al., 1979,. Olivein, 1980, t981.

1982, 1983; Macha¿lo Ì:;¡lho et a/., 1983; R¿trl¡osct <*. G.rr¡.s.si Sact, 1983a, 1983b, I9t3c;
(jros.çi Sa¿t & R¿trht¡Sa, 1985; Pink; et a|. t99l).

A constataçãÒ, em vários segmentos da Faixa Rìbeira, cle que somente rochas

orloderivadas tìnham paragêrreses diagnóstioas para a fàoies granulito induziu alguns autores a

utilizare¡n o termo Juiz de lìora para agrupar tais rochas (F'ititteiretk¡ et a!., t989; (ampos

Neto & I;isnteirerlo, 1990; Iìigueiredo & Campo.s Neto, 1993; Teixeir¿t & I;igueiredo. I99l;
Heilbrt¡n, 1993, 1995; Nogueira, 1994; Nogyeira &'l'rc.¡uw, 1993: ÍJeitbron et at., 1995,

I996: Machado et al., 199(t),

Pdrle Í ('.o t !cfe r¡71Ção ¿o'[(Ì ]dticû l,sct¡lltitltt



Assim, a utilização prática do termo Juiz de Fora, ao longo das últimas duas ou t¡ôs

décadas, loi gradativamente se afastaûdo da defimção original, o que levou à forte associação

do termo aos gnaisses ortoderivados com paragôneses cla facies granulito.

O mapeamento geológico realizado na presente pesquisa permitiu a iclentifrcação do

conjunto metassedimentar granulitico que Ebert (1955) englobou em sua Série Juiz de Fo¡a.

Este conjunto tem ampla distribuição nas porções aentro-oeste e centro sudoeste da cidade de

Jr¡iz de lìora, abrangendo os bairros Salvatera, Salvaterra de Cima, Independência, Jarclim

Glória e a porção ôeste do centro comercial. Sua rocha tipo, um biotita-granada-ortopiroxênio

gnaisse granoblástico, sustenta o mais alto morro da cidade, conhecido informalmete como

Momo da Tore ou Morro do Cristo Redentor. No entanto, com base no exposto

anteriormente, uma proposta de reto¡nar à utilização original do termo Juiz de Fora, ainda que

justificada, é entendida como negativa, uma vez que geraria mais confusão do que

esclarecimentos. Assim, com a intenção de minimizar prováveis confüsões, a presente pesquisa

adotou o termo Complexo Juiz cle !-ora para englobar um conjunto de ortoganaisses, ora

migmatíticos, e metabasitos com paragêneses diagnósticas para a facies granulito, o que vai ao

encontro do que hoje os autores identificam a partir do termo Juiz de Fora. Ao conjunto

litológico que engloba as rochs metassedimentares na facies granulito foi clado o nome

informal de Unidade Jardim Glória, por ser este o nome de um bair¡o da cidacle que encerra .i l

vários bons afloramentos destas rochas

1.5"3) Çorn plexo lvlant¡q uei ra

a)'llrabalhos Anteriores

Parte I - Careclerizdçio ¿l(r 'I'etÌtltica Escolhida

Ao conjunto de gnarsses e migmatitos da Serra da Mantiqueira. Barbosa (1954) d,eu o

nome de Série Mantiqr.reira, entendendo que correspondiam a rochas distintas e mais velhas do

que aquelas da Série Barbacena.

Ainda na década de 50, trabalhos realizados por L,bert (1955, 1958) reconheceram dois

conjuntos distintos: um ortoderivado, de idada Arqueana e retrabalhado na Orogênese



Assíntica, o q'al ele relacionou a uma facies mais metamórfìca da Fm Barbacena. e outro

netasseclìment¿u, ao clual denominou Cinaisse Pieciade

Na décacla cle 70 dcstacan-se estudos geocronológicos (C)rtrtlani et al. 1973) e

trabalhos de mapeamento geológico (Silvaeta/., l97B; Íion.seca et al., 1979) que contribuiram

com maior conhecimento desta unidade

A cìécada de 80 é tambóm caracterizadzr por trabalhos de rnapeamento gcológico

(Oliveira, 1980; Mach¿tdct Iìilho et al.. 1983; Oltyeirct <Ç Hctstli, 198./: e ['tt¡¿¡v et al., j98ó)

que lcvaram a u¡n maior cletalhatnento clas características lito-estruturais do então denominado

Gnaisse Piedade ou Complexo Barbacena ou Grupo Mantiqr-reira. Nesta <lécada teve também

início a abordagem petrológica destas unidades como o trabalh o de Maclndo I;'Ìlho et a!.

(1e83)

Trabalhos de mapeamento geológico em distintas escalas, uma abÒrclagem petrológico-

geoquímica mais apurada e investigações geocronológicas caracterizam a abordagem destas

unidades na década de 90 ( Pinrc et al., l99l; Victna et ct/., I99t: þ'tgueiredo et al., l99l;
Heilbron, 1993, 1995; Nogueira, 1994; Nogueira &'li'onv, !993; e Íi'igueir.edc¡ & Ieixcira,

t99('

['arte l ('aracterização tla'[ etnlttic:ct llsct¡lhidtt

As contribuições ao estuclo clo Complexo Mantiqueira existentes até a presente clata

cstlio a¡rescntadas na [abela ]
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Tabela 2: Trabalhos Anteriones Referentes ao Complexo ilflantiqueira

teclô-
âtuaiÌ -
ilóides

) - produto da
de empurrâo
sobre os gran
CGM

21

Arqueano, com rìig -
lÌratizaçâoTransâma -
zônica e rejuvenesci -
mento Brasiliåno

Gnaisses

da Se¡¡a
râ, nais
Série Ba¡

ssidelÌrenlos
e migmatí -

ccntatos
ais con'r o

.ognaisses

LP - metas
gnáissicos

ticos ; iem
trânsiciona
CGM:
CGM - ort(
rnisrnatític

Eber (1955)

Cornplexo Pi
(CP) e Corr
Gnássico -

Migrnatilico
(CGM)

Silva et ¿1. (1978)



Autor(es)

Pinro er al. (1991) e

viana et al. (1991)

Tabela 2: Trabalhos Anteriores R.eferentes ao Complexo l!Íantiqueira {Cont.)

Denominação

Cornplexo
Mantiqueira

Constiiuição
Lirológica

CPRM (Folha Ponte
Nova)

Gnaisses bandados, lo-
naliticos a lrondlúerní-
ticos e granítico-gra -

rodio¡ilicos, com
metâultrabasiios, cal -

cissilicáticas,rnetaga -
bros e quartzitos su -

bordinados

Idade

Cornplexo
Mantique,ra

Porte I - Coract¿rização da Tenttlíca Lscolhida

Características
Geoquímicas

Ortognaisses granito -

tonalíticos, ora mig -
rnatíticos, com inter -
calações de ânfibolito
e p€quenos corpos de

chamockitos miloníti-
cos com lentes de
gralìuli -

tos básicos e rochâ ver
de tioo calcissilicática.

Gnaisses bandados:
lnetandesitos câlcioal-
calinos;
Metabasitos:
metatoleìitos - restitos

de fusão;
Granulitos: 1'ulcanitos
iutenncdiários conta-
minados por sedirnen-
los carbonáceos;
Bt gnaisses:

sedimentos
aluminosos, Íìargosos
e granilos crustais;
Calcissilicática / Meta-
diorito: marsa / dio¡ito

R.elações

Metamorfismo /
Deformacão

Arqueana, relrabâlha -

da no Transamazônico

Ambientação
Geotectônica

Gnaisses granito-tona-
líticos: granitóides pe-

raluminosos lipo I e
com algurna contribui-

ção crustall
Conjunto básico: toleí-
itos de a¡co de ilha.

Rochas grâniÎóides Ìn-
trusivas orì remanes-

centes do embasanÌen-
to e rochas granitóides
crustais geradas por
fusão parcial de se -
quências nìetassedi -

mentâres



Autor(es)

Figueiredo el al
(tee2)

Tabela 2: Trabalhos A¡rteriores Referentes a0 Cornplexo Mantiqueira (Cont )

Ðenominação

Gnaisses Mantiqueira

Heilbron (1993, 1995)

Constituição
Litológica

tlb-bf gnaisses, locai
mente nììgmâtizâdos

Grupo Mantiqueira.
post€riomrente, Com-
plexo Mantiqreira

Nogcuira (1994) e
Nogueira & Trou',v

994)

Figueiredo & Teixeira
(rìo 1996)

Idade

Eoproterozóica

OrtogÌaisses
bandados,
migmatíticos, com en -
claves e/ou lentes de

metabásicas e faixas li-
neares granulítícas;
Lerìtes de gnaisse gra -
nodio¡ífico invadem o
conjunto;
Aplitos graníticos, cin-
zeltos e fosados, corn-
þlctam o conìunto.

Parle I - Cqrqcter¡zoção cla I'enútrcq lìscolh¡dã

Características
Geoquímicas

Cotrplexo (Metamórll-
co) Mantiquera

Duas Sequências:
Calcioalcalina de bai -
xo K, ou TTG, enri -
que cida em Mg, Ca,
Al e Cr;
Calcioâlcalina
elrriquecida ern LILE.
álcalis,Ti, Fe, P, Rb.
Zr. Nb. e Y.

Arqucana a Protero -
zóica Inferior, retra -
balhado ao ETt Bras-
iliano

Relações
Metamorfrsmo /

Deformacão

Bt-hb gnaisses e mig-
rnatitos, torìaliticos -
granodioríticos-graní -
ticos, co Ì rochas má -
ñcas, 1,l1etassedinrenios

subordinados e intru -
sões qranitóides.

Rochâs nlais antigâs,
¡et¡abalhadas no Tran-
samazônico,
Granitogênese tardia.
pós-tectônica ao Tran-
samazônico;
Retrabâlhanento no
Brasiliano

Leucognaisses intrusí -
vos: granilos a grano -
dioritos calcioalcalinos
de alto K.
Scmelhanças
com a Série Calcioal -

calina de âlto K do
Complero Juiz de

Fora.

Ambientação
Geotectônica

Paleoproterozóica,com
sugeslão de fnrções
ntais antigas Arquauas

Metamorfismo Transa-
mazônico: facies anli-
bolito/facies granulitol
Metamorfisno Brasili-
ano:

Mr - facies ârfibolito
superior (Alta T, P
méd-ra).

M, - facies anfibolíto
(alta T. baixâ P)

2 Sé¡ies Calcioalcali -
nas:

Baixo K (rochas bási -
cas â ácidas);
Alto K, enriquecida
enl

Embasamento dâs ro-
chas do Ciclo Deposi-
cional Ald¡elândia.

C j nf urão Paleoprotero-
zóico - Arco rnagrnáti-
co maduro T¡ans¿rma -
zônico , em margem
conlilìental âtiva, com
retrâballumento de
ctoçta At¡rreerr¡



b) Analise Geral Sobre o Estágio Atual do Conhecimento

Com base no exposto na tabela 2, pode-se verificar clue são poucos os pontos de

oonsenso dentre os vários autores e, a partir-desta análise, l-¿rz-se as seguintes considerações:

i) A denominação, formal ou informal, varia bastante de um autor para outro, mas isto, além de

ser consequência de diferentes regiões enfocadas, é, em grande parte, função de se considerar

um litotipo especifico ou um conjunto litológico. Neste segundo caso, acrescenta-se aincla o

Êato de alguns aì.rtores terern formalìzado uma unidacle constituída somente cle rochas

ortoderivadas, enquanto out¡os incluíram também rochas paraclervadas;

ii) como já adiantaclo no ítem anterior, um ponto muito polêmico é o da constituição do

"complexo Mantiqueira". Para muitos autores, esta unidade é composta de um conjunto de

rochas ortoderivadas, principalmente gnaisses, anfibolitos e corpos granulíticaos subordinados,

que conesponde ao embasamento das rochas metassedimentares que ocorrem associadas. No

entanto, também é grande o número de autores que incluem paragnaisses e granitóides tipo s

neste conjunto, demonstrando a dificuldade na definição do tipo de relação existente entre

rochas orto e paraderivadas;

iii) O único ponto de consenso se refere ao da idade destas rochas. Para todos os autores, esta

unidade é constituída de rochas antigas formadas e/ou retrabalhaclas no Transamaeônico. No

entanto, restam algumas dúvidas no que diz respeito à existência ou não de por"ções de idade

Alqueana e de retrabalhamento durante o Rrasiliano. A consideração ou não cle

retrabalhamento generalizado durante o Neoproterozóico-Paleozóico Inferior é função da área

e/ou compartimento tectônico investigado;

iv) com relação à litogeoquímica destas rochas, soma-se, a todos os fatores supracitados, o

fäto dos dados serem ainda em pequeno numero e muito clispersos. No entanto" cleve-se

considerar que, para muitos autores, os claclos litogeoquimicos indicam semelhanças entre o

"Complexo Mantiqueira" e o "Complexo Juiz de Fora";

v) Para vários autores, o "complexo Mantiqueira" corresponde ao embasamento (Arqueano

e/oll Proterozóico Inferior) das supracrustais pós -Transamazônicas, sendo considerado parte

3l
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Parte J - Carucletízaç¿ío da'I'enittica llscolhitta

de um arco magmático n'ìaduro, assooiado à granitogênese tardia Transamazônica, com

retrabalhamento de crosta Arqueana;

vi) linquanto que para a maíoria dos ar¡tores esta é uma unidade litológicamente

individualizada, para Silva et al (Ì978) e Machado I'ilho et al. ('1983), o "Complexo

Mantiqueira" é produto de cisalhamento (Transamazônico?), âÍuânte sobre rochas Â,rqueanas

(Complexo Barbacena, Supergrupo Rio das Velhas e Cornplexo Cmássico-Migmatítico);

vii) Embora sejam ainda pouco relevaûtes os estudos desenvolvidos sobre as lentes e enclaves

de rochas básicas desta unjdacle, os autores oscilam entre a hipótese dos mesmos

l.epresentârem restitos de fusão parcial e porções preservadas de toleiítos de arco cle ilha.

1.5.4) tanaetenização do eomplexo Mantiqueira {scgundo este

tnabalho)

O histónco da evolução da utilização do termo Mantiqueira mostrou que há uma forte

tendência dos trabalhos mais recentes associa¡em este nome a um conjunto ou conjuntos de

ortognaisses, com metabasitos e ortogranulitos subordinados (T'rouw eÍ al., 1986; Itigueiredo

et al., 1992; IIeill¡ron, 1993, 1995; Nogueira, 1994; Nogueira &.'Irouw, 1993; Figteireùt &
'I'eixeit'a, 1996) " o que encontra respaldo na denominação original de Série Mantiqueira

proposta por Barbosa (1954). A presente pesquisa segue esta tendôncia e define o Complexo

Mantiqueira como uln conjunto de ortognaisses tonalíticos a graníticos, bandados e

migmatíticos, com lentes de metabasito associadas. Ortogranulitos enderbíticos ocon'em em

corpos lineares subordinados. .Aplitos granítioos cinzentos e rosados invadem o conjunto.

Assim, a presente definição se aproxima muito daquelas utilizadas por Iiotn, ef al. (J9B6) e

por lfeihron (1993, 1995), o qrie é, com certeza, consequência destes autores terem

investigado regiões adjacentes à área alvo desta pesquisa
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1.6) Detalhamento dos Objetivos Froposteis.

Com l¡ase na análise da literatura disponível pretende-se contribuir para esclarecer as

seguintes lacunas:

i) Mapeamento geológioo-estrutural de semi-detalhe (1'50.000) da região de Juiz de Fola,

sudeste de Mìnas Gerars;

ii) Caracterização e clefinição das unidades litológicas da área alvo;

iii) Caracterização dos litotipos e/ou associações litológicas que constituem os Complexos

Mantiqueira e Juiz de Fora;

iv) Caracterização dos litotipos e/ou associações litológicas que conslituenr as unidades

supracrusfais møtamorfizadas e defumadas no Neo-.irroterozóicn/Cambriano;

v) Caracterização litológica das rochas granitóides intrusivas e/ou anatéticas, formadas no

Neoproterozóico/Cambriano ;

vi) Estudo petrográfico-petrológico dos litotipos e associações litológicas dos Complexos Juiz

de Fora e Mantiqueira;

vii) Estudo geoquimico dos litotipos dos Cornplexos Juiz de Fora e Mantiqueila, visando a

caraoterização de diferentes coduntos magmáticos e, se possível, sua ambiência geotectônica;

viii) Comparação dos resultados obtidos com dados já publicados na literatura;

ix) Estuclo geotermométrico e geobarométrico das paragêneses granulíticas e retrógradas das

rochas do Complexo Juiz de Fora, a fim de obter as condíções P-T do metamorfismo

granulítico e do retrógrado na facies anfibolito;



x) Estudo geotermométrico e geobarométrico das paragêneses metamórficas dos paragnaisses

da Uniclacle Ja¡dim Glória, a fim de obter as condiçöes P-ï' do metamorfismo granulítico

mais novo, desenvolvido durante a Orogônese Brasiliana.

xi) Integração dos resultados e elaboração de um modelo evolutivo para a região.

1"7) Método de Trabalho

O trabalho se desenvolveu, basicamente, ao longo de seis etapas, como discriminado a

seguir:

1) 1" Etapa: Preparação

Foram realizados o levantamento e a análise do material bibliografrco disponível sobre

os temas afins às abordagens da pesquisa. Como temas principais e imprescinclíveis, tem-se: a)

revisão bibliográfrca sobre os Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira; b) revisão bibliogrrífica

sobre a Faixa Ribeira e a compartimentação tectônica do Precambria¡o do sudeste brasileiro; e

c) levantamento e análise bibliográfica sobre rochas granulíticas, incluindo nomenclatura,

aspectos petrográficos, petrológicos e geoquímicos, condições do metamorfismo granulítico,

petrogênese, idacle e ¿rmbìência geotectônica tlestas rochas.

2) 2^ Btapa. Levantamento de Dados no Campo

Com base na análise bibliográfrca realizada, os objetivos da pesquisa foram melhor'

delineados e partiu-se então pa:'a a etapa de campo, com o desenvolvimento de tlabalhos de

mapeamento geológico-estmtural cla área alvo. Este mapeamento foi realizado tenclo como

base folhas topográficas na escala 1:50.000 (Folha IBGE Matias Barbosa e metade sul da

Folha IBGir Juiz cle Fora), sempre monitorado pela anáiise e interpretação de ftrtografias

aé¡eas na escala 1:60.000 da região Os dados coletados nesta etapa foram integralizados a

escala t: i 00.000.

A área alvo da presente pesquisa insere-se em um contexto de terrenos de alto grau

metamórfico, onde a associação entre os valores de Pressão e altas Temperaturas leva à alta

plasticidade, intensa recristalização, fusão parcial e a um alto grau de transposição clas

est¡uturas mais antigas e de obliteração de contatos e outras relações primárias. Assim, a
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metodologia de mapeamento adotada baseou-se no conceito tle unidades lito-tectônicas,

associado à discriminação entre unidades orto e paraderivadas. As unidades de mapeamento

foram então definidas, tendo-se a preocupação de somente agrupar litotipos com o mesmo

significado tectônico (em relação ao Evento Termo-tectônico Brasiliano) e de derivaçòes

semelhantes. Para as unidades do embasamento pré-1,8 Ga., os trabalhos desenvolvidos

visaram a definição de associações litológicas, além da investigação das relações originais entre

os protólitos.

A aborclagem dos afloramentos ¡ochosos visou o reconhecimento do litotipo e/ou da

associação litológica exposta, bem como a identificação de pistas das relações originais e tipos

de contatos entre os protólitos. Em acompanhamento a esta analise litológica, foram também

coletados dados de elementos estruturais (planos de foliações, lineações, planos axiais e eixos

de dobras, estilos de dobramento, clivagens em geral, planos de falhas, fraturas, etc), além da

análise dos indicadores cinemáticos eventualmente p¡esentes. Todas estas feições, quando bem

visíveis, foram registradas em filmes fotográficos.

Visando o recobnmento de toda a área alvo, foram visitados mais de cinco centenas de

afloramentos, distribuídos segundo o Anexo L Além disso, foram também realizatlos perfis

regionais que elevaram a qualidade das informações coletadas na área. Foram coletadas

amostras representativas das várias unidades definidas, para posterior análise petrográfica e

petroquímica.

3) 3" Etapa: Petrografia

Visando a boa caracterização das unidades de mapeamento e seus litotipos, foram

confeccionadas cerca de 300 lâminas delgadas. A partil da análise petrográfica destas lâminas,

<letalhou-se a composição dos litotipos indivicluais e das associações litológicas das diferentes

unidades Durante esta etapa foram também realizadas análises modars (contagem por ponto)

dos litotipos representâtivos de cada unidade, visando melhorar a qualidade da informação

petrográfica até então obtida e possibilitando a classificação das mesmas, a parlir da utilizaçào

de diagramas apropriados.
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4) 4^ Ftapa. Geoquímica

Com base nos dados de campo e petrográficos, foram selecionadas atnostras

representativas para proceder à análise química. Foram analisadas 60 amostras dos litotipos

dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira. As análises foram efetuadas nos laboratórios

ACTLABS, no ca¡adá, para elementos maiores e traços (incluindo os elementos teras raras),

empregando as técnicas de análise por ICP e INAA.

Para o estoque e a manipulação tlos resultados analíticos for utilizaclo o programa

NEWPET que permite ampla aplicação e qualificação destes dados. considerando a grande

dificr¡ldade que os terrenos cle alto grau impõem ao reconhecimento clas relações litológicas

originais, a correta análise e avaliação dos dados litogeoquímicos vêm auxiliar e ampliar a

qualidade da informação litológica, permitindo, inclusive, a clefinição do tipo de fonte e do

ambiente de formação das rochas ortoderivadas. Prosseguiu-se então à análise destes

resultados em comparação com dados de outros autores que já trabalharam com a química

destas rochas e/ou com a de unidacles semelhantes existentes em outras partes do Brasil e do

mundo.

Parte I - Cdtqcte zaçäo ¿.1 'I'endt¡ca Lscolhida

.A análise dos dados litocluímicos foi quantitativa e incluiu uma etapa de rnodelamento

petrogenético, o que possibilitou um entendimento mais qualificado dos dados e uma

interpretação menos especulativa sobre a origem das rochas dos Complexos Mantiqueira e Juiz

de Fora.

A partir destes dados, nunca prescindindo do controle de campo e petrográfico, loi

possível trazer nova corìtribuição acerca da constituição, petrogênese e ambiência geotectônioa

das rochas dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira.

5) 5" Etapa: Ana.lise Estrutural

A partir da ooleta de elementos estruturais realizada durante a etapa de campo, foi

possível construir um mapa estrutural, onde podem ser definidos domínios estruturais

caracterizados, principalmente, pela atitude da foliação principal e sua relação com a lineação

mineral e/ou de estiramento e pelo estilo da deformação Foram então construídos

esteÍeogramas com foliações, lineações, eixos e planos axiais de dobras para cada domínio.
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Perfis geológicos transversais à foliação principal das unidades fomeceram informações quanto

à forma, vergônoia e natureza do empilharnento lito-tectôruco observatlo na área. o estudo

microtectônico de lâminas confeccionadas a partir de amostras orientadas fomeceu resultados

relevantes acerca da cìnemátìca da deformação atuante na area.

6) 6' Etapa. Geotermobaromet¡ia

Com o objetivo de delinir as condições de pressão (p) e Temperatura (T) do

metamorfismo granulítico (Transamazônico?) das rochas do complexo Juiz de l'ora e clo

metamorfismo retrógrado para a facies anfibolito superior (Brasiliano), análisou-se pares ou

paragêneses minerais adequadas. Para tal, foram selecionadas 5 amostras, cujas associações

minerais, a.lém de serem sensíveis às variações de p ou T, mostravam clara relação de

equilíbrio. Através da análise petrográfica das lâminas delgadas correspondentes às amostras

selecionadas, pode-se verificar que os minerais a serem analisados não mostravam-se

visivelmente zonados. A metodologia então seguida consistiu da sondagem de 3 pontos nas

bordas e 3 no núcleo de cada grão de interesse, tendo sido analisados 4 grãos de um mesmo

mineral por lâmina. Este número aparentemente excessivo de análises se deve à necessidade de

um rigoroso controle das composições minerais, já que se pretende usá-las como padrões para

o estudo geotermobarométrìco.

Em uma primeira etapa fbram sondados 373 pontos, tendo sido analisados

ortopiroxênio, clinopiroxônio, granada, hornblenda, biotita e ilmenita. Na segunda etapa, forarn

realizadas as análises dos plagioclásios que, em geral, não mostraram-se zonados. os dados

analíticos obtidos foram então trabalhados como segue: a) a organização e estocagem dos

dados; b) o cálculo da média antmética dos pontos obtidos para cada núcleo, para cada borcla

e, finalmente, para cad,a amostra; c) a projeção dos valores das médias em diagrama de

classificação mineral e em outros diagramas apropria<los; e d) o cálculo das temperaturas ou

pressões dos processos metamórfrcos (facies granulito e facies anfibolito superior) a partir das

análises obtidas.

Para a organtzação, estocagenì, cálculo das médias e plote dos resultados em diagramas

apropriados foi utilizado o progr¿ìma MINPET (versão 2.02). os valores de p e T obtidos

foram utilizados para a construção de diagramas indicativos do caminho p-T-t das rochas

investigadas.
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com base nestes dados e na análise petrográfica, foram construídos diagramas

petrogenéticos e mapas metamórficos da região.

7) 7^ Etapa. Integração

Nesta última etapa f'oi realizada a integração dos resultaclos obtidos nas etapas

precedentes, o que permitiu a construção de um modelo de evolução genética e geotectônica

das rochas estucladas. Foi ainda elaborado o documento da tese, utilizando-se a tecnologia

corrente, qr"ral seja, editores de texto e gráficos e softwares pa:'a a digîtalização de imagens.
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PARTE !l: GEOLOGTA pA REG¡ÃO pE JU|Z pE FORA:

APRESEhüTAÇAO DOS DADOS

ll-1 ) Cornpartirnentação Tectônica Adotada

A integração dos dados obtidos a partir do mapeamento geológico de semi-detalhe

(1.50 000) da região de J¡.riz de Fora (Anexo 1) adicionou elementos em favor da proposta de

Heilbrr¡n (1993, 1995) para a compartimentação tectônica do segmento central da Faixa

Ribeila. Segundo este modelo, quatro escamas de empurrão, imbricadas de SSE para NNW,

cavalgam o Domínio Tectônico Autóctone (DTA). Da escama inferior para a superior, os

seguintes clominios foram individualizados por Heilbron (op. cll.): Domínio 'Iectônico Inferior

(DTI) ou Domínio Tectônico Andrelândia (DT'AND); Dominio Teotônico Médio (DTM) ou

Dominio Tectônico Juiz de Fora (DTJF); e Dominio Tectônico Superior (DTS) ou Dornínio

Tectônico Paraíba do Sul (DTPS). Esta proposta procurou agrupar terrenos com

características litológicas definidas e evoluções tectono-metamórficas semelhantes. Os quatro

domínios alóctones propostos são separados por impoflantes descontinuidades estruturais que

integram um sistema de falhas de empurrão, desenvolvidas em regime dúctil, com transporte

tectônico para NNW, di¡ecionado para o Cráton do São Francisco. A tabela seguinte (Tab. 3)

apresenta as caractedsticas lito-estrutu¡ais de cada um destes dominios.

Tabela 3 - CaracterÍsticas Lito-Estruturais dos Domínios Tectônicos Propostos
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pol Heilbron
Domínios
'Iectônicos

DTA

Unidades Litológicas
da Cobertura

DTAND

I-itotipos dos Ciclos
.Deposicionais, l,enhci-
ros"Ti¡adcntes, C¿u¿urdâí e

Andrelândi¿r

DT.IF

Litotipos do Ciclo
Deposicional Andreìâa
dia

Urùdades Litológicas
oré-1^8 Ga.

DTPS

Terrenos g¡anito-grccn-
stone (Comp Barbâcena)
e gûássrco-mignatíticos
(Complexo M¿u¡tiqùei¡ê)

l,itotipos do Ciclo
Deposicional Andrelân-
dia

Rochas QuartzG.I elds-
páticas, Metapelitos e

Mármo res clo Crrupo
Pa¡aiba clo Sul

(ìraisses Lonâliticos a
granodioriticos com
lcntes ¿urlibolí Licas do
Complcxo Mantiqueira

Carâcleristicâs
Estruturâis
Nirida polaridade defor -

ma cional e metamórfica,
que diminui de intensida'
de em direção âo Cráton
do São Francisco

(ìranuÌitos o¡toden- vados
do Complexo Juiz de forâ
e gnaisses tonalíticos do
CôññlFvô Mâñrìârìêirâ

Bt{l'Ìb) g¡anitóides defor-
mados, com encla ves má-
ñcos e lcntes de rochâs
calcissiliaíticas (Sùíte
l)ì r i Ìì ÌrùDr\râ¡.1 iâ \

Dobras apertadas, aber-
tâs a reYirâdâs. Foliâçåo
principal é clivagcm ou
xi çfnçi¡lade rh c.renrlâcãô

Carâcterísticas
Essenciais

intensâ dÈlòrmação
(nìilonitiz-ação e truncå-
meùto lateral de caÌna das)

Ocor¡em relações de
contato clams ente
embasamcnto e cober-
ttrra metassedimenta¡

Deformaçâo tr)ouco inten-
sa, com exceção das zo -
nas mais próximas de seu

contâto bas¿ú.

l,irnitado por falhas de

ompurrâo. Contatos
nomais eltre coberlu¡a
e cmbasamento

lnterdigitação tectônica
entre rochas pré 1.8 Ga
e ¡ochas metassecli-
mentares nós-l 8 (iâ

Relações de contato
duvidosås entre co-
bertura e unidâde
pré- 1.8 Ga.



Os objetivos da presente pesquisa levaram ao estudo detalhado de dois destes

Domínios Domínio T'ectônico Inferior (ou DT,{ND) e Domínio "I'ectônico l}4édio (ou DTJ!),

já que o Domínio Superior (ou DTPS) ocorre de maneira muito restrita na á¡ea.

O presente trabalho deu preferôncia à terminologia DTAND, DTJF e DTPS por esta

dar maior ênfase à constituição litológica e, por oonseguinte, à caÍacterização de diferentes

níveis crustais. A terminologia DTI, DTM e DTS é mais específica, com significado

estritamente estrutural. As características lito-estruturais observadas na á,rea alvo levaram a

sua compartimentação segundo os mesmos domínios de Fleilbron e, portanto, sua

denominação foi mantida.

Com base no acima exposto, propõe-se a seguinte compartimentação tectônica para a

região de Juiz cle Fora, que, da escama inferior para a superior, pode ser assim descrita.

DTAND; DTJF; e DTPS. Todos estes domínios são separados por importantes falhas de

empurrão desenvolvidas durante a Orogênese Brasiliana, com transporte para NNW, em

direção ao Craton do São Francisco, como já proposto por vários autores @bert, 1955, 1957,

1968), Heilhron, 1993 e 1995)

A figura 8 e os Anexos 1, 2 e 3 mostram a compartimentação tectônica proposta para

a região de Juiz de Fora. A tabela 4 resume as principais características de cada um destes

clomínios e a figura 9 mostra um perfil cla região estudada (Fig. 9a) em comparação aos perfis

propostos por Heilbron (1993) (Fig 96).

No item seguinte, as caÍacteristicas litológicas e metamórficas de cada Domínio serà<r

apresentarJas r: somente no capítulo procedente, será feita uma abordageil estrutural desles

domínios.
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Tabela 4 - Características lito-estrutura¡s dos Domínios Tectônicos propostos

neste trabalho.

Donúnio Tectônico

DI'ANI)

Unidacles l,itológrcas
da Coberturâ
l,itotipos do Ciclo
Deposicional An&elân-
clia.
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DTJ}

lJnidades l,itológicas
D¡é-l-8 Ga.
(ìnaisses tonaliticos a
ganodioríticos e le¡Ìtes
e/ou co¡pos anfibolitrcos
do Complexo Manti-
qucira.

Paragnaisses e rochas
associadas da Unidade
Jardim Glória. (?)
Mctapsanitos, mclapcli-
tos c quart¿ìtos correla -
tos ao CD.A

Ilochas Cranitóidcs

Não ocorre
estudada.

DTPS

nâ atca

(hanulitos ortoderiYados
do Complexo Juiz de
lio¡a
Pauagnaisses c rochas
associadas da Unidade
Ja¡dirìl Glóriâ. ('l )
O.togÉisses da Sùite

Quiriro-Dorândia

Caractc¡ísitcas
lstnlhrais
Ocorrem relações dc
contato clatas enbe
cmbasatncnto e cobellu-
¡a. Oco¡rem dob¡as em
v¿l¡ias cscaias. A
iòliação principal é runa
xistosidadc grossa e/ou
descontínua LirÌe¿ção
m\neral down dip ou
obliqua ó comum Próxi-
mo ¿ seu contato de
topo, a lbliação predo-
minante é milonitic¿, de
baixo ânglÌlo. Lheação
miteral down dry ol
oblíqtta é cornum

Biotita g¡raisse b¿urdado

(Complexo l'arâíba do
Sul)

Gfanada cha¡nocloto
Leucoga¡ito

O¡lognaisses da Sùitc

Quìrino-Dorândia
(Complexo Paraíba do
SÌll

lnterdigitação tectônica
entre unidades pré-1,8
Ga. e unidades pós-1,8
Ga. É conu¡n a
aìtemância de ba¡das
dobradas e band¿s
milonitizadas. A foliação
ó uma xistosid¿de
grossa, a norte e mìlo-
nítica, a sul-
l,lneâção mine¡aì é rara,
a lorte c mais pcne-
ùativa, a sul. A defor-
maçâo diminui dc
sul/sudeste para ¡torte /

Não ocor¡c na ¿ltca

estudada
No contalo com o DTJIi
a lòliação é miÌollíticâ.
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N

Figura 8 - compartimentago Tectônicå da Região de Juiz de Fora (MG). i , Domínio Tectônrco
Paraíba do Sul; 2 - Domínio Tectônico Juiz de Fora; 3 - Domínio Tectônico ¡,nar"iarrãru;
4 - Empurrão e Limite_dos Domínios Tectônicos; 5 - Empurrão s"uotãtto¿"; ä - ãonJ¿"
cisalhamento Dúctil-Rúptil; 7 - Foliação principar; e 8 - Zona u.u*", lui, å" no.ã^ilr;;
Mæias Barbosa (N4B).
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Legenda para a {tgura 9b: l) Embasamento P¡é 1,8Ga.: Complexos Barbacena, Mantiqueira e Juiz de Fora; 2) Suíte Quirino Dorândia; 3) Unidade Rio Negro,
Série Inferior ou Costeira, 4) Ciclo Deposicional Lenheiro'Tiradentes; 5) Ciclo Deposicional Carandai; 6) Ciclo Deposicional Andrelândia; 7) Grupo Paraíba do
Sut; 8 e 9) G¡anitóides Brasilianos; 10) Rochas Alcalinas Meso-Cenozóicas; 1 1) Bacias Cenozóicas e Sedimentação Quatemána; 12, 13, 14 e 15) Enpurrões
Limit¡ofes de Domínios Tectônicos; l6 e 17) Falhamentos Normais.

Figura 9b - Perfil Geológico-Estrutural da Transversal Bom Jardim de Minas - Barra do Piraí, segundo Heilbron (1993).
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ll.2) Unidades l-itológieas do Domínio Tectônico Andrelândia

F.ste Domínio oompreende rlois conjuntos litológicos tjistintos. a) conjLrnto

metasseclimentar oorrelacionado ao Ciclo Deposicional Andretândia (CD Ã) (Arulrei.s et al.,

1989) com roohas metabasiticas que datam clo Proterozóioo Médio/Superior; e b) o

embasamento constituido de ortognaisses do Complexo Mantiqueira (CM), cuja história

remonta ao Àrqueano. Cada uma destas unidades será aborclada em cletalhe a seguir.

ll.2.l ) Complexo Mantiqueira

Esta unidade é constituída principalmente de biotita-hornblenda gnaisses cinzentos,

bandados, por vezes migmatíticos, de composição tonalítica a granodiorítica, com bandas,

enclaves e/ou lentes centimétricas a métricas cle rochas metabásicas. O conjunto apresenta

comumente estruturas migmatíticas (estromática, agmatitica, schollen schlieren), cujos

leucossomas são caracterizados pela presença de cristais grossos cle horrblenda Ortognaisses

intrusivos, graníticos e granodioríticos, associados a pegmatitos e aplitos, completam o

cluadro desta unidade. As paragêneses minerais, texturas e estruturas encontradas indicam

condições metamórficas da lacies anfrbolito superior, com anatexia e formação de migmatitos.

As rochas do Cìomplexo M.antiqueira ocorrem em boas exposições, principalmente em cortes

de rodovias federais e estaduais e em várias pedreiras, abandonadas ou ainda em exploraçào,

no municipio de Juiz de Fora. A seguir serão apresentadas as relações de campo e as

caracteristioas petrográfrcas dos litotipos que constitnem esta unidade

a) Hornblenda Gnaisse Bandado (e migmatítico)

Este litotipo ocorre em todo o Domínio lnferior, no entanto predomina na porçào

norle da área estudacla, sugcrinclo se¡ esta a uniclacle basal clo Complexo Mantiqueira. A iocha

é caracterizada por bandamento gnáissico dado pela altemância de níveis milimétricos a

centimétricos félsicos e máficos. Frequentemente apresenta fèições migmatrticas

principalmente .do tipo estromática, cujos leucossomas brancos tôm hornblendas grossas (até I

cm de diâmetro), schlierens máficos (ricos em Hb) e xenocristais de hornblenda (Fig.10). O

gnaisse inclui bandas e/ou bctudins e,localmente, corpos irregulares, sigmóidais de anfibolitos,

formando estruturas tipo shollen e agmática. Níveìs leucossomáticos rosados de composição
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granítica ocoffem injetados em todo o conjunto. Subordinaclamente, ocorrem bandas

centimétricas de biotita gnaisse fino de cor cinza clara.

Possui granulometria fina à média, textura granoblástica, localmente protomilonítioa,

estrutura foliada e bandada. Os porfiroclastos são de plagioclásio, quaflzo e ortoclásio, cujas

bordas registram feições resultantes de processo de recristalização incipiente. Hornblenda e

biotita são as fases máficas predominantes e ocorrem em grãos orientados em meio à malnz

fina composta por mosaico poligonal de minerais félsicos recristalizados. Clinopiroxênio é fase

máfica subordinada, de ocorrência esparsa, mas não incomum. Titanita é o mineral acessório

mais abundante, além de minerais opacos, apatita e zircão.

b) Biotita Gnaisse Fino

Esta rocha tem cor cinza clara, granulomentria fina e foliação marcante sem, no

entanto, apresentar o bandamento caracteristico da maioria dos gnaisses da área. Ocon'e em

bandas centimét¡icas no Hb gnaisse bandado, tendo então maior expressão na po¡ção norte

deste Domínio. Localmente, apresenta est¡utura estromática, indicando processo de

migmatização. A textura é granoblástica, sendo que eventualmente mostra leições relacionadas

a processo de milonitização. A observação ao microscópio mostra que a rocha apresenta

bandamento dado pela alternància <le bandas félsicas mais e menos enriquecidas em fàses

máficas, principalmente biotita. Plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda são os principais

constituintes e, assim como as demars rochas deste conjunto, a titanita é comum e ocorre em

grãos isolados ou coroando mineral opaco. Outras {àses acessórias importantes são apatita e

zircão.

c) Rochas Charnockíticas

Em dois cortes da rodovia que liga as cidades de Jr¡iz de Fora e Coronel Pacheco, na

porção NNË, da área mapeada, loi otrservada a ocortêncìa de uma assooiação litológica

incomum para o Complexo Mantiqueira na área: rochas verdes com paragêneses diagnósticas

para a facies granulito, com ou sem granada, associadas a hornblenda gnaisses migmatíticos

estromáticos de cor cinzenta. Dois tipos de rochas verdes foram identificadas e serão descritas

a seguir.

Parte II - .1trpre'^entação rlos Dados



c.1) Enderbito Bandado

Esta rocha tem cor verde, granulometria fina à média e estrutura bandada, sendo que

cada banda apresenta aspecto maciço. A textura varia de granoblástica a protomilonítica,

quando então os porfiroclastos são de plagioclásio, ortoclásio. quartzo, ofiopiroxênio e

clinopiroxônio. Homblenda e biotita ocorrem na matriz fina recristalizada e as relaçòes

texturais sugerem que estes minerais formaram-se pelo consumo cle piroxênios. Como fases

acessórias ocorrem apatita, zircáo e mineral opaco.

c"2) Charnoenderb¡to

Èste litotipo tem também cor verde e aparência maciça. A análise petrográfioa mostrou

que esta rocha tem granulometria fina e textura granoblástica à milonítica. Os principais

constituintes são plagioclásio, oftoclásio, quartzo, ottopiroxênio, clinopiroxênio, hornblenda,

granada e biotita. Mineral opaco, apatita e zircão são fases acessórias.

d) Hornblenda Gnaisse Maciço

Esta rocha ocoÍe na porção SSW do Domínio Inferior e é caracterizada por sua cor

ciua clara e aspecto maciço (Fig. 11). Quando observada mais de perto, percebe-se uma f¡aca

foliação, marcada pela orientação de fases máficas. A granulornetria é fina e a textura é

granoblástica, looalmente poligonal. Seus constituintes principais são plagioclásio, hornblenda,

quartzo, biotita e ortoclásio e como acessórios ocorrem minerais opacos, apatita e zircão

e) Anfibolitos: Bandas, Boudins, Lentes e Gorpos Tabulares

Os anfibolitos ocorrem tarto como corpos pequenos sob a fotma de ba¡das, boudins

ou lentes" quanto como corpos maiores tabulares (Fig. 12a,b,c)

As bandas, boudins e lentes apresentam espessura centimétrica e ocofrem associadas a

todos os gnaisses do Complexo Mantiqueira. Têm cor negra, granulomentria {ina à média e

aspecto ora maciço ora foliado. A análise da relação cronológica que estes corpos mostfam

com os clemais litotipos são cliferentes nos diversos afloramentos visitatlos. Em vários locais,

estes anfibolitos são injetados por leucossomas com homblenda grossa. No entanto, é comum

também apresentarem bordos mais básicos e recristalizados, sugerindo processo de assimilação

parcial, neste caso, promovida pelo magma que gerou os bt gnaisses que serão abordados
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Figura 10 - Hornblenda gnaisse bandado e migmatítico - Complexo Mantiqueira. Ponto 516.

Figura 1l - Hornblenda gnaisse maciço - Complexo Mantiqueira. Ponto 564
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Figura l}a - Anfibolito: Bandas, ponto 516. Complexo Mantiqueira.

Figura l2b) Anfibolito:" boudins". Ponto 565. Complexo Mantiqueira.
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Figura 12 c) Anfibolito. corpos tabulares. Ponto516 - Complexo Mantiqueira.



adiante. Muitas vezes ocorrem bandados com hornblenda leucognaisses, gerando estruturas

sugestivas de representarem restitos de fusão parcial de ortognaisses.

Estes anfibolitos apresenlam foliação fiaca a mo<lerada. A textura é ora granoblástica,

localnente poligonal, a protomilonítica, ora nematoblástica. Quando protornilonítica, os

porFrroclastos são de plagioclásio, clinopiroxênio e. talvez, hornblenda. A matriz incipiente é

fina e constituida de plagioclásio recristalizado, hornblenda e biotita olientadas, alóm de

mincrais lcessórios (lilanita. apatita. minerais opacos c zircào(1)1. Os prìncìpaìs constìtLr¡ntcs

são plagioclásìo e hornblenda. Raros grãos de clinopiroxênio ocoffenì como oristais reliÇtos e

são rodeados por grãos de hornblenda. Intercrescimento simplectítico entre hornblenda e

plagioclásio é comum nestas zonas cle borda do clinopiroxênio. Titanita é um mineral comum e

ocorre tanto em cristais isolados como coroando grãos cle mineral opaoo. Ocorrem também

quartzo e ortoclásio.

Os corpos tabulares de anfibolito apreselìtam espessuras da ordem de 1 metro e sâo,

localmente, lenticulares. É comu* ocoÍerem como corpos blocosos, aparentemente

discontínuos, mas que, no conjunto, distribuem-se de uma fì¡nna tabular. Ê'm algun locais,

oomo no ponto 516 (Pedreira abanclonada, bairro Renfìca - Juiz de Fora), esta estrutura

tabular mostra-se discordante em relação à foliação dos hb gnaisses associaclos. Estas

características sugerem fortemente que estes anfìbolitos representam cliques intrusivos nos hb

gnaisses (bandados ou maciços), defolmados pela tectônica Brasiliana. Assim como os

anfrbolitos decritos anteriormente, estas rochas são claramente injetadas por leucossomas com

hornblendas grossas e apresentam, localmente, feições indicativas de processo de assimilação

parcial. Com exceção cla forma de ocorrência, estes anfibolitos não difèrem em nacla daqueles

descritos no item ¿ e. porlanto, parece bastaÌìte possível que as bandas, boudins e lentes

representem estágios de maior deformação destes mesmos diques.

A análise petrográfica destes anfibolitos revelou as mesmas características texturais e

composicionais que aquelas das demais ocorrências de anhbolito (bandas, lentes e boud¡ns),

sendo, então, desnecessário descrever repetidamente tais feições.
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f) Leucossomas Brancos e Corpos Intrus¡vos de Hornblenda Leucognaisse

Os leucossomas brancos são aqueles portadores de homblendas grossas já descritos

oomo associaclos a vários litotipos deste conjunto (Fig. 13). Transicionatn para corpos

intrusivos de proporções volumétricas relativamente grandes, quando então encerram vários

corpos métricos de anfibolito. Localmente há uma transição entre os leucossomas brancos e

injeções de leucogranito rosado descritas mais adiante. Ambos têm granulometria grossa,

textura granoblástioa, localmente poligonal, e estrutura foliada (foliação comumente fraca).

Plagioclásio é seu principal constituinte, seguido de hornblenda e biotita verde. Estas rochas

também apresentam textura milonítica, com porfiroclastos de plagioclásio, ortoclásio e

quafizo, além de fitas de quartzo esti¡ adas segundo a foliação. As fases acessórias são

microclina, titanita e minerais opacos.

g) Biotita Gnaisse lntrusivo

Este biotita gnaisse tem cor cinza, granulomentria média à grossa e estrutura fbliada.

Localmente apresenta-se bandado, com injeções graníticas rosadas (subconcordantes e

discordantes) e com megacristus lipo augen de K-feldspato, formados, provavelmente, a partir

de interações entre a rocha e as injeções graníticas rosadas (Fig. l4). Possui enclaves de

a¡rfibolìto e dois tipos de interações podem ser observados: a) os enclaves apresentam uma

borda mais negra, empobrecida em fases fólsicas, o que sugere processo de assimilação parcial

do anfibolito pelo biotita gnaisse; e b) leucossomas branoos com hornblendas grossas formam-

se nos contatos entre estes dois litotipos, sugerindo, talvez, que o calor da intrusão do magma

que gerou o biotita gnaisse induziu fusão parcial nos enclaves de anfibolito. Fo¡am observados

vários outros tipos de rocha em associação a este biotita gnaisse: hb gnaisse cinza escuro

maciço; hb gnaisse cinza escuro g¡osso, maciço; e bt gnaisse fino leucoctático cinza claro e

foliado. Muito embora as relações não sejam muito claras, todos os tipos parecem também

enclaves no biotita gnaisse. Estes gnaisses são também injetados por leucogranito rosado e

composicionalmente variam de tipos tonalíticos a graníticos.

O biotita gnaisse intrusivo tem textura granoblástica, localmente poligonal, a milonítica

e, neste caso, a porção porfiroclástica é constituida de mic¡oclina, quartzo e plagioclásio e a

matriz é fina, formada pela recristalização destes mesmos minerais e biotita. A estrutura é

foliada, localmente anastomosada devido à presença de megacristais de K-feldspato. A
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Figura l3 - Leucossomas brancos e corpos intrusivos de Hornblenda leucognaisse.

Complexo Mantiqueira. Ponto 564.

Figura 14 - Biotita gnaisse intrusivo - Complexo Mantiqueira. Ponto 577.
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composição da rocha é dada por mioroclina, plagioclásio, quartzo, orloclásio, bìotita, minerais

opacos. Litanita" apatita e zircàô.

O biotita gnaisse fino leucocrátic;o tem textura granoblástica à milonítica e estrutura

foliada. Tem microclina, quartzo, ortoclásio, plagioclásio e biotita como minerais essenciais,

além de minerais opacos e zircão como fases acessórias. O hornblen<la gnaisse fino tem textura

granoblástica e apresenta foliação anastomosada. É formado por plagioclásio, hornblenda,

quartzo, biotita, titanita, âpatita, minerais opacos, ortoclásio e zircão. O hornblenda gnaisse

grosso tem textura granoblástica, localmente poligonal, e estrutura foliada. É constituiclo de

plagioclásio, quartzo, ortoclásio, hornblenda, biotita, titanita, apatita, minerais opacos e zircäo.

h) Biotita Leucognaisse

É uma rocha de cor branca, leucocrática a hololeucocrática, foliada e localmente

bandada. Ocorre em bandas associadas aos demais gnaìsses do Complexo Juiz de Fora. As

relações originais são em geral bastante obiteradas por tectônica complexa que afetou o

conjunto. A granulomentria varia de fina à média e a textura é granoblástica, localmente

milonítica, com arranjo poligonai na malriz. A estrutura foliada é marcada pela orientação de

plaquetas de biotita Um leve bandamento é também observado, oncle níveis leucocráticos com

e sem biotita ocorrem intercalados, porém, na maioria das vezes, o bandarnento é resultante de

variações granulométricas entre bandas mais e menos recristalizadas.

A composição mineralógica desta rocha é clada por plagioclásio, ortoelásio,

microclina, quartzo e biotita, além de titanita, mineral opaco, apatita e zircão como fases

acessórias. Quando milonítica" a fração de porfiroclastos é formada por plagioclásio,

oftoclásio e qualtzo, enquanto que a rnatriz é constituída de um mosaico recristalizado cle

plagioclásio, microclina e quartzo, além de biotita em plaquetas o¡ientadas. Fitas cle quartzo

também ocorrem na matriz. É co.u- a presença de intercrescimento mirmequitico nas

interfaces plagioclásio / ortoclásio. Uma característica conspícua desta rocha é a cor

esvercleada da biotita, feição esta não obsevada nos demais litotipos do conjunto. Titanita é a

fase acessória mais abundante e ocorre em cristais isolados e/ou co¡oando grãos de mineral

opaco. Ztrcáo é relativamente raro neste litotipo.
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i) lnjeções GranÍticas Tardias

Ocorrem principalmente sob a lotma de corpos tabulares, dispostos em planos

subparalelos à foliação principal das roohas gnáissicas, senclo apenas localmente discordantes.

As injeções graniticas têm coloração rosada, granulometria média à grossa e têm textura

granoblástica a milonitica, na qual microclina. plagioclasio c quartzo constituenr a porção

porfiroclástica, enquanto que a matriz, granoblástica-poligonal, é formada por um mosaico

fino destes mesmos minerais recristalizados" além de biotita e minerais acessórios. A rocha é

ligeiramente f'oliada, marcada pelo maior oomprimento de alguns grãos félsicos e pela

orientação de plaquetas cle biotita. Ocorrem também ortoclásio, hornblenda, biotita e, como

acessó¡ios, titanita, zircão, minerais opacos e apatita.

j) Pegmatitos Rosados

Estes corpos têm composição mineralógica semelhante às injeções rosadas. Ocorrem

principalmente ao longo de fraturas, sendo discordantes em relação à estrutura das rochas

encaixantes.Agranulometriaégrossa,aterturaégranulareaestruturaémaciça.São

constituídos de microclina, quaftzo, plagioclásio, biotita, minerais opacos e zircão.

Localmente, há continuidade entre as bandas rosadas subconcordantes e os pegmatitos

discordantes. Estes corpos pegmatíticos são Íìequentemento obsewados no bt gnaisse

intrusivo

lrarte II - Apresentação tlos l)ados

A tabela 5 apresenta os resultados da análise petrográfrca dos litotipos do Complexo

Mantiqueira.



abela 5 -
Litotipo

llb gnaisse bandado

llt snaisse cinza clâro

lllderbito bandado

Minerais (em ordem

decrescente de 7o vol)

M inerä

Charnoenderbito

plg, hb, bt, cnx, qz, ort, tit, ap

op, za

Hb gnaisse maciço

plg, qz, ort, bt, hb, op, ap, zc

Cara<

Antibolitos; IJa¡rdas e Co¡pos

labula¡es

plg, qz, hb, bt, cpx, opx, ort, ap,

zc) ol)

;terí

Lerçossoma

plg, qz, bt, oÍ. gr, op, zc, ap

homblencla grossa

Granulometria

plg, hb, qz, bt, tit, op, ap, ort, z-c

Bt gnaisse

branoo

plg, hb, cpx, bt, tit, ap, qz, o¡t,

op, zc

ais e Classifi

fina à :nédia

bt leucognarsse

colì1

Illjeções graníticas rosadas

plg, hb, qz, bt, ort, tit, mì, ap, op,

z,c,

hDa

Textura / Estrutura

Pegmatito rosado

fìnaa merli¿

mr, !19, qz, bt. olt, op, ti, ap, zc,

hb

granoblás¿rca a protomilirÌítica a IÙilonítica

/ fQliada, bandada e mignÌ¿títiqa

dos Li

llna

plg, or1, qz, bt" zc, op

glanoblástica a milo itica:

bandada e foliada

itnfl

mr, qz, plg, o¡t, bt, hb, op, ap, zc,

granoblástrca a protomrlo-

nítica; ¡rìaciça

Ilna à média
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mi, qz, plg, bt, op, zc

do

granoblástica a nlilollitica;

foliaçâo fraca a rnoderada

Classificação

grossa

granoblásttca;

foliação fraca

média à grossa

granoblásiica, gralo,nematoblástica a

p¡otonìiionítica / f.aca a nìoderâCamente

foliada

toDalito

Mantiqueira.

iina à ûédia

granodiorito

B(anoblás1ioa, localmente poligonal, a

miloùÍhca / maciça a baldada e f¡acamente

foliada

média à grossa

enderbito

grossa

granoblástica-milo¡Ítica

foliada e bandada

charnoenderbito

g¡anobláslica, localmente poligonal,

bandada e foliada

tonalito

granoblástlca-milonítica;iracarncnte loliada

gabro

gramllar; naoiça

tonalito a granodio¡ito

granodrorlo a granilo

granodiorito a granito

granito

granito
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ll.2.2l Rochas do Ciclo Deposlciona! Andrelândia

F'oram individualizados três diferentes litotipos ou conjuntos litológicos no CDA que

serão descritos a seguir.

a) Sequência Basal: Biotita Gnaisse Bandado

Esta rocha constitui a base da sequência Andrelân<lia na área e ocorle entre Paula Lima

e Dias Tavares. F, caracle¡tzada pela presença de bandamento marcante que pode ser

observado mesmo quando bastante ìntemperizada, o que é seu estado mais comum na area. O

bandamento é dado pela alternânoia entre níveis felsicos e níveis biotíticos (bandamento

gnáissico) e também pela presença de bandas centimétricas de quartzito e de rocha anfibolítica.

Ocorrem também leucossomas graníticos, normalmente em forma de bolsões ou de veios

múltiplos. Localmente, há um aumento gradual na quantidade e na espessura das bandas

quartzíticas até que o gnaisse dá lugar a um quartzito com pouco feldspato. A rocha tem

textura granoblástica, localmente protomilonítica, e a estrutura bandada ocorre também a nível

milimét¡ico. Os minerais constituintes são plagioclásio, biotita, quartzo, K-feldspato, granada,

apatita, zircão e mineral opaco (Tab 6). É interessante ressaltar que a granada, mlneral não

observado em afloramento, é comumente observada em lâmina, em grãos milimétricos e

dispersos. O quartzito tem granulometria variando de média à grossa, textura granoblástica a

poligonal. Quando mais deformado, os grãos de quartzo formam 1ìtas alongadas segundo a

foliação. Quartzo é o mineral largamente predominante, ocorrendo também feldspato,

muscovita, zircão e mineral opaco.

Tabela 6 - Composição Mineralógica, Característ¡cas Textura¡s e

Classificação dos Litotipos da Sequência Basal do Giclo Deposicional
Andrelândia.
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Litotipo

B1 Gn¿risse Randado

Quartzito

Minerais (em ordem

decrescente de vol)

plg. bt. qz. ort. gr, op, ap,

7,C

qz, plg, um, zc, op

Granulometria

hna à média

média à grossa

Textura / Estrutura

Gra oblásLica a Protonlt -

lonítica: Bândâdâ

Granoblástica-Poligonal;

Foliadâ.



b) Sequência Mista: Biotita gnaisse bandâdo, biotita-sillimanita-granada gnaisse,

quartzito

Esta seqrrência é ca¡acl.enzar.la pela interestratificação de vários lilotipos que oco¡rem

em f'otma de lentes As variações faciológicas ocorrem tanto na vertical quanto na horizontal.

O biotita gnaisse bandado predomina na base da Sequência Mista, onde ocorre

interestratifrcado com camadas centimétricas a decamétrioas de quarlzito. Esta rocha é

bastante semelhante aquela descrita anteriormente para a porção basal do CDA na área,

residindo a diferença na maior abundância e espessura de camadas de quartzito e menor

proporção cle bandas anfibolíticas. Leucossomas quartzo-feldspáticos, graníticos, brancos ou

rosados, são comuns.

O biotita gnaisse tem granulometria fina à média, textura granoblástica e bandamento

dado pela altemârroia de níveis Iélsicos co,n diferentes proporções de biotita. plagioclásio,

quartzo, biotita e K-feldspato são os principais constituintes e como acessórios ocorrem

zircão, apatita" mineral opaco e turmalina.

Em direção ao topo desta sequência, há um aumento na quantidade e espessura das

camadas de quartzito e começam a ocorrer lentes de metapelitos, representados por biotira-

sillimanita-granada gnaisse que parece predominar nesta porção da sequência, embora ocorra

ainda ìntercalacla ao biotita gnaisse bandado Quando alterada a rocha metapelítioa assemelha-

se a um xisto. Mesmo quando fiesca, observa-se uma altemância de níveis de granulometria

mais fina, mais pelíticos e níveis mais grossos onde verifrca-se a ocorrência de leucossomas

peraluminosos com granada e biotita. Localmente ocorrem níveis de sillimanitito. O biotia-

sillimanita-granada gnaisse tem granulometria fina à média, textura granoblástica, localmente

protomilonítica, e é constituído de plagioclásio, quartzo, biotita, sillimanita, fibrolita, granada,

ortoclásio e, como fases acessórias, tem minera.l opaco, apatita, zircão e rutilo. Lentes e/ou

boudins centimétricos de rochas calcissilicáticas ocorrem associadas a estes metapelitos. Os

oonstituintes minerais desta rochas são plagioclásio, quartzo, hornblenda, granada,

clinopiroxênio, apatita, titanita e mineral opaco.
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As camadas

interestratificadas com

de

o

quartzito, como descrito anteriormente, ocolTem tanto

biotita gnaisse quanto com o metapelito, sendo também mais

58



abundantes e possantes em direção ao topo da sequência. O quartzito tem granulomentria

média à grossa (localmente tipo sal gr"osso), textura granoblástica poligonal e é constituido

predominantemente de quartzo, ocorrendo também plagioclásio, muscovita, sillimanita,

tu¡malina, zircão, mtilo e mineral opaoo.

Tabela 7 - Composição Mineralógica, Características Textura¡s e Classificação
dos Litotipos da Sequência Mista do Ciclo Deposicional Andrelåndia.

Litotipo

Bt Gnaissc Bandado

Quarlzito

Minerais (em ordem

decrescente de vol)

Bt-Sill-Gr Gnaisse

ParÍe II - Apre.senlação dori De.los

plg. bt. qz. ort, gr, op" ap.

zc

Rocha Calcissilicática

qz, plg, mu, sll, tur, zc. op

plg, qz, bf. sll. fbr, gr, ort.

op, ap. zc, rl.

cl Sequência de Topo: Quartzito, biotita gnaisses quartzosos, biotita-

(sillimanita) gnaisse porfiroclástico

Quartzito forma a base desta sequência e ocorre comumente intercalado com biotita

gnaisses quartzosos e níveis pelítìcos pouco espessos. As camadas de quartzito variam de

centimétricas a métricas, o mesmo ocorrendo com o biotita gnaisse. Este conjunto litológico é

bastante explorado para saibro na á'rea, dada a boa mistura entre materiais psamíticos e

pelíticos. Tanto o quartzito qua¡to o biotita gnaisse tem granulometria que vada de fina à

grossa e, comumente, o conjunto apresenta-se milonítico.

O quartzito tem composição variável, desde termos mais puros até composições mais

feldspáticas. A composição mineralógica é dada por quartzo, plagioclásio, muscovita,

sillimanita, turmalina, zircão e mineral opaco. 0 biotita gnaisse também varia de termos mais e

menos quartzosos e seus constituintes principais são plagioclásio, K-feldspato (?), quartzo e

biotita. Como minerais acessórios ocorrem muscovita, zircão, turmalina e mineral opaco.

l-ocalmente esta rocha apresenta granada e, raramente, sillimanita.
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No topo desta sequência, em contatos aparentenente não gradacionais com as

unidades sotopostas, ocon'e um gnaisse fino porfiroclástico, cula matriz tem coloração escura.

Esta rocha apresenta-se, invariavelmente, milonitica, fèição esta bem visível daclo o contraste

granulométrico entre porfiroclastos (plagioclásio) e matriz. É comum o quartzo apresentar-se

a;¿ulado. Porfiroblastos de K-feldspato e muscovita ocorem localmente sobrecrescendo matriz

e porfiroclastos. São também observados leucossomas quartzo-feldspáticos. Este gnaisse tem

estrutura bandada, melhor observada quando alterada e ao microscópio. Bandas milimétricas

félsicas e biotíticas alternam-se, conferindo bandamento à rocha. Ocorem também níveis

quafizosos de espessura milimétrica. O conjunto de porfiroclastos é formado plagioclásio e

ortoclásio (?), enquanto que biotita, sillimanita e minerais felsicos constituem a matriz

recristalizada. Como acessórios ocorrem apatita, mineral opaco, zircão e turmalina. Muscovita

e microclina são secundários, provavelmente fo¡mados por metamorfismo retrógrado. A

muscovita ocoÍe ao longo da foliação, formando sombras de pressão em torno do plagioclásio

e, principalmente, sobrecrescendo a f'oliação em uma direção quase perpendicular.

Tabela I - Composição Mineralógica, Características Texturais e Classificação
dos Litotipos da Sequência de Topo do Ciclo Deposicional Andrelândia.

['arle II - Apresentaçäo cbs l)ados

{,itotipo

QÌartzito

81-q)z Gnflìsse

Minerais {em ordenr

decrescente de %" vol)

Bt-(Sill) Gnaisse

Porfiroclástico

qz. plg, um, sll, tur. zc,

op

plg, ort, qz, bt. slt. gr.

op, zc. tur

* fase mineral tardia

plg. ort, qz, bt, sll, ap,

op. zc, tur, mn* . mi*

II.3) Unidades tr-itológicas do Dominio Tectônico Juiz de Fora

Granulometria

Quatro associações litológioas compõem este Domínio: a) biotita-granada-

ortopiroxênio gnaisse com lentes de quartzito e de rocha calcissilicática; b) ortognaisses e

metabasitos na facies granulito do Complexo Juiz de Fo¡a (CJF), c) rochas metassedimentares
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(conelatas ao Ciclo Deposicional Andrelândia) e metabasitos associados; e d) ortognaisses da

Suite Quirino-Dorândia. Duas rochas granìtóicles intrusivas oco em: a) biotita ganisses da

Suite lntrusiva Matias Barbosa; e b) granada charnockito. Com exceção de sua porção

noroeste, onde pr-edominam contatos normais entre as unidades, a grande maioria dos oontatos

neste Dominio são tectônicos, confìgurando uma interdigitação entre escamas de rochas

ortogranulítioas e escamas de rochas metassedimentares.

11.3.1) Biot¡ta-Granada-Ortopiroxênio Gnaisse, Biotita-Sillimanita-Granada

Gnaisse e Quartzito

O biotita-granada-ortopiroxênio gnaisse unidade aflora a oeste da cidade de Juiz de

Fora e constitui o litotipo que sustenta os morros próximos ao centro desta cidade,

normalmente referidos como Morro da Torre e Morro do Cristo Redentor. Foi exatamente

nestes monos que libert (1955) definiu a Série Juiz de Fo¡a como constituída de paragnaisses

na facies granulito, sendo a rocha-tipo um biotita-granada gnaisse com ortopiroxênio.

Esta rocha é norma.lmente escura de tonalidade esverdeada ou azulada, foliada e de

estrutura bânclada com altemância de níveis mais e menos escuros. füanada e biotita podem

ser obsevadas em todos os aflo¡amentos, no entanto, a identificação de ortopiroxônio é mais

dificil. A granada pode chegar a ter dimensões centimétricas. É muito comum apresentar

estruturas migmatíticas, nebulítica e/ou estromática, quando então torìa-se mais clara. Os

leucossomas são brancos a esverdeados/azulados e têm granada, quartzo azul e ortopiroxênio.

l,ocalmente, estes leucossomas apresentam schlierens de biotita e granada. Veios de quartzo

também ocorrem e, tanto estes quanto os leucossomas, apresentam raramente gralita. L,entes

e/ou boudins centimétricos de rocha calcissilicática associam-se a este conjunto, ocorendo

em proporções bastante reduzidas. Poucas bandas centimétricas de anfibolito säo observadas,

sempre em estágio avançado cle alteraçào. E muito comum a presença cle pegmatitos com

biotita, discordantes ou concordantes em telação à lbliação do paragnaisse.

Próximo aos contatos com a escama tectônica de ortogranulitos do Complexo Juiz de

Fora, o paragnaisse adquire textura milonítica, onde porfiroclastos de granada, feldspatos e

ortopiroxênio ocorrem em uma matnz fina recrístalizada com fitas de quartzo. O
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paragnaisse, é bem visível em lâminas delgadas. Possui granulometria fina à média e textura

granobiástica, localmente poligonal, tornando-se mllonítica próximo aos contatos com as

diferentes esc¿lmas tectônicas. A análise petrográfica ao microscópio mostrou que esta rocha ó

muito rica em plagioclásio e relativamente pobre em quartzo. Os principais coustituintes, além

do plagioclásio, são biotita, granada, ortopiroxênio e clinopiroxênio. Sillimanita foi encontrada

em apenas 1 afloramento. Como minerais acessórios são comuns apatit4 por vezes em grandes

quantidades, e mineral opaco. Por outro lado, os leucossomas são constituídos de ortoclásio

micropertítico, plagioolásio" quartzo, granada, ortopiroxônio, biotita, zircão e apatita.

As rochas calcissilicáticas têm coloração clara, esverdeada, textura granoblástica

poligonal e estrutura maciça. Os minerais constituintes são plagioclásio, clinopiroxênio,

granada, ortopiroxênio, biotit¿ e apatita. Os altos teores de plagioclásio e, por vezes, também

de apatita do paragnaisse sugerem protólito cálcico. Esta sugestão é também apoiada pelo fato

desta associação ser relativamente pobre em K e Al, elementos estes só enriquecidos nos níveis

peliticos. É possível, então, que esta sequência represente um depósito de origem mista, em

parte pelítico, em parte quimico, provavelmente uma sequência de fundo marinho, constituida

de margas e cherts.

Tabela 9 - Composição Mineralógica, Característ¡cas Texturais e Glassificação
dos Litotipos da Unidade Jardim Glória.

Itarfe ll - Apresentação dos Dados

Litotipo

Paragnaisse

Leucossomas

Minerais (em ordem

decrescente de vol)

Rochâ Calcissilicátìca

plg opx. gl, bt. cpx- qz

oft, op, sll (rara), ap

O biotita-sìllimanita-granada gnaisse apresenta cor cinza clara, é rico em sillimanita e

não é portador de ortopiroxênio. Ocorre sob a forma de lentes e camadas dentro do biotita-

granada-oriopiroxênio gnaisse. I"ocalmente, ooorrem niveis extremamente ricos em sillimanita,
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folrnando sillirnanïtitos. l.entes e/ou camadas centimétricas dô quartzito ocorrem intercaladas a

esta unidade. O quartzito pode ser puro ou feldspático e poucâs lentes àpresentam granada,

abrindo a possibilidade de, pelo menos, parte das lentes de quartzito serem gonditos e,

portanto, terem protólito de origem quînnca (chert impuro). O quartzito apresenta loca.lmente

sulfetos, hematita especular, grafita e é, comumente, percolado por óxidos e/ou hidróxidos de

Mn ao longo da foliação, clivagens e fiaturas.

O biotita-sillimaruta-granada gnaisse tem granulometria fina, textura variando entre os

termos granoblástico, nemato-granoblásticr¡ e pórfiro-granoblástico Próximo aos contatos, é

comum o desenvolvimento de foliação milonítica, onde minerais félsicos e granada compõem a

fração porfiroclástica e a matnz é fina, rec¡istalizada e inclui também biotita e sillimanita,

ambos em cristais orientados. Os principais mine¡ais constituintes são plagioclásio, ortoclásio,

quartzo, sillimanita, granada e biotita. Como acessórios ocolrem mineral opaco, z\rcào e

apatrta.

Tabela 1O - Composição Mineralógica, Características Texturais e

Classiflcação do Bt-Gr-Sill Gnaisse e Quartz¡to da Unidade Jardirn Glória.

Parte II - Apresentaçdo dos l)ados

Litotipo

Bt-Sill-Gr Gnâisse

Quârtzito

Minerais (ent ordem

decrescente de 7o vol)

plg. ort. qz, sll, bt, gr. op,

zc, ap

11.3.2) Ortogran!..rlitos do Cornplexo Juiz de Fora

qz, plg. gr, hm. sf, gf

Sob a denominação de Complexo Juiz de Fora, foram englobadas ¡ochas metamórficas

ododerivadas, cujas paragêneses são diagnósticas para a facies granulito. Este conjunto

dispõe-se em escamas tectônicas interdigitadas com escamas de ¡ochas supracrustais

metassedimentares, mostrando alto grau de obliteração de texturas, estruturas originais Com

base nas relações de campo, fica claro que estes ortogranulitos não são intrusivos em rochas
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metassedimentares, já que não contêm enclaves nem nenhum tipo associação metassedimentaf .

No entanto, dada a complexidade estlutural deste Domínio, restam ìmportantes dúviclas sobre

as lelações onginais entre os dois conjuntos orto e para de¡ivados: se os ortogranulitos são o

embasamento das rochas metassedimentares; ou se cada conjunto representa um terrenô

distinto, exótico, que, pelos efeitos cle intenso tectonismo, foram dispostos lado a lado.

Além dos resultados advindos da recorrôncia de eventos deformacionais, a

inclividualização de litotipos do Complexo Juiz de Fora constitui-se em ¡-rma tarefa árdua, visto

que o metamorfismo na facies granulito, em especial, leva as rochas a adquirirem uma

tonalidade esverdeada, o que diminui o grau de contraste entre as fases minerais. Na área

estudada existem excelentes exposições das rochas deste Complexo, principalmente em

pedreiras (abandonadas ou ativas) e em cortes da BR - 040 e da Estrada de Ferro Central do

Brasil. Todas estas exposições foram estudadas detalhadamente, o que, juntamente com a

análise petrográfica ao microscópio, levou à identifìcação de seis diferentes litotipos ou

associações litológicas: a) enderbitos e quartzo noritos; b) noritos; c) chamockitos cor de

carne; d) leucossomas chamockíticos; e) chamockitos intrusivos; e f) felsitos charnockiticos.

a) Enderbito / Quartzo Norito e Bt Gnaisse Associado

Parte II - Apresentaçtío clos Dados

Estas rochas têm cor esverdeada e bandamento centimétrico, dado pela altemância de

níveìs mais félsicos centimétricos (cor caramelo) e menos félsicos milimétricos (cor verde)

(Fig. l5). A foliação não é claramente percebicla, a não ser pela orientação de grãos dispostos

em níveis máficos milimétricos ou quando a rocha encontra-se parcialmente alterada.

Associados a estas rochas, ocorrem noritos sob a f'orma de bandas e/ou bouclins de espessllras

que variam de centimétrioas a 1 metro. Bandas leucooráticas, de composição charnockítica e

cor caramelo rosado, altemam-se com os demais litotipos citados e, eventualmente, mostram

contatos intrusivos com as rochas enderbíticas. O contato entre as difèrentes bandas é regular e

bem definido. Boudins centimétricos a decamétricos de uma rocha maciça, de cor cinza

azulada, ocorrem localmente, mais especificamente, na Pedreira do ponto 518 (porção Leste

cla área mapeada). Localmente, este conjunto apresenta-se migmatítico, com estrutura

estromática, cujos leucossomas são esverdeados, com grãos grossos de opx e hornblenda. Em

zonas de cisalhamento o enderbito I quartzo norito é afetado por metamorfismo retrógrado e

material leucogranítico róseo preenche os planos de cisalh¿rmento. Forma-se então um biotita
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gnaisse bandado e migmatítico e as injeções róseas, estiradas e boudinadas, enriquecem o

gnaisse em megaoristais de K-tèltlspato, gerando, localmente, estrultrra tipo augen.

O enderbito I quartzo norito é uma rocha de granulometria fina à média, texturâ que

varia de granoblástica a protomilonítica, com foliação fraca a forte. F'oliação milonítica forma-

se localmente, gerando porfrroclastos constituídos de plagioclásio, ortoclásio, quartzo e

ortopiroxênio, e matriz frna, formada pelas porções recristalizadas dos porfiroclastos, alérn de

biotita, mineral opaco e hornblend¿. F,sta estrutura é melhor desenvolvida próximo aos

contatos tectônicos (zonas de cisalhamentos), onde, em função da percolação de fluidos, a

rocha adquire coloração cinza, indicando, provavelmente, processo retrometamórftco. O

plagioclásio, principal constituinte, encerra várias feições ìnteressantes como antipertitas,

intercrescimento gráfrco com quartzo; inclusões arredondadas de quartzo e inclusões retas,

orientadas, de finas agulhas de mineral opaco. O ortoclásio não é pertítico e é comum a

ocorrência de mirmequita em algumas interfäces ortoclásio / plagioclásio. O ortopiroxênio tem

também inclusões de mìneral opaco ao longo de suas clivagens e apresenta-se, por vezes,

geminado. Hornblenda e biotita ocoffem îa matnz, nas bordas de ortopiroxênio. A rocha é

relativamente rica em zircão e fases acessórias também comuns são mineral opaco e apatita.

O biotita gnaisse é uma rocha de textura granoblástica, localmente poligonal e

inequigranular (ou porfiróide?). Ortoclásio micropertitico e plagioclásio ocorrem em gràos

maiores (finos a médios) em matriz fìna constituída de microclina, quartzo, biotita e

relativamente, muita titanita Outros minerais acessórios são apatita, mineral opaco e zircão.

Como minerais secundários ocolrem muscovita, sericita, clorita e carbonato.

A rocha azulada tem textura granoblástica e estrutura maciça. Os minerais constituintes

são plagioclásio, clinopiroxênio, mineral opaco, titanita, biotita e zircão.

Poucos corpos pegmatíticos ocorrem associados a estes granulitos. São rochas

intrusivas, discordantes, de coloração oinza e I metro de espessura. A composição

mrneralógica é dada por quartzo, K-feldspato, plagioolásio, biotita e magnetita. Próximo ao

contato com este pegmatito, em uma zona muito restrita, os ortogtanulitos sofrem processo de

retrometamorfismo, levando à formação de hornblenda gnaisse mesocrático, de composição

tonalítica, e de hornblenda gnaisse leucocrático, glanítico a granocliorítico.
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Figura 15 - Enderbito / Quartzo Norito e Biotita Gnaisse Associado.

Complexo Juiz de Fora. Ponto 518

Figura 16 - Norito - Complexo Juiz de Fora (foto de afloramento). Ponto 518
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b) Norito

Ocorre sob a forma de bandas e/ou boudins de espessura centimétrioa a 1 metro,

hospedados em granulitos quartzo noriticos a charnockíticos (Fig. 16). Esta rocha tem

composição gabróica, granulometria fina à média, textura granoblástica a protomilonítica e

estrutura maciça a fracamente foliada. Quando protomilonítica, plagioclásio, clinopiroxênio,

ortopiroxênio, homblenda e, subordinadamente, mineral opaco constituem a fração

porfiroclástica. Em seus bordos, estes minerais foram afetados por um processo de

recristalização incipiente, levando à formação de restrita matriz fina e poligonizada Fazem

parte desta matriz, biotita" mineral opaco, granada, quartzo, apatita e uma segunda geração de

homblenda. Esta forma-se nas bordas e ao longo de clivagens de piroxônios, enquanto que a

biotita lorma-se preferencialmente nas bordas de hornblenda da primeira geraçào. Fì muito

comum a ocorrência de mineral opaco acicular em clivagens de homblenda da primeira

geração e, menos Íìequentemente, em piroxênios. Granada ocorre nas bordas de ortopiroxênio

e mineral opaco. -I extura coronitica de granada em ortopiroxênio, clinopiroxênio ou

plagioclásio é comum. A formação da granada está, em parte, associada à formação de biotita

e da segunda geração de hornblenda.

c) Migmatitos Estromáticos Granulíticos

É 
"ornu- 

o conjunto fomado por enderbito / quartzo norito e norito apresentar

texturas migmatíticas reliquiares. Nestes locais, pode-se verificar que tanto paleossomas

quanto melano e leucossomas são verdes e têm ortopiroxênio, o que sugere lortemente que a

anatexia in situ precedeu a granulitização destas rochas. Muìto embora os migmatitos nào

constituam um tipo litológico distinto e sim uma disposição estraltural conspicua, eles são aqui

tratados separadamente por uma questão de clareza, dada sua complexidade.

Os migmatitos são caracterizados por uma alternância de mesossomas enderbíticos e

leucossomas charnockíticos, ambos com ortopiroxênio. Em zonas de cisalhamento paralelas à

foliação principal ocorre o retrometamorfismo destas rochas, transformando-as em migmatitos

a hornblenda. Ainda nestas mesmas zonas de cisalhamento ooorrem leucossomas com granada

e biotita.

O Mesossoma Enderbitico apresenta fraca foliação, textura granoblástica a

protomilonítica e foliação fraca a milonítica. Seus constituintes minerais são plagioclásio (não
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anti-pertítico), ortoclásio (não pertítico), quartzo, ortopiroxênio, hornblenda, biotita, mineral

opaco, titanita, apatita e zircão. 'Iem, como caracterÍstica mais maacante, a ocorrência de

estrutura simplectítica entre hornblenda e plagioclásio e/ou hornblenda e mineral opaco

(provavelmente ihnenita), desenvolvida nos bordos ou nas proximidades de grãos de

ortopiroxênio. Mirmequita é comum nas interf'aces oftoclásio / plagioclásio.

O leucossoma charnockítico tem texlura granoblástica a protomiloûitica e uma fraca

foliação A presença de estrutura simplectítica é também comum neste litotipo, sendo aqui

formada pelo intercrescimento entre biotita e plagioclásio, que se clesenvolve nas proximidades

dos grãos de ortopiroxênio. O ortoclásio micropertítico é o constituinte de maior percentual

em volume desta rocha que tem também quartzo, plagioclásio (não antipertítico),

ortopiroxênio, hornblenda, granada (pequeno volume), mineral opaco, apatita, titanita e zircão.

Intercrescimento mirmequítico é também comum nas interfaces ortoclásio / plagioclásio.

Localmente, os leucossomas transicionam para diatexitos charnockíticos, leucocráticos,

com schlierens ricos em biotita, como na Pedreira Santa Monica (a SE do centro de Juiz de

Fora; ponto 151 no Anexo l), onde também apresentam rara granada. Ianto os mrgmatitos

quânto os diatexitos são verdes e têm ortopiroxênio.

d) Chamockitos

Parle II - Apresentação dos Dados

Além dos leucossomas charnockíticos, três tipos de charnockitos ocotlem nô

Complexo Juiz de Fora: bandas e injeções de rocha chamockítica; charnockito intrusivo; e

felsito charnockítico intrusivo. Cada uma destas rochas será descrita a seguir.

d.4) Bandas e lnjeções de Rocha Charnockítica

As bandas e injeções de rocha charnockítica constituem corpos centimétricos, de cor

oaramelo-rosada e ocorrem hospedadas em enderbitos e quartzo noritos (Fig 17a), com os

quars localmente mostram contatos intrusivos (Fig. 17b). A aná{ise petrográfica revelou que

estas bandas têm composição enderbítica / charno-enderbítica a charnockítica, sendo esta

última a predominante. A rocha tem granulomet¡ia fina à média, textura granoblástica a

proiomilonítica e estrutu.ra maciça. Nos termos enderbíticos/charno-enderbíticos, o
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Figura 17a e b - Bandas e injeções/leucossoma chamochíticos. Complexo
Juiz de Fora. Ponto32
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plagioclásio é micro-antipertítico e tem inclusões gráficas de quartzo, enquanto que nos telmos

chamockíticos, o ortoclásìo é micropertítico. Plagioclásio, ortoclásio, qu¿dzo e orlopiroxênio

constituem os porfiroclastos das porções protomiloniticas e apresentam bordos recristalizados

que, juntamente com biotita e mineral opaco, formam a malnz da rocha. Além do mineral

opaco, apatita e zircão são fases acessódas comuns.

d.2) Gharnockito

Intrusivo em todo o conjunto, ocoffe um corpo de rocha félsica, hololeucocrática a

leucocrática, isotrópica, com poucos a raros grãos grossos de ortopiroxênio Localnente,

talvez em zonas de borda, a rocha mostra-se pintada de grãos de allanita. O charnockito

intrusivo tem estrutura predominantemente maciça a jlacamente foliada" adquirindo,

localmente, foliação milonitica. Em alguns locais, como na Pedreira Santa Mônica, pode-se

observa¡ uma continuidade entre este corpo intmsivo e os leucossomas verdes dos migmatitos

granulíticos já abordados.

O charnockito int¡usivo tem granulometria média à grossa e, quando maciça, a textura

é granoblástica. A textura protomilonítica a milonítica é formada por porfiroclastos de

plagioclásio, ortoclásio, agregados policristalinos cle quartzo" ortopiroxênio e mineral opaco

(?) em matriz fina, onde as porções recristalizadas dos porfrroclastos se juntam à biotita que

ocorle em plaquetas orientadas. o conjunto dá origem a uma foliação milonítìca

anastomosacla. O ortoclásio é seu principal constitr¡inte e mostra-se invariavelmente

micropertítico. Quartzo e plagioclásio (às vezes, antipertítico) também ocorrem eIIr

quantidades apreciáveis e é abundante a presença de intercrescimento mirmequítico nas

interfaces ortocláio / plagioclásio. Os minerais máficos presentes são raros cristais de

ortopiroxênio, biotita, rara homblenda, rara granada e, localmente, poucos grãos de allanita

As fases acessórias são, além da allanita, mineral opaco, zitcáo e apatita. Uma cal'aclerística

interessante é a presença de textura simplectítica entre biotita e feldspato (ortoclásio e/ou

plagioctásio) e/ou quartzo, provavelmente resultante de reação que levou ao consumo de

ortopiroxôrúo (restos deste mineral são observados próximo ao simplectito). Raros grãos de

hornblenda são consumidos para gerar biotita.
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Os leucossomas verdes têm composição charnockítica, texlura granoblástica a

protomilonítica e f'oliação fraca. Seu principal constituinte é o K-feldspato (ortoclásio

micropertítico como porfiroclasto e microclina em arranjo poligonal na matnz). Ortopiroxênio,

hornblenda, plagioclásio e quartzo ocorrem como porfiroclastos com bordos recristalizaclos.

Plaquetas orientadas de biotita ocorrem na matnz" próximo a ortopiroxênio e hornblenda.

Granada é rara e mineral opaco, apatita e zircão compõem o conjunto das fases acessórias.

d.3) Felsito Charnockítico

É uma rocha de cor clara, ligeiramente esverdeada, de granulometna grossa, carater

isotrópico e com blastos centimétricos de ortopiroxênio. Apresenta contatos intrusivos com

granulitos de composição enderbítica e tem enclaves de rochas granulíticas básicas.

I,ocalmente, forma porções pegmatóides com longos (centimétricos) cristais de anfibólio

(homblenda? , tremolita?). A rocha tem textura granoblástica, estrutura maciça e granulometria

grossa. Seu principal constituinte é o quartzo que apresenta-se com exlinção ondulante e

contatos arredondados tipo "embayed". Finas plaquetas orientadas de biotita" formadas

próximo aos grãos de ortopiroxênio, conferem fraca foliação à rocha. Os feldspatos, se

presentes, são de dificil identìficação. Em diagrama QAP normativo, (Le Maitre, 1989), a

rocha plota no campo 14. As fases aoessórias são apatita e zireào.
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Tabela 11
ct

Litotipo

Enderbito

QrartzoNorito

dos Litotipos do Complexo Juiz de Fora.
Composição Mineralógica, Características Texturais e

Norito

Migmatito Granulítico

Minerais (em ordem

decrescente de %o vol)

Bandas e Injcções de

Rocha Charnockítica

plg, opx, hb. ort, bt, op, ap,

ZC

ClÉtnockito Intrusivo

e Leucossomas

plg, cpx, hb. opx, op, gr,

ort. qz. bt. âp. ti, zc

Felsito Charnockítico

Intrusivo

plg, ort, hb, qz, bt. opx, op,

PÏ. aÞ, zc

Granulometria

pl& qz, ort, opx, bt, op, âp,

7C

fina à média

ort, qz, plg, opx, all, op,

zc, ap

qz. opx, bt, 
^p, 

zc. plg (?),

ort (?)

Iina à médra

TerturaÆstruturâ

fina à média

Grarroblástica a Proto-milo-

nítica; Maciça a Foliada.

fina à média

Granoblásticå â Proto-núlo-

nítica; Maciça.

média 'a grossa

Granoblástlca â Proto-milo-

nítica: Est¡omática

Granoblástica a P¡oto-milo-

nítica; Maciça.

gross¿Ì

Gr¿noblastica a Milonílica:

Maciçâ â Foliâdâ.

Granular/Granoblástica;

Maciça
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11.3.3) Ortognaisses (Biotita gnaisses e Biotita-Hornblenda gnaisses) da Suite

Suirino-Þorândia

Estes gnaisses são descritos mais adiante, uma vez que constituem uma associação

litológica característica do Domínio Tectônico Paraíba do Sul.

11.3.4) Rochas Metassedimentares e Metabasitos Associados

Neste Domínio duas associações distintas de rochas metassedimentares, ambas

associadas a metabasitos, puderam ser individualizadas: 1) biotita gna:isse homogêneo

associado a quartzitos; e 2) biotita-granada-sillimanita gnaisses associados a quartzitos e

rochas calcissilicáticas.

# Biotita Gnaisses Bandados, Quartzitos e Metabasitos Associados

O biotita gnaisse homogêneo é o litotipo mais suscetível ao intemperismo na á¡ea. As

melhores exposições desta rocha são encontra<las em cortes de estradas, já em estágio

avançado de alteração. Ocorre ao longo de duas escamas tectônicas e forma a base deste

Domínio. Considerando todo o pacote sedimentar, o biotita gnaisse homogêneo ocorre

estruturalmente na base. Este gnaisse apresenta-se foliaclo, no entanto, o bandamento é fino,

com altenância de níveis milimétricos claros (felsicos) e escuros (biotiticos). Localmente

ocorrem estruturas migmatíticas que indicam processos de anatexia in situ, e o conjunto torna-

se mais grosso, com o desenvolvimento de leuoossomas graníticos" configurando estruluras do

tipo estromáticas e/ou bolsões de material funclido. A granulometria desta rocha varia de frna à

grossa, mantendo, entretanto, seu caratet homogêneo. Próximo aos contatos com outras

escamas tectônicas, a rocha adquire textura milonítica, com porfiroclastos de feldspatos

(raramente granada) e matriz fina recrstalizada com biotita. O gnaisse apresenta cornposição

mineralógica monótona e pouco variável, dada por plagioclásio, ortoclásio quartzo, biotita e

rara granada, o que parece explicar o caracter homogêneo desta rocha.

Associado a este gnaisse ocorre um grande número de camadas centimétricas a

métricas de quartzito, cuja granulometria va¡ia de fina à média. As camadas de quartzito

possuem granulometria grossa e, muitas vezes, são as únicas expressões desta associação em

superficie. O qua-rtzito apresenta uma clivagem espaçada, ao longo da qual ocorrem plaquetas

orientadas de muscovita. É com.,m a presença de uma lineação mineral, dada pelo estiramento
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de grãos cle quaftzo e também pela orientação de grãos de muscovita e turma.lina. Próxlmo aos

oontatos tectônicos, o quartzito também apresenta-se mrlonítico, quando, então, destacam-se

porfiroclastos de plagioclásio. Os minerais constituintes são quaúzo, plagioclásio, muscovita,

sillimanita e raramente biotita e/ou granada. Como fases acessórias ocorrem zircão, turmalina e

mineral opaco.

Bandas e/ou bouclins de anfibolito e/ou rocha calcissilicática oconem associados a este

conjunto, porém em pequenas proporções. Ocorrem notmalmente muito intemperizados,

constituindo-se em mateúal argiloso de coloração ocre

Tabela 12 - Composiçäo Mineralógica, Çaracterísticas Texturais e

Classificação dos B¡ot¡ta gnaisses bandados e quartzitos'

Parte II - Apresenlação dos Darkts

Litotipo

Bt Gnaisse Bandado

Quartzito

Minerais (em ordem

decrescente de 7o vol)

plg, ol., q-, bt. gI (rara),

ap, op, zç

2) Biot¡ta-Granada-(Sillimanita) Gnaisses, Biotita Gnaisses Homogêneos

Bandados, Quartzitos, Rochas Calcissilicáticas, Granada Quartzito

Metabasitos Associados

qz, plg, um, sll. bt, gr,

zc- tur, op

Granulometria

Esta associação litológica ocorre estruturalmente actma da descrita anteriormente. Esta

clistribuída ao longo de oito escamas tectônicas prìncipais e outras cinco de menor tamanho,

que interdigitam-se com ortogranulitos do CJF e ocupam a porção sudeste da área estudada

O litotipo predominante é um biotita-granada-sillimanita gnaisse de granulometria

média à grossa, foliação marcante e bandamento gnáissico normalmente presente Estruturas

migmatíticas, principalmente estromáticas, São comumente observadas, evidencia¡do o

desenvolvimento de anatexia in sit . Os leucossomas gerados têm a composição de granitos

7i

fina à grossa

hna à média.

localmente, grossâ

TexturaÆstrutura

Granoblástica a Milonítica:

Bandada, Foliada, Mi gmatí-

ticâ.

Granoblástica a Milonítical

Foliada.

e
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peraluminosos que, além de quartzo e feldspatos, apresentam granada e biotita. Na escama

superior, houve desenvolvimento de leucogranito branco com granada e cor<lierita, devenclo-se

ressaltar que este último mineral não é encontrado nos gnaisscs que encaixam c que deram

origem ao leucogranito. Por ocomerem em escaÍras de espessura relativamente reduzicla, é

comum estes gnaisses apresentarem texlura milonítica, onde porfiroclastos de feldspatos e

granada ocorrem em uma matriz mais fina, recristalizada, e minerais como biotita e sillimanita

orientam-ss ao longo da loliação milonítica. A paragênese da rocha e as evidências de anatexia

indicam condições de metamorfrsmo de alto grau, porém não são diagnósticas de facies

metamórfica, sendo estáveis tanto na facies anfibolito superior quanto na facies granulito.

Entretanto, os gnaisses apresentam comumente coloração acinzentada, resultante da

alternância de bandas claras (brancas) e escuras (pretas), cores estas típicas cle ambientes

metamórficos com Puzo = P*.", caracteistico da facies anfibolito. Localmente, a rocha adquire

coloração esverdeada, sugerindo ambiente metamórfico anidro, típico da facies granulito.

Camadas e/ou lentes de biotita gnarsses homogêneos e quartzitos ocorrem intercaladas a estes

gnaisses. Bandas, lentes elou boudins de rocha calcissilicática e granada quartzito também

associam-se ao conjunto. A¡fibolito ocorre também sob a forma de bandas elou boudins. É

comum a presença de pegmæitos de composição granítica, principalmente discordantes em

relação à foliação das rochas.

O biotita-granada-sillim¿rnita g¡aisse apresenta uma variedade de tipos texturais, como

granoblásticos, grano-porfiroblásticos, nematoblásticos, protomiloníticos e miloníticos. Em

oontraste com os biotita gnaisses homogêneos, esta rocha tem uma composição mineralógica

bem variada, dada por plagioclásio, ortoclásio, quartzo, biotia, granada, sillimanita e/ou

fibrolita e, como acessórios, mineral opaco, zircão, rutilo, apatita e hercinita (rara).

Localmente, há desenvolvimento de ortopiroxênio nos gnaisses de coloração esverdeada,

diagnosticando conrlições metamórficas da facies granulito. Quando milonitica, os minerais

enoontrados como porfiroclastos são plagioclásio, ortoclásio mioropertítico, granacla, qvaltzo,

ortopiroxênio, mineral opaco e sillimanita (?). Na matriz recristalizada, além dos minerais

félsicos, ocomem plaquetas de biotita e prismas de sillimanita e frbrolita orientados segunda a

foliação. Musoovita, sericita, carbonato e clorita são fases secunclarias fomadas pela alteração

de leldspatos e biotita.
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Biotita gnaisses homogêneos, muito semelhantes aos descritos no item anterior,

ocoffem interdigitados aos biotita-granada-sillimanit¿ gnaisses nas escamas estruturalmente

inferiores. Em direção ao topo estrutural, a presença dos gnaisses homogêneos torna-se

gradativamente menos expressiva até a total ausência. É comum a piesença de biotita gnaisses

homogêneos estar associada à presença de quartzitos.

Camadas e lentes centimétricas a métricas de quatzito associam-se com frequência a

este conjunto e, como dito anteriormente, parecem guardar uma relação estreita com os biotita

gnaisses homogêneos. No entanto, ocorrem também intercaladas com camadas de biotita-

granada-sillimanita gnaisse.

Assim como ocorre para os gnaisses homogêneos, as camadas de quartzito são também

mais frequentes nas esc¿unas inferiores, sendo que nas três escamas superiores não foram

enoontrados quartzitos. Da mesma fòrma que os gnarsses homogêneos, os quartzitos são

bastante semelhantes aos descritos no item anterior, apresentando as mesmas feições

estruturais e a mesma composição mineralógic4 embora sejam mais enriquecidos em

muscovita e sillimanita.

Bandas, lentes e/ou boudins de rocha calcissilicáLtica e, subordinadamente, de granada

quartzito ocoffem associados aos biotita-granada-sillima¡rita gnaisses, sendo mais abunclantes

na escama 5 (a mais espessa). A rocha calcissilicática tem coloração verde clara, aspecto

maoiço, granulometria fina à média, textura granoblástica a poligonal e é constituída de

plagiocásio, clinopiroxônio, biotita, mineral opaco, quartzo e granada.

O granada quartzito tem coloração acastanhada e estrutura maciça a bandada, com

altemância de níveis felsicos brancos e niveis felsicos com granada castanhos. A rocha tem

granulometria média à grossa e é cÒnstituída de quartzo, granada vermelha-alaranjada e

mineral opaco. Óxidos e/ou hidróxidos de Mn podem estar presentes nos espaços

intergranulares.

Bandas e/ou boudins d,e anfibolito ocorrem normalmente paralelos ao bandamento e à

foliação da rocha hospedeira.

'15
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Tabela 13 - Composição Mineralógica, Característ¡cas Texturais e
Çlassificação dos Biotita-Granada-(Sillimanita) Gna!sses e Litotipos
Associados.

Litotipo

Bt-Gr-(Sill) Gnaísse

Leucossomas

Pe¡aluminosos

Minerais (em ordem

decrescente de 7o vol)

Bt Gnaisse Bandado

plg, ort. qz, bt, gr. sll.

fbr, op" zc. rt. ap. hc

(ra¡a), opx (râro)

Qua¡tzito

plg. ort. qz.. g¡, bt. (cro

Parle Il - Apresenlação clcts Daclos

Rocha Calcissilicática

Cranulometria

plg. ort. qz. bt. gr (rara).

ãp, oø 7.c

Granada Quartzito

média à grossa

qz, plg, um. sll, bt, gr,

zc. tì-II, op

plg. cpx. bt, op, qz, g,

ap, ti

média à grossa

11.3.5) Suite lntrus¡va Matias Barbosa

Texturâ/Estruturâ

Dois tipos litológicos compõem esta suite intrusiva: a) biotita gnaisse homogôneo fino;

e b) Leucogramto rosado Estas rochas compõem um cotpo ígneo de forma alongada numa

direção paralela à foliação regional, constituindo o substrato geológico da cidade de Matias

Barbosa. As rochas f¡equentemente apresentam foliação interrra paralela àquelas dos demais

litotipos. Em geral, as relações de contato com as demais rochas deste Dominio Tectônico nào

são muito claras. No entanto, na porção a nordeste da área estudada, foi obse¡vaclo contato

claramente intrusivo deste biotita gnaisse homogêneo fino com biotita-granada-sillimanita-

ortopiroxênio gnaisse (Fig. 18) da associação descrita anteriormente. Além disso" é comum a

ocorrência de enclaves de rochas calcissilicáticas, representando provavelmente xenólitos das

¡ochas encaixantes. Três diferentes associações litológicas (ortogranulitos do Complexo Juiz

de Fora, biotita gnaisse bandado e biotita-granada-sillimanita gnaisse) deste Domínio formam

contatos tríplices em locais onde há desenvolvimento de texturas miloníticas. Estas relações

sugerem fortemente que, pelo tnenos em parte, as rochas da suite intrusiva Matiàs Barbosa

76

qz, Er, op

Granoblástica a Milonítica:

Foliâda- Bandada. Migma-

títica

fina à eloss¿r

fina à média.

localmentc, grossâ

Granoblástica a Milonitica:

Maciça à Foliada.

Granoblástica a Miloníticat

Bandada, Foliada, Migmatí-

tica.

fina à média

média à grossa

Granoblásúca a Miloníticat

Foliad;r

Granoblástica - Poligonal;

Maciça.

G rÍ¡noblásticâ - Poligonal:

Maciça a Bandada.
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Figura 18 - Contato intrusivo da Suite Matias Barbosa com rochas metassedimentares

Folha Mar de Espanha. Ponto307.
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foram envolvidas na tectônica responsável pela interdigitação de escamas. A seguir será

descrito cada um dos litotipos que compõem esta suite.

a) Biotita Gnaisse Fino Homogêneo

Este é o litotipo predomina¡rte da associação. À rocha tem coloração cìnza escura e

aspecto homogêneo e isotrópico quando observada a certa distância. De perto, a fbliação é

bem marcante e é comum a presença de grãos grossos de hornblenda esparsamente

distribuídos. A granulometria da rocha é predominantemente fina, podenclo chegar à média.

Leucossomas irregulares, discordantes e concord¿mtes, também com oristais grossos de

homblenda ocorrem eventualmente e de maneira esparsa, não alteranclo o carater homogôneo

da ¡ocha. Tem schlierens e pãezinhos máficos próximos aos níveis leucossomáticos. Tanto a

rocha quanto os leucossomas estão dobrados (dobras fechadas intrafoliais), indicando que este

conjunto foi afetado pela fase de delormação principal desenvolvida na área. Localmente, esta

rocha toma-se porfrróide, com megacristais (milimétricos a centimétricos) eueclrais de K-

feldspato que se dispõem em parte paralelos e em parte obliquos à foliação da matriz. A

passagem da facies homogênea para a porfiróide é gradacional. Próximo aos contatos com

outras unidades, este biotita gnaisse homogêneo apresenta-se milonítico, com porfiroclastos

simétricos a assimétticos de feldspato Embora a rocha tenha uma cor relativamente esoura,

sua composição varia de granodiorítica a granítica e seu índice de cor, de mesocrátìco a

leucocrático. É comum a presença de enclaves cle rocha calcissilicática, sugerinrlo

representarem xenólitos da rocha encaixante. Além disso, na folha Mar de Espanha (a Este da

área estudada), foi observaclo contato intrusivo deste litotipo em biotita-granada-sillimanita

gnaisse.

O biotita gnaisse fino homogêneo tem texh¡ra ora granoJepidoblástica, ora

protomilonitioa a milonítica, com recdst¿rlização das bordas dos minerais félsicos. Os minerais

essenciais são plagioclásio, ortoclásio, quartzo, microclina, biotita, hornblenda e

clinopiroxênio. Como acessórios ocorrem escapolita, titanita, zi¡oão, apatita, mineral opaco e

granada. Quando milonítica, os porfiroclastos são de plagioclásio e, menos comumente, de

ortoclásio micropertítico, quartzo e clinopiroxênio. Estes grãos apresentam extinção

ondulante, geminações deformadas e recristalização das bordas. É comum ocorrer

intercrescimento mirmeqr.rítico nas interfaces plagioclásio/ortoclásio. Microclina, em grãos
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poligomzados, ocorre na matriz recristalizada, juntamente com os demais minerais felsicos,

formando bandas cl¿r-ras que interoalam-se com bandas onde há concentração de biotita. Biotita

e homblenda ooo¡rem orientadas na matnz e algumas feições sugerem que estes dois minerais

fotmaram-se, em parte, pelo consumo de clinopiroxêruo. Biotita parece formar-se também a

partir de hornblenda.

os grãos de titanita têm inclusões de mineral opaco e localmente são bordejados por

um filme de mineral opaco. As bandas com concentração de microclina pertencem à facies

mais grossa e tardia Muscovita é secundária e forma-se pela alterção de biotita, enquanto que

sericita forma-se pela alteração de plagioclásio e oftoclásio. Microclina não mostra-se alterada.

Ainda como fases secundáias ocorrem também carbonato e clorita.

b) Leucogranito Rosado

Parte U - Aprcsenloçõut dos l)øckts

Esta rocha está intimamente associada ao biotita gnaisse fino homogêneo, com o qual

tem contatos bruscos, localmente de carater intrusivo. o leucogranito rosado ocor¡e sob a

forma de bandas (milimétricas até 15-20 cm), bolsões ou leucossomas de granulometria grossa

ou média, coloração rosacla, ricos em K-feldspato. l,eucossomas e bandas são paralelas à

fbliação do biotita gnaisse fino homogôneo. Injeções pegmatíticas, comumente

subconcordantes, são também comuns.

Esta facies rosada tem microclina, quartzo, ortoclásio, plagioclásio, biotita (rara) e

apatita, sendo sua textura nomalmente granoblástica. A microclina é, as vezes, micropertitica

e ocorre tanto em grãos grossos (porfiroclastos) quanto na matriz, também félsica, da rocha.

Intercrescimento mirmequítico é comum nas bordas deste mineral. euartzo, plagioclásio e

mìcroclina podem estar estirados, mesmo na matriz e os porfiroclastos apresentam eÍinção
ondulante, geminaçäo deformada e bordos recristalizados

A matriz é normalmente granoblástica poligonal e os raros grãos de biotita ocon.em

orientados ao longo da foliação da rocha. Estas feições indicam que môsmo esta faciologia

tardia sofreu alguns efeitos da deformação regional. Este fato é também corroborado pela

observação local de foliação milonítica grossa, acompanhada da redução da matnz à
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granulometria fina. Muscovita, sericit¿ e calbonato são produtos secundários da alteração dos

feldspatos.

Tabela 14 - Composição Mineralógica, Características Texturais e
Classificação dos Litotipos da Suite lntrusiva Matias Barbosa e Enclaves.

Biotita Gnaisse Flornogêneo

Litotipo

Biotia Gnaisse Porfi róide

Minerais (em ordem

decrescente de 7o vol)

l,eucogranito Rosâdo
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plg. ort. bt. qz, mi. hb,

scp. cpx, op. ti. z.c. ap. gr

(rara)

Rocha Calcissilicáticâ

mi, plg, qz. ort. bt. hb.

scp. op, ti. zc, ap

Granulometria

ml. qz. ort. plg. bt. âp

11.3.6) Granada Chamockito

O granada chamockito é um corpo que localmente mostra feições intnrsivas em

relagão ao biotita-granada-ortopiroxênio gnaisse. Assim, em diversos afloramentos as relações

de contato sugerem origem a partir de fusão parcial in s¡tu.Islo porque próximo ao glanada

charnookito, o paragnaìsse lorna-se migmatítioo, muito enrìquecido ern leuoossomas, cuja

composição é muito semelhante àquela do granacla charnockito. Assim, muitas vezes os

contatos entre este charnockito e o paragnaisse parecem gradacionais. partindo do gnaisse.

passando por rnetatexito, diatexito e corpo intrusivo. Feições de carater tipicarnente intrusivo

(stoping) não são observadas.

O granada charnockito tem granulometria média à grossa e texlura granoblástica a

grano-porfiroblástica. Estruturalmente é bastante isotrópico, com schlierens orientados ao

longo de uma foliação fraca e paralela à foliação regional, muitas vezes assemelhando-se a

estruturas "fantasmas", herdaclas de gnaisses pré-e)dstentes Atém do carater isotrópico, esta
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fìna

plg, di, gr, scp, hb, qz,

br, ri, op

hru, com megacristais

mms a cms de K-

feldspato.

Textura / Estrutura

Grano-lepidoblástica:

Protomilolìítica ¿ Milo-

nítica.Foliada.

média à grossâ

Por6róide ¿ miloníticâ:

Foliada.

hna

Granoblástica - poligonal.

Milonitica;

Maciça a Foliada.

Granoblástica



rocha é caracte rizada por apresentar diferenças de tonalidade, ora esverdeada (tonalidade

predominante), ora branca acinzentada, e por ser salpicada de granada. Esta variação de

tonalidade sugere processos ígneos, envolvendo distribuição heterogênea de fluidos, incluindo

porções anidtas (esverdeadas) e porções "hidratadas". Outra hipótese é que esta variação seja

função de variações na composição da fase fluida, sugerinclo que as porções esverdeadas

representem fluidos pobres em HzO e aquelas acinzentadas, fluidos ricos em FI2O. Outra

caracteristica bastante conspícua é a presença de inúmeros enclaves de paragnaisse (Fig. 19a),

rochas calcissilicâticas e ortogranulitos semelhantes aqueles clo CJF (Fig. 19b), que podem ser

tanto interpretados como xenólitos ou cclmo restitos.

Próximo às escamas tectônicas de ortogranulitos, o granada chamockito também

adquire texlura milonítica, mostranclo que esta rocha é mais antiga do que a tectônica de

empurrões que atingìu este Domínio.

O granada chamockito é constituído de plagioclásio, ortoclásio, quartzo, biotita,

granada e ortopiroxênio. Como minerais acessórios ocorrem zircão, mineral opaco e apatita.

A textura é granoblástica ou grano-porfiroblástica, sendo que os minerais felsicos podem

apfesentar feições como extinção ondulante e forrnação de subgrãos em suas bordasnas

bordas. Quando protomilonítico ou milonítico. os porfiroclastos são de ortopiroxênio, granada

e minerais félsicos e a matriz é formada pela recristalização dos minerais félsicos, biotita e

mineral opaco. Nas interFaces ortoclásio/plagioclásio ocorue frequentemente interorescimento

mirmequítico. A granada ocorre em grãos médios a €irossos: muitas vezes cheios de inclusòes

cle quartzo, plagioclásio, biotita e mìneral opaco. Feição também conspícua é a plesença de

lranjas em tomo dos grãos de granada, constiluídas de intercrescimento simplectítico entre

granada e rnineral opaco e/ou granada e mineral félsico (quartzo e/ou feldspatos). E comum o

ortopiroxênio apresentar-se parcial a totalmente transformado para um material fino, fibroso

e/ou micáceo, de coloração amarronada, provavelmente um mineral de argila. Como este

material forma-se pseudomorficamente a pariir clo ortopiroxênio, é possível definir a pré-

existência deste mineral, mesmo quando já totalmente transformado. A biotita ocorre tanto ao

longo da foliação quanto nas bordas de granada e de ortopiroxênio, transformado ou nào,

sugerindo que a biotita é mais nova que estes minerais e também mais nova do que o material

que substituiu o ortopiroxênio. O zircã,o ocorre normalmente inoluso em plagioclásio,

8l
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Figura 19a - Granada Charnockito apresentando enclave de paragnaisse. Ponto 37

Figura 19b - Granada Charnockito apresentando enclave de ortogranulito. Ponto 37



ortopiroxênio e biotita. lVlusoovita, sericita. oatbonerto, clorita e epicloto (?) são nine¡ais

seounclár ios, lblnracLos pola altcr ação de fèiclspatos, biotita e orropiroxên¡o.

Os enclaves cle paragnaisse e rochas calcissilicáticas têm as nresnl¿ts oalactelisticas

apresen[adas pelas rochas já clescritas no ítern anterior refèrente ao paragnaisse e" portanto,

não serão abolclaclas uovamente com i'elação aos enclaves de ortogranulito, por apresentarcm

¿ì rì'ìesma composição e oltt¡'as fèições do que ac¡ueles desoritos pala o CJF r.r.rais acliante, nào

serão abolclados neste itcm.

Tabela 15 - Çomposiçâo Mineralógica, Garacterísticas Texturais e
Classificaçåo do Granada Charnockito.

I itotipo

P.tftc Il -.lpr6a tcrçtìo lo: l)rulos

Cran¿ìda Chafltockito

Mine rais (em ordenr

declescente de tZr vol)

ll.4) tJnidades Litolégieas do Dnmínio Tecfônico Faraíba eNo Sul

plg, qz. ort. bt. gr, opx.

op. rc. ap

Em fàce aos limitcs gt:ogr'álicos da árca alvo deste tral¡¿rlho, o Dominio Iectôniccr

Parail¡a do Sul tem expressão ate¿rl l]¿lstante rednzicla, não senclo possivel seu cletalhamento.

seja corn relaçãro à constitlrição litológica ou a sua cal-acteÍística estrutur'¿1. Este Domínio
'l ectònico na área é cor.rstituíc1o de duas associações distintas cle rochas englobaclas no

complexo Paraílra do sul. são clas. a) ortognaisses da suite euirino,Dorânclia" com as

mesmas c¿lractet ísticas já descritas pal'a estas tochas no Doniinio Tectônico Juiz cle Fora, e b)

biotita gnaisse bandado milonitico, provavelmente de origerl seclimentar.. A seguir sã9

apresentaclas as caracteristicas cle car¡po e petrográlÌcas dos ortognaìsses da Suite Qr-tirino-

Dorâtrdia. O biotita gnaisse bandado milonitìco, erl fiurção de sua restrita ocorrência e cle

apr.eseIìt¿ìr-se inte samente intemperizaclo, não ser'1¡ abordaclo em detalhe nest¿ seç¿io.

Granulomet¡i¡

lin¿r iì médi¿t:

locâlmcItc. glossa

'f'extula / X4strutura

Granoblástica a Grauo-

por[iroblhstica: lvtiloÌí1ic¿t.

Maciça a Foliacla.

8.1



11.4"1) Ortognaisses (Biotita gnaisses e Biotita-Hornblenda gnaisses) da Suite

Quirino-Dorândia

Na extremidade sul cla área, próximo ao contato com o l)omínio Tectônico Superior,

ocorre uma escama tectônica de pequena espessura e constituída de ortognaisses muito

semelhantes aqueles da Suite Quirino-D orãndia Qleilbron, 1993; Valladares, 1996). Ocone

um bt-hb gnaisse claro, de granulometria média à grossa, sem bandamento, porém

maroadamente foliado Tanto nesta escama quanto no Domínio Tectônico Superior, estâ rocha

apresenta foliação protomilonítica a milonítica. Looalmente, estes oÉognaisses adquìrem

feições indicativas de migmatização, com formação de leucossomas brancos com schlierens

máficos e cristais grossos de hornblenda, desenvolvendo estruturas estromáticas. Associados a

estes gnaisses, ocorrem com bandas e/ou boudins de rocha máfica, ultramáfica e de rocha

calcissilicática de coloração verde clara.

Estes gnaisses têm composição tonalítica e textura protomilonítica a milonitica, cujos

porfiroclastos são plagioclásio, quartzo, ortoclásio e pseudomorfos de tremolita e homblenda

sobre piroxênio. Plaquetas orientadas de biotita e o maior comprimento dos minerais félsicos

conferem marcante foliação à rocha. Como mìnerais acessónos ocorrem apatita, mineral opaco

e z,trcão

Os leucossomas têm composição granítica, dada por ortoclásio, microclina,

plagioclásio, quartzo, hornblenda e biotita. Ortoclásio, plagioclásio e quartzo ocoÌrem como

polfirÒclastos e rec¡istalizados na matriz que também é formada de microclina, hornblenda e

biotita. As fases acessórias são mineral opaco, apatita e zircào.

As bandas básicas têm composição nodtica a quartzo norítica. Opx, cpx e plagioclásio

são seus principais constituintes. Tremolita forma-se, pseudomorficamente, sobre opx e cpx.

Hornblenda e biotita oconem nos bordos ou nas proxirnidades dos piroxênios. Quartzo e

ortoclásìo ocoruern em quantidade muito reduzida e as lases acessórias identificadas são

mineral opaco, apatita e zircão.

I>ar¡e.ll - Apresentoção dos Dødos
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Tabela 16 - Composição Mineralógica, Característ¡cas Texturais e
Classificação dos Ortognaisses da Suite Quirino-Dorândia.

Bt Gnaisse e Bt-Hb Gnâisse

Litotipo

Bândas Básicas

Leucossoma

Minerais (em ordem

decrescente de 7o vol)

plg, qz. ort, hb, tm, cpx,

bt. ap, op, zc

plg, opx, cpx, hb, bt. tm

qz, ort. op, ap. zc

I'd e II - Aplesenlação dos l)ados

ort. mi. plg. qz. hb, bt- op.

'¿p,7,c

Granulonretria

plg, cpx, g¡, hb. scp. b1,

qz, ti. ap^ op

média à grossâ

ñna à média

TexturâlEstrutur'å

média à grossa

Protomilonítica a Milonítica,

Foliada.

fina à média

Grânoblásticâ: Foliada

Grarìoblástica â Protomilo-

níticar Foliad.a

Granoblástica-Poligonal;

Maciça.



ll.5 - Geologia Estrutural

11.5.1 ) lntroduçäo

A partir da análise geométrica das estruturas pré-cambrianas observadas na área de

estudo, foi possível identificar duas fases de deformação: a) fase da deformação principal (D,,);

e b) fases de deformação tardias (D,*r e D"*z). Este estudo teve como principais abordagens a

cronologia relativa de geração de foliação e a relação entre a formação de estruturas e minerais

dos conjuntos litológicos ocorrentes. Como não foranr obserwadas fèições de superposição

entre as duas fases tardias, é possível que estas sejam conternporâneas.

De um total de 570 afloramentos visitados, em 433 f'oram coletados dados (medidas)

das vá,das estruturas identificadas: 590 medidas de loliação, 93 de lineações minerais, além de

medidas de planos axiais (36), eixos de dobras (76) e de superficies de cisalhamento, referentes

à fase principal cle deformação; com relação à fase tarclia, foram coletaclos claclos de 3l planos

axiais, e 54 foliações, incluindo zonas de cisalhamento. Estes dados estão apresentados em

diagramas estereográficos e em mapa estrutural (Anexo 3). Com base nos diferentes estilos de

deformação observados no campo, a área alvo foi subdividida em domínios estruturais, como

mostrado no Anexo 3. A análise estrutural, envolvendo o estudo clas relações entre os vários

elementos estruturais e a maior ou menor intensidade de uma ou outra fase de deformação,

possibilitou a comparação entre os vários domínios e a confirmação da subdivisão gerada ainda

na etapa dos trabalhos de campo. Assim, a análise geométrica da deformação loi realizada para

cada f)ominio listrutural e o estilo de cada um destes dominios está apresentaclo em perfis

geológico-estruturais (Anexo 2) e no mapa estrutural (Anexo 3). A aná,lise destes resultados,

integrada à análise de indicadores cinemáticos, permitiu a elaboração de um modelo cinemático

cle deformação Pré-cambriana para esta área.

A fase principa.l de defiormação, que será abordada c;om maior detalhe em ítem

procedente, foi responsável pela geração da foliação principal (milonitica ou não), pelo intenso

imbricamento de contatos teclônicos e pelo empilhamento estrutural dos Domínios Tectônjcos.

Para cada Domínio Tectônico, esta fase de deformação desenvolveu características específicas,

o que será também abordado adiante. A fase de deformação tardia foi responsável pelo

dobramento e arqueamento da foliação principal e dos contatos tectônicos. Localmente, zonas
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de cisalhamento geradas nesta fase giram ou, ató mesmo, transpõem a foliação gerada na fase

D,,. Ainda associados a esta fase tardia, ocorrem zonas de cisalhamento e falhamentos dúcteis-

rúpteis, com pequeno rejeito. A descrição e a análisc clos elementos est¡uturais gerados nesta

fase serão abordadas no ítem II.5.2. A fase prinoipal teve sua evolução sinorônica ào auge

metamórfico, sob condições da facies anfibolito superior à lacies granulito, enquanto que a fase

ta:dia se desenvolveu sob condições cle P e T pós-auge do metamorfismo.

O item IL5.3, que flnaliza este capítulo, se dedica à integração dos daclos e resultados

obtidos e à análise cinemática da evolução deformacional do Pré-cambriano da área alvo.

11"5.2 - Análise Geométrica da Deformação

Fase Principal dø Def¿¡rmação

Como já foi exposto anteriormente, a fase principal de deformação apresenta

características específicas nos diferentes Domínios Estruturais. Assim sendo, esta deformaçã<.r

será analisada separadamente em cada um destes Domínios, com exceção do Domínio

Estrutural Paraíba do Sul (coincidente com o Domínio Tectônico homônimo) que, por ocupar

uma porção muito reduzida da área estuclada, não apresenta dados e medidas em número

suficiente para proceder à análise. Os Domínios Tectônicos Andrclândia e Juiz de Fora foram

subdivididos" respectivamente, em dois e três Domínios Estruturais (AND i, AND 2, JF 1, JF

2, IF 3), tendo como principais critérìos a ìntensidade de deformação associada à transposição

de estruturas mais antigas, e predomínio de foliação milonítica sobre uma firliação gnáissica ou

uma xistosidade (Anexo 3).

A seguir, são descritas as características geométricas dos elementos estruturais gerados

na deformação principal para cada um dos Domínios Estruturais supracitados.

#ANDl

No AND 1, a fase principal de deformação é caractenzade6 dentre outros, por duas

gerações de dobramentos aqui relacionados, respectivamente, a D1 e D2, muito embora seja

muito reduzido o número de dobras Dr observadas. Isto é provavelmente decorrente do fato

das dobras D1 e D2 apresentarem estilo e orientação muito semelhantes, como já verificado por

outros autores que investigaram áreas adjacentes (Heilbron, 1993 e Pacciulo, 1997), o que
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toma dificil a identificação das <lobras D1, a não ser em afloramentos onde haja a superposiçãcr

de D2 sobre D1. Além dìsso, não é liequente a associação de D2 com a formação de uma

xistosidade de crenulação, outro fator que vem dificultar o diagnóstico de estruturas D1. A

observação de superposição destas cluas fases ocor¡e normalmente em corpos litológicos mais

competentes (camadas, lentes e/ou "boudins" de quartzo, calssilicáticas, gondito, anfibolito,

etc), onde a transposição das estruturas mais antigas não tenha sido total. Os padrões

resultantes desta superposição são do tipo dobra dobrada (Fig.20). As dobras D1 sào

observadas principalmente em escala de aflo¡amento e têm perfrl isoclinal a apertado. Como foi

adiantado, para o que se está denominando fase pnncipal de deformação, tanto as dobras D1

quanto as D2 desenvolveram-se sob condições de P e T correspondentes ao auge do

metamor|rsmo (facies anlibolito superior) que afetou tanto o embasamento quanto rochas

supracrustais. Este aspecto, associado ao fato das dobras Dr e D2 serem geometricamente

muito semelhantes, sugerem que D1 e D2 tenham sido fases de deformação progressiva como já

proposto por Heilbron (1993, 1995) para o setor central da Faixa Ribeira. Sendo assim, a fase

principal de deformação é redefinida como composta por duas fases progressivas D1 e D2,

podendo ser simbolizada por Dr+ D2.

# Foliação S¡

A foliação Sr é uma xistosidade que, localmente, pode ser definida como subparalela ao

acamamento sedimentar e também paralela ao plano axial de Dr. No AND 1, Sl apresenta-se

oomumente transposta para a dileção de Sz. O arranjo planar de minerais micáceos ou tabular

de minerais prismáticos definem esta foliação. Além clisso, veios leucossomáticos de origem

anatética também se dispõem ao longo de 51, levando à formação de um bandamento

composicional.

# Dobrus D¿

Dobras relacionadas à fase de deformação D2 têm perfìl apertado a isoclinal e ocorrem

em qualquer escala de observação (Anexos 2 e 3 eFig.2la e b). A atitude dos planos axiais

destas doblas varia de subhorizontal a inclinada, sendo estas estruturas comumente partrlelas à

foliação penetrativa Sz. Tais sr,rperficies mergulham predominantemente para SE, com mâximo

em 132127 (Fig.22) eixos têm rumo variando de SW a NE, com caimento subhorizontal a

inclinado (estereograma no Anexo 3). Assim, as dob¡as Du variam de recumbentes a reclinadas.
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Figura 20 - Superposição da fase Dz sobre a fase Dr, registrada em boudin de

rocha calcissilicática. Ponto 79
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5cm

Figura 21 - Perfil apertado a isoclinal em dobra Dz em Biot-Sill gnaisse do CDA (a) e

llb-bt gnaisse do CM (b) AIID l Pontos 52 e 85
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Figura 22 -Estereograma dos planos axiais das dobras D2. ANDI.

N:28 pontos. Máximo : 132"127"
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O caráter acilíndrico das dobras D2 pode ser verificaclo clada a variação na atitude de

seus eixos e plarros axiais, mesmo em áreas não afetadas pela defonnação tardia. Localmente, a

variação de atitude dos eixos causa o embainhamento das dobras Dz. No entanto, não se pode

descartar que parte da acilindricidade do dobramento possa ser decorrente de superposição cle

# Foliøção Sz

A paralelização e a tfansposição quase total de 51 para 52 são características lrequentes

e importantes no AND 1. A transposição se dá por recristalização dinâmica, em graus

variados, de todos os minerais" que se reorientam na posição espacial de Su. Estes aspectos

traduzem a intensidacle da cleformação D2 Que se desenvolveu durante o ápice térmico do

metamorfismo. 'fantO macro quanto microscopicamente, a foliação 32 mostra-Se como uma

xistosidade grossa, definida pelo paralelismo de minerais micáceos, prismáticos e tabulares. Em

litotipos mais micáceos (gnaisse pelítico) ou em porções melanossornáticas de rocha gnáissica'

observa-se, localmente, o desenvolvimento de Lrma xistosidade de crenulação Sz. Em lâmina

delgada, é comum esta crenulação ser representada pela formação de arcos poligonais em

biotita e sillimanita, principalmente nos gnaisses peliticos

Em rochas mais competentes, a foliação 52 mostrâ-se como uma xistosidade espaçada,

disjuntiva, semelhante a fiaturas. Ao microscópio, é defrnida por grãos de quartzo alongados,

cujos contornos escuros (filme de material opaco) e iregulares sugerem ter ocorrido processo

de dissolução por pressão.

A atitude de 52 (ou Sr + 52) é apresentada em estereograma do Anexo 3' sendo seu

máximo registrado em 155/44.

# Zonøs ¡le Cisalhamento Ðz

Zonas de Cisalhamento I)z são observadas em vários ajloramentos no AND I e sãtr

responsáveis pelo desenvolvimento de uma foliação 52 milonítica (Fig. 23). Esta estrutufa é

caracterìzada por proporções variadas entre porfiroclastos e matriz. Dependenclo do litotipo,

os porfiroclastos podern ser feldspatos, granadas, homblenda ou clinopiroxênio, enquanto que

a matnz é lina, formada por subgrãos e fitas de quartzo e feldspato, além de minerais micáceos

e/ ou prismáticos orientados (recristalização dinâmica). É..o*u. o desenvolvimento posterior
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de recristalização estática, geranclo agregados granoblástioos poligonais. Franjas de

recristalização do tipo sigma são eventualmente observadas

o mergulho <le s2 (milonítica) é predominantemente para SE, sendo paralela à alitude

da fhliqeào nrinoin¡l S, I S, deste domínio.

# Lineação de Intersecção Li2 e ìle crenuløção I'c2'

No AND 1 a lineação Liz se desenvolve pela intersecção clas superficies sr e Sz e é

obsewada em litotipos mais competentes, principalmente nas camadas quartzíticas Poucas

medidas foram ooletadas para esta estrutura e sua atitude mostra paralelismo com os eixos das

dobras Dz.

A lineação de crenulação Lcz, também paralela aos eixos das dobras D2, só é observada

em lìtotipos pelíticos (bt-sill-gr gnaisses) ou em melanossomas de litotipos pelíticos e qtz-

feldspáticos do AND l. Como sua ocorrência é muito restrita, seus dados não foram plÕtados

em estereogramas.

# I'ineøção mineral (I'm)

A lineação mineral é muilo comum no AND I e é principalmente associada à foliação

principal Sr, Sz ou sr + sz. A orientação preferencial de grãos minerais (quartzo, feldspatos,

micas, anfibólios) e/ou agregados minerais definem esta estrutura. A relação angular entre Lm

e os eixos das dobras D2 é muito variável, desde subparalela à qr"rase perpendicular

(Estereograma Lmz no Anexo 3). Em muitos casos, como por exemplo, quando quarlzo e/ou

feldspatos materializam l,m, esta estfutura é nitidamente resultado de estiramento.

#AND2

Este Domínicl é caractedzado por intensa transposição das estruturas relacionadas a Dr

para a posição das estruturas D2. A principal estrutura é uma foliação milo tica 52, nem

dobras Dr nem foliação S1 puderam ser verificados neste Domínio'

# Dobrøs Dz

Parrc LÌ ,l¡,t e*nlaçcio du: Dados
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Poucas dotrras I)z foram obselvadas ncste Domínio. Ocorrem em escala de afloramento

e são illtra-foliação milonítica Sz. Tôm perfil fechado a isoclinal, pôdendo ser, a maiotia,

classificada como sirnilar.

It llolíaçäo Milonítica Sz

No AND 2, a'única foliação observada é a milonítica, relacionada à transposição

promovida por D2. Lsta loliação é oaraclerizada por proporções variadas entre porfiroclastos e

matriz e, dependendo do litolipo. os potfroclastos podem ser feldspatos, granadas, hornblen<la

ou clinopiroxênio, eûquanto que a matriz é fina, fòrmada pela recristalização dinâmica dc

quaúzo e Íèldspato (subgrãos e fitas), além de minerais micáceos e/ ou prisrnáticos orientados

Gig Za). Agregados glanoblásticos poligonais são comumente obserados, in<licando o

desenvolvimento posterior de recristalização estática. Franjas de recristalização do tipo sigrna,

principalmente ern feldspatos, são eventualtnente obsetvadas.

O mergulho cle 52 é predonrinantemente pala SE, com máximo em 169126. sendo

o¿uacteristicameute de menor ângulo (25-30") quando comparado ao AND I (listereograma no

Anexo 3).

# Lineações de In.tenecção (Lir) e de Cren.ulação (Lc)

Como no Aì',rì) 2 a 1ìrliação Sr está totalmente transposta, tanto Liz quanto I-c2 não são

observadas,

# Lin.eação mineral (Lm)

Semelhantemente &ô ,rr¡r 1, a loliação milonjtica Sr é intimamente assoçiada a uma

lineação mineral Lmz e, como no ,{ND 2 esta foliação tem baixo rnergulho, Lmz neste domínio

l.em um "plunge" muìto menor do que no AND I (Anexo 3). A lineação Lm2 é formada pela

orientação preferencial de quarlzo, feldspatos, micas e anfibólios, dependendo do litotipo em

que é observada Assim oomo para o AND 1, quardo quarlzo e/ou feldspatos materializam

Lm2, verifica-se que esta é claramente uma lineação de estiramento. Em um afloramento do

AND 2 foi obselado o giro da Lm contida na Sz milonítica, o que. associado à provável

a.cilinclricida.de das dobras D2 (em analogia ao que é observaclo no AND l). levam à fonnaçào

de dobras en bainha.
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Figura 23 - Foliação milonítica Sz, dada por minerais felsicos recristalizados e/ou estirados

em bt-gnaisse do CM. DTAND . Ponto 564.

I F-!t-aS-Þ tJ

0,8 mm

0,8 mm

Figura 24 -Foliação miloníticâ 52, em bt-(sill) gnaisse porfiroclástico. AND 2. Ponto 49
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O JFl apresenta carcteristíoas bastante conspícuas. Sinformais e antilorm¿is

rclacionados a I)2 são as principais expressões da fuse principal c1e deformação (Anexos 2 e 3)

e estas estruturas, de oscala de mapa, delineiam um grande sinÊormal, já caracterizado por

Iibert (1956). Dobras f)r não foram iclentificadas com certeza, já que não loram observadas

estruturas de superposição de Dz sobre Dr. Esta ausência de estruturas de superposição deve

estar relacionada aos tipos litológicos que predominam neste domínio: gnaisses migmatítìcos c

corpos oharnockiticos/graniticos (Fig. 25).

# Foliação Principal 57, ó'z ¿z ,S¡ -F &
A foliação principal deste domínio mostra-se diferente para cada tipo litológico. Os bt-

gr-(opx) gnaisses migmatíticos e os corpos charnockíticos tem uma xistosidade grossa,

definida pela orientação de biotitas e feldspatos. Ainda nos brgr-(opx) gnaisses, leucossomas

qtz-feldspáticos e melanossomas estão orientados na posíção espacial da foliação principal,

gerando migmatitos estromáticos. Com exceção dos locais onde há superposição de 52 sobre

51, ou em locais de ocor¡ência de dobras D2, é muito dificil identìficar se a foliação principal é

Sr ou Sz. Em litotipos mais competentes (quartzitos e rochas calcisilicáticas), é comum a

preservação de Sr, no entanto já dobrada por l)2 Em zonas de cisalhamento f)2, ocôme

transposição quase total de S1 para a posição espacial de Sz. Neste caso, 52 é uma foliação

milonítica, oncle porfiroclastos são constituidos de feldspato, granada, ortopiroxênio e a matriz

é frna e constituída de minerais félsicos e biotita. Nos gnaisses mais pelíticos (bt-gr-sill

gnaisse), é mais fácil clistinguir Sr de S:, já que comumente Sr está crenulacla e 52 é unra

xistosidade de crenulação. Entretanto, é também mais clara a transposição quase total de S1

para a posição de Sz. A xistosiclade Sr é definrda pela orientação de biotitas e feldspatos,

enquanto que 52, além daqueles minerais tem também sillimanita. Quan<lo rnilonítica, em zonas

de cisalhamento D2, 52 mostra porfiroclastos de feldspatos e granadas e matdz fina constituída

de minerais félsicos recristalizados clinamicamente, biotita e sillimanita. Nos quartzitos ocorre

uma ústosidade grossa e espaçada (S1) e outra espaçada disjuntiva (Su)

Nos ortognaisses granulíticos cleste donúnio não foram cl¿u¿rmente observadas

estruturas geradas pela superposição de Dz sobre D1, o que torna dificil a correlação da

ftrliação principal destas rochas com Sr ou Sz. Esta estrutura se traduz em uma xistosidade

grossa" geralmente milonítica, cujos porFrroclastos são de feldspatos e piroxênios (opx e/ou
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Fig.25 - F.stereograma dos Planos Axiais das dobras I)1, [)2, ou Dr + D?, JF1



cpx, além de homblenda) e a matïiz é composta pela recristalização clinâmica de mincrais

félsicos e mátìcos (p:iroxênios, biotita e homblenda). veios leucossomáticos esverdea{os

também sc orientam ao longo da Foliação principal, geraudo bandamento composicional e

migmatitos estromáticos.

Em estereograma (Anexo 3), a foliação principal, provavelmente Sr, mostra duas

concentrações, NW (337140) e SE (153/53), como resultado do dobramento D2, gerando um

grande sinformal" oujo Plano Axial tem mergulho alto para NW e o Eixo, mergulho baixo para

SW Assim, esta grande dobra D2 pode ser classificada como inclinacla, segundo proposta de

'Iitrner e Weiss (1963). As dobras Dz têm perfil aberto a fechado, variando desde horizontal

normal a inclinado. Os eixos destas dobras têm atitudes, em geral, subhorìzontais, cujo máximo

concentra-se em 58/10. Os planos axiais têm atitudes subverticais, mergulhando ora pzra NW

ora para SE (Fig.25). Em zonas de cisalhamento D2, onde a relação Sr-Sz é clara, verifica-se o

paralelismo de 52 com PA2

# I.ineações de Intersecção Li e de Crenulaçtio Lcr

Em bandas quartziticas, pode ser observada uma lineação de intersecção, defrnida pela

relação de S1 com 52, lineação esta paralela aos eixos das dobras I)2.

No caso dos gnaisses pelitioos, é comum a ocorrência de uma lineação de crenulação,

resultante da superposição de I)z sobre Dr. Esta lineação é paralela aos eixos das dobras Dz.

tl Lineação Mineral

Neste domínio não f'oi observada lineação mineral relaciona<ia à fàse principal de

deformação. Isto pode ser função dos tipos litológicos (bt-gr gnaisse, charnockito,

ortogranulito) mostrarem-se muito migmatíticos e/ou isotrópicos. Os bt-gr sill gnaisses, tzrtvez

por serem muito micáceos, também não desenvolveram lineações minerais. Outra explicaçào

pode estar no tipo de "stress" que afetou estas rochas, muito ernbora, a autora entendâ que

esta hipótese é extremamente desfavorecida, ao fàzer analogìas com os clemais domínios.

# JF2

Este Domínio é f'ormado por três escamas tectônicas, sendo duas oonstituídas de

rochas metassedimentares (biotita gnaisses bandados, quartzitos e biotita-granacla gnaisses)
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conelatas ao CDA e uma conslituída de oüognaisses granulíticos do Complexo Juiz de Fora

(Anexos i, 2 e 3). Ðm leriúos cle grandes estrutufas, estÈ Domíûio é semelhante ao JFl, já

que, em esoala de mapa, ve(ifica-se o delineamento de dobras D7 (Ànexo -l).

# Dobras Dr

Assim como ocoffe para o JF 1, dobras D r não são identificaclas com certeza no JF 2

# Foliação S7

Tambem neste Domínio, a foliação Sr só é reconhecida nos looais menos clef'ormados,

oncle há sobreposição de I)z sobre Dr. Sr consiste de uma xistosidade grossa tanto nos

ortogranulitos quanto nos biotita gnaisses bandados e biotita-granada gnaisses e de uma

xistosidacle espaçada nas camaclas de quartzito.

# Dobras Ðz

A característica mais conspícua do J[,2 é a alternância entfe porções menos

deformadas, com dobras Dz intrafoliais, e porções onde a única estrutura visível é uma foliação

milonítica (Fig. 26), feição esta que mostfa a hetefogeneidade e partìção da deformação D2.

As clobras D2 tôm padräo morfológieo assimétrico, do iipo similar' senclo lambém

oomuns dobras simétricas. A relação entre Eixo (máximo em 521A7; Anexo 3) e Plano Axial

(em geral cle mergulho subvertioal) gera padrão do tipo holizontal nonnal a inclinacla, segundo

ll'urner & Weiss (1963). As dobras normalmente tem perfrl apeltado

'll Foliação Sz

No JF 2, a foliação Sz é milonítica, formacla pela transposição quase total de Sr em

regiões de maior defomação (zonas de cisalhamento D2). E detinida pelo ananjo planar de

minerais tabula¡.es, prismáticos e/ou micáceos em uma matriz hna a média constituída cle gràos

dinamrcamente recristalizados e vadadas proporções entre potfiroclastos e matfiz ocon'em.

Bandas leucossomáticaS e melanossomáticas também orientam-se paralelamente a esta

estrutufa, dando origem a um bandamento composicional tectônico Embora as estruturas S0 e

Sr tenham sido quase totalmente transpostas, verifica-se que tanto a f'oliação 52 quanto o

bandamento composicional 52 mostram-se paralelos àquelas estruturas. A atitude da foliação

latP ll - lPt'.:r, ttlaç,i,t ,1,'s [)ut's



principal Sr, Sz ou S, I Sz é lnostrada etn estefeogran.ta no Anexo 3 e pode-se verificar seu

náximo em 315154 e submirimo em 120/50 (Estereograma - Anexo 3)

Em escala microscópica, a heterogeneidade <la deformação pode também ser verificacla,

dada a alternância de níveis de granulomentria mais fina e mais grossa, ou seja, de níveis mais e

menos def'ormaclos, mostrando que a loliação Sz forma-se pela redução na granulomentria da

rocha, como consequência de recristalização dinâmica.

A análise petrográfica mostrou serem os porfiroclastos constituídos de piroxênio (opx

e/ou cpx), hornblemla e plagioclásio nos ortogranulitos e de feldspatos e, menos comumente,

granada, nas rochas metassedimentares. A matdz é constituída de grãos recristalizados dos

minerais que formam os pordroclastos, além cle quarTzo e biotita (Fig.27) Extinção ondulante,

bandas e/ou lamelas de deformação e formação de subgrãos são feições comumente

obse¡vadas nos porfroclatos, enquanto que a matriz ó granoblástica, fo¡mada por novos gr.ãos

e fitas de quartzo.

Franjas de recristalização, tanto em escala de afloramento quanto em escala

microscópica são obseladas estluturas do tipo sigma que normalmente ocÒrrenì ao redor clos

porfiroclastos ou em "boudins" formados por litotipos mais competentes (quartzito,

calcissilicáticas, a¡fibolito e ortogranulitos básicos). Estes "boudins" mostram, muitas vezes,

foliação interna que, associada à morlologia da franja, indica o sentido do transporte

tectônioo.

Foliações S e C são estruturas eventualmente observadas no JF 2, tanto em escala

microscópica quanto mesoscopir;a.

# Lineação Mineral Lmz

A lineação mineral Lm2 tem características variáveis, dependendo do litotipo em que ó

desenvolvida. Nos litotipos metassedimentares (gnaisses quartzo-feldspáticos, qualtzitos e

gnaisses pelíticos), a lineação mineral Lmz é mais visível, sempre associada à foliação

milonítica Sz. Diferentemente das rochas metassedimentares, nos ortogranulitos do Complexo

Juiz cie Fora esta lineação é dificilmente observada, mesmo nas superficie miloniticas.
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Figura 26 - Alternância de bandas dobradas (dobras intrafoliais D2) e bandas

miloníticas em ortogranulitos do CJF JF2 Ponto 145
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Figura 27 -Tertura porfiroclástica em Quartzito do JF2. Ponto 18.
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Lm2 é definida pela orientação preferencial de minerais como quartzo, ho¡nblenda, piroxênios e

l¡iotita ou estilaùento cle agregados, de acordo com o litotipo. Sua atitude, corìlumente

paralela a subparalela aos eixos clas dobras D2, tem dois máximos: 55/29 e302/'10.

# JII3

Este dominio é caracterizaclo por intensa interdigitação tectônicâ com ìrnbricamento de

coûtatos, enhe rochas metassedimentares (biotita-granada-(sillimanita) gnaisses, biotita

gnaisses, qLrartzitos, rochas calcissilicáticas e g].anad'ù qrartzito (con'elatos ao CDA) e

ortogranulitos clo Complexo Juiz cle Fora. Esta interdigitação tectônica é observada tanto em

escala de mapa, onde as escamas tem formas amendoadas e se estendem na direção NE-SW

(Anexos l, 2, e 3), quanto em escala de afloramento, com escamas variando então de

centimétricas a métricas (Fig. 28). Quando comparado ao JF 2, este Domínio apresenta

escamas muito menos espessas, a transposição de 51 para a posição de Sz é total e o número

de lentes tectônicas e contatos tríplices é muito maior (Anexos 1, 2 e 3).

No JF 3 não são observadas com frequência dobras da fase principal de deftrrmação e a

fbliação principal é uma istosidade milonítica, associada a bandamento composicional e a uma

lineação mineral. Em poucos afloramentos, observam-se dobramentos de uma foliação antiga,

aperlados a isoolinais intrafoliais e transpùstos pela xistosidade milonítica, então considerada

Sz.

Patle II -,4pl'esentãção dos Dado.s

No JF 3 a estrutura principal consìste de uma altemância entre bandas clobradas, onde

a foliação prìncipal é uma xìstosidade grossa (S1), e bandas miloníticas, onde a foliação

principal é milonítica (S2) e transpõe a foliação Sr. No entanto, neste Dominio, a razão entre a

porção milonítica e a porção dobrada é alta, bem maior clo que para o JF 2. Este "bandamento

estrutural" mostra a heterogeneidade e partição da delormação prìncipal.

No JF3, as dobras Dz são ainda mais apertadas e são comuns dobras com perfil

isoclinal l)iferenternente do II, 2, as dobras são simétricas, sendo seu padrão do tipo dobras

sirnilares. Os planos axiais têm rnergulhos íngremes para SE (Fig. 29), e os eixos, ora para NE,

ora para SW.

t0l
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Figura 28 - Interdigitação tectônica entre metapelitos e ortogranulitos do Complexo
Juiz de Fora (escala métrica). JF 3. ponto 447

..:l

Figura 29 - Estereogr¿rma dos planos axiais das dobras Dz. JF3
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No JIr2, a estrutura Sz é uma fbliação milonitica, defìnida pelo arranjo planar de

mineraìs tabulares, prismáticos e micáceos em uma matriz fìna a rnédia que eventualmente isola

profiriclastos de minefais mais refratár-ios à recr-ista.lização dinâmica. Além desta orientação

mineral. observa-se forte paralelismo de veios leucossomáticos e de melanossomas a esta

estrutura" gerando um bandamento composicional de origem tectônica. Embora as estruturas

S¡ e 51 ten-ham sido quase totalmente transpostas, veI'ifìca-se que a folìação Sz e bandamento

composicional 52 guardam paralelismo àquelas estruturas. A atitude de 52 pode ser observada

em estereograma (A.nexo 3), cujo máximo esTâ em 732152.

A foliação milonítica Sz é resultado cle um processo de recristalização dinâmica,

levando à redução no tamenho dos grãos cla rocha. Principalmente em escala microscópica,

pode-se verificar mais uma vez a heterogeneidade da deformação, já que as rochas mostram

¿rlternância de níveìs mais finos e mais grossos, ou seja, mais e menos defomados,

respectivamente.

A análise petrográfrca desta estrutura pemitiu a identificação e carcterização de Sz.

Ocorrem profiroclastos de piroxênio (opx e/ou cpx), hornblenda, plagioclásio e granada,

dependenclo do tipo litológico, e a matriz, de granulornetria variável, é constituída cle grãos

recrista.lizados dos minerais que formam os porfiroclastos, alér¡r de quaüzo e biotita (Iig.30).

Além de recristalizados nas bordas, os porfìroclastos mostram outros efeitos da deformação,

como extinção onclulante, bandas e/ou lamelas de deformação e formação de subgrãos. Por

outro lado, a matriz é granoblástica, apresentando novos grãos e {itas de quartzo.

Franjas de recristalização, constituindo estruturas em sigma são observadas tantô em

eseala de afloramento, quanto em escala microscópica (Fig. 31). Normalmente ocorrem ao

ledor dos porfrroclastos ou em " boudins"ftrrmados por litotipos mais competentes (quartzito,

calcisilicáticas, gondito, anfibolito). Estes "boudins" mostram, muitas vezes, foliação intema,

cuja orientação, associada à morfologia da franja, indica a cinemática do transporre tectônico.

Outros importantes indicadores cinemátioos observados desde escala microscópica até

métrica, são foliações S e C e duplexes de foliação Su.

I03
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0,8 mm

Figura 30 - Foliação milonítica Sz e textura porfiroclástica em bt-gr gnaisse. JF 3, Ponto 176

Figura 3l - Estrutura porfiroclástica tipo sigma em plagioclásio enderbito do CJF

JF3. Ponto 340

0,8 mm



A lineação mineral Lz é mais ou menos visivel, de acordo com o litotipo em que é

desenvolvicla. Nas rochas metasseditnentares (gnaisse qtz-feldspático, gnaisses pelíticos e

quartzitos), esta estrutura é obsen,ada com frequência, sempre associacla à foliação milonítica

S2 O granitóide Matias Barbosa também se mostra uma rocha propícia ao desenvolvimento de

Lmz. Por outro lado, nas superficies milonítioas dos ortoglamrlitos do Complexo Juiz de Fora,

esta lineação é dificilmente obselvacla, sendo, no entanto, mais comum do que no JF2

A orientação preferencial de minerais como quaûzo, hornblenda, piroxênios e biotita

ou estiramento de agregados, de acordo com o litotipo, definem esta estrutura. Sua atitude,

comumente paralela a subparalela aos eixos das dobras l)2, varia <lesde NE a SW, tendo

máximo em 49119.

ll Fase de Deformação Tørdiu

Duas (ou uma) fases de deformação tardia, D: e D4, redobram a xistosidade principal e

podem ser reconhecidas nos cinco domínios tectônicos estudados (AND 1, AND 2, JF I, JF 2

e JF3). A intensidade de deformação é diferente entre estas duas fases, sendo as estruturas

relacionadas a D4 muito mais fiequentes, embora esta seja mais particionada. Bntretanto, esta

làse não clesenvolve xistosi<lade plano axial, a não ser em zonas de cisalhamento a ela

relacionadas. Este aspecto sugere que D3 e I)a se desenvolveram em níveis orustais mais rasos

e, muito embora tenham características de deformação dúctil e dúctil-ruptil, respectivamente,

as evidôncias mostram que sua evolução se deu sob conriições mais frias do que as da fase

principal cle deformação e, porlanto, após o auge do metamorfismo

ll Dohras Ds

Poucos exemplos de dobras D¡ foram observados em escala de atloramento e, quase

sempre, estavam ¿rssociaclos a zonas de cisalhamento. A morf-ologia das dobras [)3 ó nrrrittl

variável, predominanclo as reclinadas e inclinadas.

De acordo com o litotipo ou com a proximidade às zonas cle cisalhamento D:, as

dobras desta fase têm perfil que varia de aberto a apertado. Além disso, nos ortognaisses

migmatíticos do Complexo Mantiqueira, as dobras são, em geral, simétricas, enquanto que nas

rochas metasse dimentares, a assimetria é mais car¿rcterística.
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As dobras D. tô¡n Pla¡o Axial corn mergulhos altos a médios para SE ou NW e etxos

com caimentos suaves para SW (Fig. 32a e b). A assirnetna lambém tem variação, ora é ent

"2" , ora ern "S", em perhs NW-Sìi

Segundo a classificação de Ramsay (1967), os padrões de inteferôncia gerados pela

superposição de D¡ sobre Dr+ Dz var-iam desde tipo 2 (cogurnelo) até o tipo 3 (dobra

dobrada), o que mostra as relaÇões entre os eixos D¡+ D2 e Dr" perpendiculares no tipo 2 e

oblíc1uas no tipo 3.

A acilindricidade das dobras f)3 também f'oi verificada em vários afloramentos, com a

varìação na atitude do eixo em uma mesma zona de chameira.

# Zonø ile Cisalhamento D3 e xistosidüde milonítica S:

A alternância local de zonas de cisalhamento D3 com zonas de dobramentos D¡

evidenoia o caráter heterogêtìeo desta fase de deformação. Nas zonas de cisalhamento D¡, a

nstosidade principal (S1, Sz ou S1+S2) sofre transposição total, o que dá origem a uma foliação

S: milonítica. Próximo a estas zonas de cisalhamento, as dobras Ds tomam-se mais apertadas.

A movimentação é clextral, tanto nomal quanto inversa

# Clivagem de Fraturø

Nos quartzitos de todos os Domínios Estruturais, é frequente a ooonência de uma

clivagem de 1ì-atura S:¡. paralela ao plano axial das clobras D¡ Esta olivagem mostra-se como

uûìa estrutura espaçada, disjuntiva, semelhante a uma Íìatura e tem um arranjo em leque com

relação às dobras D:.

tl Lineaçíio de Intersecção I.i3

tsm função cla interseção entre a xistosidade pnncipai Sr, Su ou Sr-FSz e a clivagem c1e

fìatura S,:, é formada uma lineação de interseção L,r, paralela ao eixo das clobras D:

14 Ðobras, Falhus e Zonøs ãe Cisttlhatnento tr)'t

A deformação Da gerou zonas de cisalhamento de caráter dúctil/ruptil, lalhas e dobras

abertas a suaves. As duas primeiras estruturas e os planos axiais das dobras D¿ guardam uma

relação de paralelismo, tendo direção variando de N30W a N308. e mergulhos médios a altns,
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a

Número de pontos: 3l

Linhas. I - 3Yo

2 - 60/0

3 -9%
4 - 12o/o

b

Figura 107 - Estereograma do Plano Axial (a) e Eixo(b) da fase de deformação, mostrando

duas tendências, interpretadas como referentes a D¡ e D¿.
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comumente para ENE, com máxìmos em 81/54 e 64/12, respectivamente (Fig.32a e b). A'o

longo das zonas tlc cisalhamenlo e das lalhas- caractcriza-se trma movimentaçäo

preferencialmente normal sinistrógira, com pequeno componente de rejeito vertical. O bordo

oeste é ÍÌequentemente abatido (Fig. ::), no entanto, subordinadamente f'oi tarnbém verìhcado

o abatimento clo bloco leste (Anexos 1"2 e3).

O carater dúctil da deformação Da pode ser vedficado, em escala megascópica, pelo

arrasto que e$a fase provoca na foliação principal (Anexos 1, 2 e 3) e, em escala de

aflorament<.r, pelo arrasto e transposição quase total desta mesma loliação em zonas de

cisalhamento D¿ (Fig. 34).

11.5"3 Análise Cinemática da Deformação

Iiase Princioal de Deformøção

# tr n di cadores Ci nem áti c os

Vários indicadores cinemáticos da foliação principal (Sr, Sz ou Sr + Sz) foram

observaclos nos diversos Domínios Tectônìcos investigados. Sombras cle pressão, assimetria de

clobras, foliações S x C, foliação interna e externa em boudi¡s, estruiuras tipo sigma e/ou clelta

em podìroclastos e bou{ins e outros inclicadores de giro lbram ¿aalisados sempre quandcr

assocìados à lineação mineral de estiramento Lm2. A 1ìgura 35 apresenta estas estllrtufas e

verifica-se que, independente do l)omínìo Tectônioo, a movimentação relacionada à fase

principal de del'ormação se deu por cavalgamento de SE para NW. Nas zonas de cisalhamento

Dr + Dz, incluindo os limites entre os Domínios 'I'ectônicos, indicadores cìnemátìcos também

apontam para uma movimentação inversa, de SE para NW (Fig 36). Em poucos casos, onde

estas zonas de cisalhamento são mais íngrimes, as estruturas assimétricas indicam, além de

movimentação inversa, também oomponentes direcionais predominantemente dexlrógiros.

mostrando a ocoffência de movimentos transconentes (Irì9 36)

# trnterpretação da Cinemtiticu

A fase principal de deformação (Dr + Dz) foi responsável pela companimentação

tectônica da área estudada, promovendo o empilhamento est¡utural de seis escamas que, da

base para o topo, são: DTAND, DTJF e DTPS. Os limites entre os cliferentes f)omínios sào
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Figura 34 - Transposição total da foliação 52 para a posição espacial de S¿. JF2.

a) Ponto 373; b) Ponto 518.
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10 cm

Figura 35 - Indicadores cinemáticos da fase principal de cleformação, mostrando

movimentação inversa de SSE para NNW, a) DTAND ponto 30;

b) DTAND, Ponto 27, c) DTJF Ponto i5
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representados por descontinuidades estruturais onde a deformação é intensa, resultando no

clesenvolvirnento cle zonas de cis¿rlhamento dúcteis de baixo a médio ângulo, associaclas

ilva,r-i¿velmente à formação de rochas miloniticas

Estruturas relacionadas a Dr-l D2 como dobras fechadas a isoclinais, dobras inclinadas

ou reclinadas ¿ recumbentes, dobras acilíndricas; zonas de cisalhamento dúcteis de componente

prìncipal inverso (ou inverso a transcorrente em alguns casos); e lineação mineral cle

estiramento (clesenvolvida de mmeira seletiva dentre os vários Domínios) podem ser

encontradas em toclos os Domínios investigados e são interpretadas como resultante de uma

tectônica compressiva que promoveu intenso encurtamento crustal em regime dirctil.

Embora os efèitos da delormação principal possam ser verificaclos em todos os

Domínios Tectônicos estudados, cada Domínio mostra especificidades estruturais que são

provavelmente resultantes da atuação de um ou mais dos seguintes fatores: temperaturâ e

pressão reinantes durante a atuação de Dl l D2, responsáveis pela caracterização dúctìl e/ott

ruptil de um ambiente e, consequentemente, pela geração cle diferentes estilos de deformaçào;

caráter heterogêneo da def'ormação principal que, em função de diferenças na inteùsidade da

deformação çle uma área para outra (um Domínio para outfo ou até dentro cle um mesmo

Domínio), ¡esulta no desenvolvimento de estruturas de estilos vadados, e mudanças dos

vetofes responsáveis pelo transporte tectônico durante a atuação da fase principal de

deformação.

Poucos dados 1òram coletados para o DIPS <lada a restnta ocorrência areal deste

clomínio na á(ea estudada. No entanto, Heilbron (.t993), con base em análise geotnétrica,

concluiu que as estruturas observadas (dobras D2 menos apeftadas, mais cilíndricas o rnenos

abìjndantes, raras zonas cle cisalhamento com milonitos associaclos) são cÒmpatíveis oom nível

crustal mais raso, quando comparado aos deûrais domínios então idelÌtificados (DTAND e

DTJF) Segundo l-Ieilbron (op. cit.), as características est¡uturais do D'I.{ND (xrstosidade s2

bem desenvolvida; fiequentes dobras apertadas ¿ isoelinais, geralmente assimétricas,

observadas em todas as escalas e onde é ainda possível identificar a xistosidade Sr e o

acamamento So; acüindricidade do dobramento, e a ocorrência de dobras em bainha e

tubulares) indicam um nível crustal intermediário. o DTJF, ca¡acterizado por delormação mais

intensa (ftequente desenvolvimento de foliação milonítica associada a dobras intrafolizus scm

tli
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niz; z.oí¡;s de cisalhamento com ultramilonitos; intefdigitação tectônica cle rochas

supraorustais e embasamento; e lineação de estiramento muito penetrativa), foi ralcionado pela

âutora, a uma megazona de cisalhamento dúctil, de proporções clïstais

A partir do presente trabalho, foi possível agregar as seguintes caracteristicas

metzunórfico-estruturais para o ANDI: constituído de para e ortognaisses migmatítioos na

facies anfibolito superior, dobras Dt + D? abertas a fèchadas, assimétricas, observadas desde a

escala t1e a{ìoramento até a escala de mapa; lrirnsposição local cle Sr e formação da xistosidacle

cle crenulação 52 Õü, ¡1euos comumente cle foliação milonítica Sz; lineação mineral penetrativa,

observaçào de superimposição de estrutura D2 sobre estrutura D1, clara clefrnição do

embasamento e da cobertura Todas estas caracteristicas permitem corelacionar o ANDI a um

ambiente crustal intermediário, o que vai de encontro à interpretação de ÍIeilbron (1993) pata

seu DTAND.

Os dados caracterizados para o AND2 (xistosidade milonítica 52, transposição quase

total da ústosidade Sr, dobras f)r Ì I): apertatlas a isoclinais intrafoliação Sz. somente

observadas em escala de atloramento. para ortognaisses na facies anfibolitrt suprior permitem

correlacionar este domínio à uma zoîa de cisalhamento dúctil, relacionada à fase principal de

clef'ormação I)r -f Ð2, instalada tarnbém em nível crustal interme<liário. Flsta zona de

cìsalhamento foi gerada provavelmente conto consecluência do cavalgamento de JFl sobre

DTAND, ou seja, o AND2 não parece um domínio alóctone para o AN.DI e sim mostta-se

como o ANDI muito deformado.

As caractefisticas metamórfico-estruturais do JFi - pafa os ortognaisses na faoies

granulito (e anfibolito superior); charnockitos ígneos isotrópicos a foliaclos, dobras abertas D:

abertas a fechadas, desde a escala de afloramento até a escala de mapa; xistosidade grossa Sr;

intarloliação locai de S1 e formação cle xistosidade 52; milonitização local; contatos ora

tectônicos, migmatitos com leucossoma verde com opx - permitem correlacioná-lo a um dvel

crustal mais profundo, quando comparado aos AND I e AND2. A inversão metatnórñca

(rocha granulítica sobre rocha na facies anfrbolito) então verificada cor¡obora a interpretação

de tectônica de empunão feita com base na análise geométrioa e cinemática da área. O JF1 não

ocorre na área estudada por Hei[bron (op. cit.), o que indica que este domínìo forma uma

I 1.1
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grancle escama que se lecha para SW e também para i\IE, no canto da cidade de Juiz de Fora

(Anexo 2), quando é truncada pelo cavalgamento do JF2

O JF2 tenr eomo principal ca¡acterística um bandamento estrutural, no qual zonas de

dobras D: altemam-se com zonas de cisalhamento I)z onde a foliação milonítica Sz e Llm

bandamento composicional 52 são as únicas estruturas visiveis. Estas caractedsticas associadas

ao fato deste domínio ser constituído por escamas tectônicas, ora constituídas cle

ortogranì,Ìlitos, ora pol. paragnaisses e quzrtzitos com paragênese não <lizrgnóstica, sugerem

qr-re o JF2 representa um nível crustal semelhante ou ainda de características mais dúcteis do

que o do JFl. O fato do JFl apresentâr menor número ou volume de zonas cle cis¿rlhamentos

D2 pode ser <lecorrente de tipos litológicos menos suscetíveis à cleformação. Não se descarta

também a possibilida<le do JF1 ser representante de um nivel crustal mais profundo do que o

JF2, já que no primeiro existem evidências de anatexia ter ocorrido sob condições anídricas

(leucossomas ve¡des com opx e presença de granacla charnockito)

O empurrão relacionaclo à escama <to JFZ é claramente posterior (teve percurso mais

longo de cavalgamento) aquele do JFl, já que ocoñe truncamento, primeiro do JF1, quando,

então, o JF2 ocore cavalgaclo sobre o ANI)2. No entanto, o empurrão trunca também este

domínio e o JF2 cavalga o AND1.

Na área investigacla por Heilbron (1993) só ocomem as escamas de paragnaisses deste

domínio, que constìtuem a base tlo DTJF então definido

o JF3, que cavalga o JF2, é caracterizado por uma interdigitação tectônica entre

orlognaisse na facies granulito e metapelitos em geral com paragêneses não diagnósticas para a

facìes metamórfica, mas, localmente, com opx. São vários os contatos tríplices observados,

mostrando o "overlapping" de uma escarna sobre a outra. A xistosidade rililonítica Sz, dol¡ras

apertadas intrafoliais sem raiz e lineação mineral e de estiramento são as principais estluturas

observadas, tanto nos contatos entre as diferentes escamas, quanto dentto das mesmas Este

domínio tem forma amendoada, com gran<le variação cle sua espessura em mapa5 desde 15 Km

na porção central da amêndoa, a 2 Km a SW em direção à Valença (RJ). À medida que a

amêncloa vai se tornando mais estreita, a intercalação passa da escala de dezenas de metros

para escala mét¡ica até de poucos centímetros. Todas estas caracteristicas associa<las sugerem
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fortemente que o JF3 seja uma megazona de cisalhamento, desenvolvida durante a fase

principal de defur-maçào como sr-rgerido por Íleilhron (1993) para o DTLt-r. .Para o JF3, os

inclìoadores cinemáticos mostranr uma movimentação inversa para NNW e NNE que varia para

uma movimenlação oom compolìente pdncipal transcorrente. Para os demais domínios

(AND1, AND2 e JF2), os dados indicam movimentação inversa ou oblíqua para NNW. Isto

sugere que os vetores sofreram variação na direção durante a evolução da delormação

principal Dr l-Dz. Inicialmente a compressão foi mais 1ìontal, gerando cavalgamento rle baixo

ângulo para NNW. Transicionou para uma compressào com cavalgamento cle médioa alto

ângulo para NNW e NNE (JF2) e, durante a última etapa (tardi-Dr), a movimentação principal

foi direcional, com transcorrência dextrógira.

Os dados aqui apresentados corroboram o modelo tle colisão obliqua proposta por

Heilbron (1993) paru o setor central da Faixa Ribeira.

ft Deformacão Tardiø

l'arte II - Aprcsenfação tlos Datlos

A estruturas geradas durante a fase prinoipal de deformação foram posteriormente

dobradas ou giradas por fases tardias de deformação, aqui denominadas de D: e D+.

A fase de deformação I)3 teve um desenvolvi¡nenlo restrito na área estudada e gerou

dobras abertas, assimétricas, associaclas a uma foliação plano-axial do tipo xistosidade

disjuntìva. Poucas zonas de cisalhamento podem ser relaoionadas a esta fase que não gerou

estruturas penetrativas em nenhum dos dominios investigados. Isto sugere que a deformaçào

D: evoluiu sob condições crustais mais rasas do que aqelas da deformação D1 * D2, embora

esteja associada à fomação de paragêneses mineraìs compatíveis com a facies anfibolito

superior.

Estruturas relacionadas à fase de defbrmação I)¿ são mais comuns na área estudada.

São observadas desde escala de afloramento até escala de mapa. Dobras abertas a aperladas,

zonas de cisalhamento dúcteis-rirpteis e falhas são as principais estruturas relacionadas a I)+.

Na área estudada , as estruturas D¿ mais evidentes são as falhas e zonas de cisalhamento de

direção N-S ou NW-SE no centro e arredores da cidade de Juiz de Fora. Ai verifica-se

claramente que estas estrLlturas superpõem-se indiscriminaclamente a vários domínios

6



tectônicos e/ou estruturais (ANDI, AND2, IFI e JF2). E tambóm possível verificar c¡ue D.l

promoveu o affasto da xistosidade principal (Si, 52 ou S1]'2) e está, em ger:r1, associada a

uma movimentação sinistrógira normal, onde o bloco oeste é normalmente abatido

Localmente, nas zonas <le cisalhamento I)1 ocoúe a trattsposição cla xistosiclade principal,

mostrando o caráter dúctil dessa làse de deformação que, embora tenha ocorddo em níveis

mais rasos do que a fase princiapal, não loi desenvolvida sob condições muito ffìas.

Parte ll - tlpresentoção tltts Datlos
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ll.6) Evolução Metamérfiea das Rochas

de Fora

11.6.1) lntrodução

O estuclo cla evolução metamórhca da área alvo foi realizado com base nos result¿rdos

c1a tnvestigação de cerca cle 300 lâminas. As seguintes abordagens foram e1ètuadas neste

estuclo. a) análise petrográfico-petrológica. incluindo a determìnação das paragôneses mincrais

e relações entre as várias lÌases, b) análise microtectônica, a fim de estabelecet'as relações entle

crescimento e/ou recristalização mineral e f¿rses de cleformação, c) análise

geotermobarométrica com base na composição c¡uimica das fases de interesse. visanclo o

aprimoramento da caracterização petrológica das rochas e a determinação das conclições de

pressão (P) e'femperatura (:r) do(Ð pulso(s) metamórficôs identificados. somente o T)orntnio

Tectônico Jniz de Fora Êoi alvo desta última abordagem. Finalmente, com a integração dos

resultaclos obtidos nestas diferentes abordagens, elaborort-se o modelo para a evolução

tectono-metamótftca da área.

I)ois pulsos motamórficos l'o¡arn iclenlifrcaclos na área alvo. o mais novo (M¡),

impresso eln to(los os l)omínìos T ectônicos estudados- se desenvolveu oontelnpol aneamelìte à

lase prinoipal cle def'ormação, o tlue é bem caracterizado pela materialização de su¿r paragênese

na lnliação pr.incipal S l, 52 ou S I'r-S2, geracla dul ante a Orogênese Brasiliana (Mttchado ef

al., 1996: Valkrlcu-es, '-996). Paracada dominio, este metamortismo mostrou ter evoluido soLr

condições específrcas cle P, T c/ou Pt";,rn-, Até mesmo dentro de um único clomínio. como c u

caso do DTJF, são registradas eviclências de que existiam gradientes rle'f e P¡,¡,¡.. durante a

evolução tnetamórfica contemporânea à fase principal de cleformação'

O pulso melamórfico mais antigo é somente registrado nas rochas do Complexo Juiz de

Fora e em alguns litotipos do Complexo lVlantiqueira, nos quais uma paragôuese granoblhsticzr

cliagnóstìca para a facies granulito é clalamente anterior ao desenvolvimento da fbliação

principal brasiliana e às paragêneses metamóIfrcas a ela ass<¡ciadas'

I'ntt, ll ll]' i''ttta¡,t,' 'la.¡ l)otl 's
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Ðste capítulo tem como objetivo apresentar a evolução metamóriìca da área alvo e,

com a intenção de tornálo mais didático, está subdividido em duas partes. A primeira irá tratar

da evolução do metamorfismo contemporfuteo à fase principal de deformação e será

subdividida em. 1) evolução metamórdca nos diversos litotipos para oada Dominio Tectônico

investigado, onde serão apresentadas as paragêneses minerais, relações texturais e possíveis

reações metamórficas; 2) investigação petrológica, incluìndo as conclições P-T do

metamorfrsmo, com base em química mineral. Os litotipos alvos são os orlogranulitos do

Complexo hriz cle Fora (DTJF) e o Bt-Gr-Opx gnaisse da Unidade Jardim Glória (DTJF); e 3)

integração clos resultados e proposta de um moclel<¡ metamórfico para a área estudada, com

ênfàse no DTJF.

A segunda pafte deste capítulo abordara a caracrerizaçã.o e evolução do metamorfismo

anterior à fase principal de deformação, também subdividida como segue: 1) caracterização clo

metamorfismo nos Domínios 'I'ectônicos em que é registrado (DTAND e, pnncipalmente,

DTJF);2) investigação petrológica, incluindo as condições P-T do metamorfismo, com base

em química mineral, da qual foram alvos os ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora (DTJF);

e 3) ìntegração dos resultados e proposta de um modelo metamórfico para a área estudada,

com ônfàse no DTJF.

I>atle ll - /1prcsefilaçdo tkts Datkts

11.6.2) Metamorfismo Contemporâneo

Deformaçäo: Metamorfismo Mr

o metamorfismo M1 é registrado em todos os litotipos da áLrea, independente rìo

Domínio Tectônico. Seu ápice termal foi contemporâneo ao clesenvolvimento cla fase principal

<1e clefonnação, o que é evi<lenciado pelo r:rescìmento e/ou recristaliz,ação de minerais que

materializam a foliação principal 51, 52 ou Sr+Sz. As condições de P, T' e Pn'i¿,,, deste evento

va¡iaram entre os diferentes Domínios Tectônicos e até dentro de utn mesrno Domínio. No

DTAND, são registraclas paragêneses diagnósticas de facies anfrbolito superior, já no limite

com a facies granulito, dada a ausência de muscovita nas rochas metapelíticas e à ocorrência

de anatexia em todos os litotipos deste domínio. No DTJF, a evolução de Mr mostra-se mais

complexa e são registradas tanto paragêneses diagnósticas para a facies granulito quanto para a

faoies anfrbolito superior, mostrando a existência de gradientes (locais) de T e Pn"i¿." durante o

119
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processo metamórfico Paragôneses não diagnósticas tambóm ocor¡em neste domínio, o que

torna cornplexa a interpretação e integração dos daclos. M¡ f'oi também responsável pela

geração de corpos granitóides/chamockitóides tipo S, de dimensões batolíticas, comÕ o

Granada Charnockito, formaclo pela anatexia das rochas metassedimentares do DTJL

Leucossomas paralelos à foliação principal ocomem em todos os litotipos, orto e

paraderivados, de todos os domínios, com exceção dos orlogranulitos do Cornplexo Juiz de

F ora

A Suite Intrusiva Matias Barbosa corresponcle a um corpo batolítico, oujos contatos

com as demais unidades são de di{icil caracterização, por estarem bastante tectonizados. ûsta

suite tem enclaves de rochas calcissilicáticas e, em Lrm afloramento a leste da á¡ea de estuclo,

foi observado contato inlrusivo com biotita-granada gnaisses que tem continuiclacle fisica com

aqueles do presente trabalho (Fig. 18). As rochas que constituem esta suite intrusiva tem a

f'oliação principal, quase sempre 52, o que mostra que a intrusão se cleu em um per'íodo pré a

cedo-deformação principal.

A seguir serão apresentadas as características de Mr para cada Domínio Tectônico.

a) MetamorfisÍìo Mr no DTANÞ

Paùe II -,4prc.\entaçÌio clos l)o(lcts

A evolução metamórdca das rochas do Ciclo Deposicional Andrelândia vem sendo

estudada por vários autores (Ileilbron, 1993; Irot¡w, 1992; Ti ouvy et al., 1994; 'Ii'ouw et al.,

199(t) tanto no Domínio Autóctone (Domínio ou Faixa Alto Rio Grande) qlrento no Domínio

Alóctone (DTAND) Grande parte destes estudos levaram à elaboração de um esquema de

1àcies tipo Bamowiano para esta área, desde a zona da clorita, próximo ao clomínio cratônico,

passando pelas zonas cla biotita, granada, cianita, sillimanita e K-feldspato. O intenso

imbricamento tectônico que se desenvolveu durante a fase principal de deformação foi

responsável pela repetição de algumas zonas e ìsógradas numa direção nororeste-sudeste e

pelo padrão inverso do metamorfismo, onde escamas estruturalmente superiores registram

condições metamóräcas mais altas do que as que lhes são sotopostas (Heilbron, 1993). O

nível atual de erosão expõe a transição desde a zona da clorita até a zona da sillimanita no

Domínio Autóctone, enquanto que no Domínio Alóctone (DT'AND de Heilbron, 1993)

oconem pulos metamóriìcos devido aos cavalgamentos e somente próximo a seu limite

superior é registrada a isógrada do K-feldspato lr7. Entretanto, ll'rouw et al. (1994), lli ouyp e

l),1)



Castro (1996) e ITou*' et al. (1998) verificaram a ocorrência no Dominio Alto Rio (irande, de

metapeLìtos do Ciclo Deposicional Andrelândia com paragôneses ptra facies granulito cie alta

pressão (cianita + K-feldspato) e de retroeclogitos (floppe et al., 1985: Tiouw, 1992). lJém

da análise estrutural, estas observações levaram os autores a interpretar este domínio como

uma zona de interfèrência entre a Faixa Brasília (flacies granulito de alta P - campo de

estabilidade da cianita) e a Faixa Ribeira (facies granulito de média P - campo de estabilidade

da sillimanita)

As paragêneses minerais, sin-fase principal de deformação, registradas nos litotipos clo

DTAND na àrea estudada sào.

Complexo Mantiqueira

a) plagioclásio + ortoclásio + microclina + quartzo -l- hornblenda + biotita + clinopiroxênio +

titaruta + apatita + mìneral opaco + zircão (gnaisses tonalíticos a graniticos - llb gnaisse

bandado, Hb gnaisse maciço, Bt gnaisse, Bt leucognaisse" l,eucossomas brancos, Injeções

rosaclas e Pegmæitos);

b) plagioclásio + ortoclásio + quartzo + hornblenda + clinopiroxênio + biotita + mineral opaco

i tìtanita r apatiLa't zitcào (anfrbolitos); e

c) plagioclásio l- ortoclásio -l- quartzo + hornblenda -¡ biotita ,l granada * mineral opaco -l

zircã,o -r apatita (granulitos enclerbiticos e oharnockíticos retrógraclos).

Ciclo Deposicional Andrelânclia

a) plagioclásio -r K-lèlclspato + quartzo + biotita +: granada a muscovita + sillimanita -t- zircão

+ apatita + mineral opaco + tumalina (Bt gnaisse bandado, Bt gnaisse qr-lartzoso e []t gnaisse

porliroclástico);

b) plagioclásio l ortoclásio I' qu¿ì.rtzo -l- biotita t- granada + sillimanita l mineral opaco 'l'

apatita + zircão i rutilo (Bt-gr-(sill) gnaisse);

Parte II - Apresentação rlos Daclos

c) plagioclásio + quartzo * muscovita * sillimanita + turmalina + zircão

opaco (cluartzitos);

+ rutilo .l- mineral

t)t



d) plagioclásio r- quartzo + clinopi¡oxênio * granada + titanita + apatita + mineral opaco -r

biotita (rocha calcissilicática).

A presença de K-feldspato e ausênci¿r de ntuscovita nas rochas metapelíticas (^s:^r. )

inclicam que M¡ atingiu condições da facies anfibolito superior - zona do K-feldspato, o que

está de aoordo com os dados dos autores apresentados anteriormente. A contemporaneidade

entre o nìet¿unorfisrno Mr e a fase principal de def'ormação é evidenoiada pelo equilíbrio dentre

as fases e pela materialização de minerais como biotita, muscovita e sillimanita nas fioliações S1

(Fig. 37). Alcos poligonais em biotitas e sillimanitas e biotita, sillimanita e fitas de quartzo na

foliação milonítioa Sz (FiB 38) mostram o crescimento e/ou recnstalização sin- a tardi-D2.

Tanto as rochas metapelíticas quantÒ as metapsamítioas apresentam comumente estluturas

migmatíticas e os leucossomas ocupam a posição espacial da foliação principal.

As rochas do Complexo Mantiqueila também apresentam paragôneses da facies

anfibolito superior e são muitas as evidências de migmatização, tanto dos ortognaisses quanto

<los anfibolitos (Fìg. 39). Os minerais máficos (hornblenda, biotita e clinopiroxênio) ocorrem

comumente alongados na foliação principal (Fig. a0) e, quando protomilonitica a milonÍlica,

fitas de quartzo e até feldspatos materializam a foliação milonitica Sr.

Localmente, o Complexo Mantiqueira mostra registros de um evento metamórfico mais

antigo, anterior à fase principal de def'ormação, com paragôneses diagnósticas para a facies

grarulito As fases minerais presentes dispõern-se em um arranjo granoblástico e mostram-se

parcialmente consumidas pelos novos minerais formaclos durante o desenvolvimento de Mr.

Este tema será tratado com maior profundidade mais adiante.

b) Metamorfismo M1 no DTJF

Paúe II Aprcsentaçao dos Dados

As rochas orto e paraderivadas clo DI'JF re¡iistram grande complexidade na evolução

do metamorfismo Mr, já que na fòliação pìincipal são encoutradas ora paragêneses

cliagnósticas para a facies granulito ora paragêneses típicas da facies anfrbolito superior e, até

mesmo, paragênses não diagnósticas para uma destas facies.
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Figura 37 - Foliação Sr dada por biotita, muscovita e sillimanita em Bt-sill gnaisse

do CDA. DTAND. PONTO 54.

0,8 mm

Figura 38 - Sillimanita e quartzo estirado na foliação Sz om Bt-sill gnaisse do CDA

DTAND. Ponto 52. (obs.: lâmina espessa)

0,8 mm
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Parte II - Apresentação dos Dados

Figura 39 - Mgmatizaçlo em ortognaisse (a) e anfibolito (b) do CM. DTÆ'ID. Ponto 564.



Para maio¡ clateza rla abordagem petrológioa, as unidades metassedimental'es foram

agrupadas err: metâpelitos; meta-semipelitos e nìetapsallútos; quiutzitos; e toohas

calcissilicáticas. A tabela l7 mostra as parzrgêneses de Ml encontraclas para cada um destes

grupos e tambérn p:ra o Granada Charnockito e leucossomas das rochas gná'issicas.

Tabela 17 - Paragêneses das Rochas Metassedimentares da Região de Juiz de Fora

Rochas Melassedimentares

Metapelitos

Meta-semipelitos

Metapsamitos

Quartzitos

Parte lI - Apresentaçao futs Dados

ortoclásro 1- plagioclásio -r granada + biotrtâ 1' sillimanfia I

fibrolita + quârtzo + m. opaco I hercinita

Rochas calcissilicáticas

ortoclásio -F plagioclásio + granada + biotita -F quartzo t

ortopiroxônio "l- sillima¡rit¿ + fibrolita -r m. opaco I hercinita

Paragêneses Minerais de Ml

As rochas metapelíticas, os quadzitos e as roohas calcissilicáticas não apresentam

paragêneses cliagnóstioas para facies metamórfìoa, sendo as associações estáveis tanto na fàcies

anfibolìto supedor (zona do K,[eldspato) quanto na facies granulito. Ainda assim, estas rochas,

em especial as metapelíticas, registram o auge do metamorfismo M1, com crescimento de

biot:ita, fibrolita e sillimanita na foliação principal, Sr ou Sz (Fig. at), além de granadas sin-

tectônicas. Indícìos de cristalização e/ou recristalização pós-L)1/pré-D2 poclem ser resgatados

nas relações foliação intema (trilhas cle inclusões em granadas) x loliação externa Arcos

pohgonais em biotitas e sillimanìtas testemunham uma recristaiizaçäo tardì-D2. Àssociaclos às

rochas metapelíticas, ocorrem pequenos volumes de lertcossomas, cujas paragêneses sugerem

processo de formação com envolvimento de quebra de biotita e sìllimanita (e/ou fibrolita) e

geração de granada, minerais félsicos e, eventualmente, ortopiroxênio.

Coloração esverdeada, forte carater migmatítico e a presença de paragêneses com

odopiroxênio são feiçöes comuns nos meta-semìpelitos e metapsamitos do DTJF e também

nos leucossomas de origem anatética. Estas são evidôncias de um processo de desidratação,

125

ortoclásio + plagioclásio + quartzo + biotitâ tgrânada + m

opaco

quartzo ! ortoclásie + plagioclásio -t biotita + sillimanrta :1:

frbrolita -l- m. opaco t turmalina

plagioclásio + clinopiroxênio + hornblenda + granada + biotitâ +

quartzo + m. opaco



Parîe II -. presentação clos Dados

Figura 40 - Grãos de hornblenda orientados na foliação principal. Hornblenda
gnaisse do CM. DTAND. Ponto 564.

L'

0,8 mm

0,8 mm

Figura 4l - Sillimanita, biotita e fibrolita na foliação principal em
Bt-sill-gr gnaisse. DTJF. Ponto 286.
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elìvolvendo a qllebra clo minerais como [riotita e a fbrmação de uil ¡esiduo mais seco o t¿ìmbólìì

cle 1ìrsões inìoialinente coiìì rr¡¡2¡¡ baixo, conlo será aborclaclo rnais acliante Os rniitcrais

presentes na lolìação ptiricipal, S¡ ou 52, são biotita (erl eqrLilibr-io conr opx) ç, eventualtrcnte,

orropiroxôllio. C¡anacl¿r sin-l)2 comple-la o quaclro rlo mìnerais rlálìoos stn-Fase principal cle

clelor-ntação para estas roohas.

O corpo, tle dìrnensões b¿rloliticas, clenominaclo (ìranacl¿r Ch¿rrnockito é fiuto clo

processo a[atético das rochas met¿Ì-semipelítìcas, o cllre é eviclenciado por ooiìtatos

extremamente lnigrnatizados com estas rochas Nâ transição clos gnaisses smipelítioos para cr

Granada Cahrnockito, as seguintes estrLltLLlas podem ser reconhecidas. estl'olrática, ncbulítica,

colpo charnockítioo individualizado. de caracter'ísticas isotr<ipicas a levenlente anisotrópicas.

Variações ofi P¡u;¿u" são também verilìcaclas uo (ir¿rnatla Charnockito que aplesenta um padrão

de coloração mosqLrcado, ora esverclcado, com ortopiroxênio estável, ora esbr-anquiça<1o, sem

ortopiroxênìo oLl oom ortopi|oxênio instávei (fìig. rtz) Hste padr-ão po(le reprcseuta(

difèrenças â P¡121¡, ora alta ora baixa. Estes d¿rdos indicarn que iniciahr.rente a fìrsão sr¡

desenvolveu sob condìções de baixa {;t172t ¡ círpùz <lc estabilizat o cntopiroxônio, tenclo,

flosterioü eltte, adquiriclo ¿lrr2o lìtais altas.

l'ala o$ ortognaisses e melatrasitos gtanuliticos c1o cotnplexo Juiz de Íiora, ir

metatrlotfismo M1 teve carater clarainente letrógtâcìo, eviclenci¿rd6 pelo consumo e/or-r

r-ecristaliza-çiìo de unr arranjo granoblástico entre ortopiloxônio, clinopiioxônio, hornblencl¿r e

plagioclásio e f'omração cle biotita, hornblcncla. plagioclásio e, nrais raLamente, granada

( ig 43). Otrtra {èiç2io relativamente comum é a ocolrônci¿r <{e lecristalização clas lror.das clos

irìner¿ris da paragêrrese granuliticzt mzris antiga, sugerindo que M¡ leve, em parte, ¡m oârater cle

baixa rt¡¡2¡¡ nestas roohûs. Os novos tnincrais ocorrùm nas [¡orclas dos antigos (e/ou c1e suas

porções recrìstalizadas) e na m¿ìtriz rect'statizada c¡r.re materializa a fbliação principal, em parte

S¡ c, c¡uanclo rnilortitìca, 52 (trigs ¿14). listas lelaçòes inclioam clue durante a lÌrse principal cle

cle{ìrtrnação, as roohas do C.lF f'olam atbtaclas ìnicìalnrente e cle maneir.a restrita por

nret¿rnl<¡rfisrno M¡ sob baixa P¡¡2¡¡. Iirn urna seguncla eta.p¿r, unì prooesso cle hidrataçào,

ptovavelnrcnte can¿rlizaclo ao longo cl¿rs zonas de cisalh¿rnrenLo Dr+l)? e clas [òliações Sr e Sz

promoveu a destt'uição patoial clas paragêneses com ortopiroxônio estável. É interessante

r-essaltar a complexidade do processo rnetamór'lico M¡ Que, enQuanto levou à clesich.atação rlas

t)7
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Parte II - Apresentação dc¡s Dados

Figura 42 - Padrio de coloração mosqueada em granada charnockito. DTJF. Ponto 37.

ì.D

Figura 43 - Hornblenda orientada segundo a foliação principal, formada pelo consumo de

piroxênios e plagioclásio. Metabasito do CJF. DTJF. Ponto 15.

0,4 mm
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rochas meta-semipelíticas e metapsamíticas, promoveu a hidratação das rochas granulíticas do

CJT

c) Equilíbrio no Metamorfisrîo Mr flo Þomínio Tectônico Juie de Fora

A identificação da existôncia de equilíbrio dentre as fases minerais se baseou na análise

petrográfica e mioroteotônica de mais de 2 centenas de lâminas, com ênfase nos litotipos do

CJF e nas unìdades metassedimentares e leucossomas correspondentes. Para a abordagern de

química mineral, somente foram alvos os gnaisses semipelitioos do noroeste do DTJF

(Gnaisses da Unidacle Jardim Glória), seus leucossomas, o Granada Chamockito e os litotipos

básicos do Complexo Juiz de Fora. As seguintes relações de equilibrio, estável ou metaestável,

foram identificadas (o índice no mine¡al identifica distintas etapas de formação dos mesmos):

Gnaisses Semipelíticos

(1) Grl -t Opx + Plg + Qz + Opr (+ Rt ?)

(2) Cili', + (Opx ?) r Plg + Qz + Bt -t- Opr

(3) Gr 3 -r- Plg + Qz + Bt + OP2

Parte Ll - Aptesentação clos l)ockts

O equilíbrio (1) (l¡ig. 45) coresponde ao ápice témrico do metamorfismo M1 nos

gnaisses semipelíticos e, pÒrtanto, seus minerais foram analìsados quimicamente a fim de serem

utilizados para o cálculo dos valores de T e P conespondentes ao auge de Mr. Foram

utilizados geote¡mômetros e geobarômetros Gr-Opx-Plg-Qz.

Os equilíbrios (2) e (:) (i-igs.46 e 47) são interpretados como a volta do metamorhsmo

Ml. Os pales Gr-Opx e tst-Gr (geotermômetros) ficram utilizados para obter as condições da

volta de Ml na etapa do equilíbrio (2). Para o equilibrio (3), o par Bt-ft foi utilizaclo como

geotemìômetro.

Leucossomas em Gnaisses Semipelíticos e Granada Charnockito

(1) BL (instável?) + Grt -r Opx (estável) -¡ Plgr + Q¡t + Qz + Op

(2) Bt + Grz + Opx (instável) + PlSz + Ort + Qz + Op

(3) tst + (h + Plg + Q¡¡ rQz+Op



Parte II - Apresentação tlos Dados

0,8 mm

Figura 44 - Novos grãos formados pela recristalização das bordas dos minerais da paragênese

granulítica de lv{o. Metabasito do CJF. DTJF. Ponto 42'

r

Figura 45 - Equilíbrio entre granadal, ortopiroxênio, plugio"lá.i"I'0ffi"o "t
paragnaisse da Unidade Jardim Glória. DTJF. Ponto 36'
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Parte II - -lpresentaçãc¡ clos Dados

Figura 46 - Ctranadaz sobrecrescen{do granadal . Paragnaisse da unidade

Jardim Glória. DTIF. Ponto 36.
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Figura 47 -Fraqasimplectítica no canto superior.rqu.øo ¿o erão,o:i]åTg'unu¿u

Páragnaisse da Unidade Jardim Glória' DTIF' Ponto 36'
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lndícios de um processo que leva ao consì.lmo de ortopiroxênio e formação de biotiLa,

sen<lo a granada estável du¡ante todas as etapas, lambérn são iclentifioados nos leucossomas e

no Lìranada chlntockito, demonstrando qtle o processo cle anatcxia qrre atìngttr os gnaisses

semipelíticos foi contemporâneo a Ml. Da mesma forma que para estes €rnaisses, o eqr"rilíhrio I

é interpretado como o auge térmico de Mt, enquanto que os demais equilíbrios são vistos

como registros da volta de Mr.

A presença cle estruturas migmatíticas típicas de processo de fusão parcial ln siht, cu:a

porção leucossomática tem, com fiequência, ortopiroxênio, indica que a anatexia procedeu sob

condições de ausência <le uma fase fluida. As seguintes reações são sugeridas para o

clesenvolvimento deste processo:

Nos metapelitos: biotita-f sillimanita + plagioclásio + quartzo: granada + K-feldspato + fusão

Nos meta-semipelitos e nos metpasamitos: biotita t- plagioclhsio È quartzo = oflopiroxênio '+"

K- feldspato + fusão

Este processo de fusão parcial levou à geração de urn grande oorpo ígneo denominado

Granada Cha¡nockito. Isto sugere que tenham sitlo geradas grancles quantidades de fusão

clemens & vietze{ (1987) mostfaram que a quebra de biotita pode gerar até 50o/" de volume

de fusão granítica. Assim, o envolvimento de biotita na reação pode ser suficiente par:r a

produção de plútons graníticos a partìr' cla fì-rsão parcìal de gnaisses pelíticos. Estas rhras

reações são mostradas no gráfico P-T da figura 48, donde se conclui que seu desenvolvimentcr

se dá a T'> 700" C clentro do campo de estabilidade da sillimanita

Metabasitos granulíticos do CJI;

(0) Opxr + Cpxl -t'Plgr + llbll + Op1 + Ort + Qz (paragênese pré-Ml)

(1) Opxr (instável) + Cpxr (instável) 'r Opx, -!- Cpxz i Plg2 l Flblz I Qp2 I Ort

+Qz

(2) Opx (instável) -l Cpx (instável) r'FIbl3 l Bt + Gr 'f Op: t Plg: + Q¡t + Qz

(3) tlbl3 + Plg + Bt.L C¡r -t- Ort (instável) + Mcr + Qz + Op

l'ãrte II - l\presentctçtio ckts Dacbs
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O equilíbrio (0) é claramente ante¡ìor à fbrmação da foliação 51 nas ¡ochas da área e,

podanto, é interpretaclo como resquício de um evento metamôrfico mais antigo, estabilizado

sob condições da facies granulito. Ëste evento será abordado mais adiante.

Por outro lado, os equilíbrios de (1) a (3) (ltigs 44, 49 e 50) conespondem a processos

metamórficos que evoluíram clurante a fase principal de deformação e, poftanto, correspondem

a Mr. O ecluilíbrìo (1) é interpretado como o ápice lérmico de M1, porém são grandes as

possibilidacles de ter ticlo duração extremarnente efêmera, dada a restrita distribuição de suas

fases e o fato de que as mesrnas são quase sempre vistas já em prooesso de consumo por parte

das fàses do equilibrio (2). Assim, os equilibrios (t) e (z) são vistos como terem se

desenvolvido dì-lrante a fase principal <1e defomação e, portanto, ambos são interpretados

como o ápice térmico cle M1. O equilíbrio (3) representa o consumo total da paragênese mais

antiga em lacies granulito e é possível que tenha também se desenvolvido durante o auge de

M1 Este equilíbrio é mais comum em gnaisses granuliticos de composição intermediâria ¿ì

lelsica do CJF. Para o cálculo da T de Mr nestas rochas foram utilizados os pares Opx-Cpx do

equilíbrio (1) e F{bl-Plg, Cpx-Gr e Opx-Gr do equilíbrio (2). Nestas rochas não foram

encontradas relações que pudessem ìndìcar o equilibrio entre Bt e (ìr. Como geobarômetro, fi:i

utilizada a paragêsese gr-cpx-plg-qz. A tabela 18 sintetiza os equilibrios metamórlìcos

encontrados para todas as unidades, para M¡ e Mr. A fìgura 48 mostra as conclições F-T

aproximadas do pulso metamórfico Mr no DTAND e DTJF.

['arte ][ -.llprcscnlaçtio rlo.s Dotlos

Tabela 18 - Equilíbios minerais para os tipos litolég¡cos investigados.

Litotipo

Gnaisses Sernipelíticos

(Unrdade Jardrm

Glória)

Leucossomas em

Gnaisses Senripelíticos

e Granada

Clhamockito

Eouilíbrio 0 lMO)

Não observado

Metabasltos

granulíticos do CJF

Não Observado

Equilibrio I

Grl + Op¡ + P[g 1

Qz + Opr (* Bt ?)

Opxl +Cpx1 +Plg¡
-¡ Hblr 'l Opr I Ort

+Qz

Bt (instável?) + Gr¡

i- Opx (esliivel) I

Plgr + Ort + Qz -l-

On

Eorrilíbr¡o 2

Gr, r (Opx ?) + Plg

+Qz+tst'FOp¡

Opxr (instável) +

Cpxr (instavel) ¡

Opxr+CPxr+Plgt
-F Hbl2 + Op2 + Ort

Btz +' Gr2 + Opx

(instavel) t Plg,, +

Ort r' Qz + Op

+

Eouilibrio 3

()2.

Gr 3 -l' Pìg -r- Qz +

Bt + Opz

Opx (instável) +

Cpx (inshivel) +

Hbl3+Bt+Gr+
Op3 + Plg3 + Ort -f

Oz

Bt'l Gr'r- Plg -l Ort
'l' Qz I' Op

Hbl3 'r Plg t Bt +

Gr + Ort (instavel)

-l- Mcr + Qz + Op
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Figura 49 - Corona de granada em torno de grãos de ortopiroxênio. Metabasito do

C¡f DT¡f. Ponto 183
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Figura 50 - Hornblenda e granada formadas pelo consumo parcial de piroxênios e plagioclásio.

Metabasito do cJF. DTJF. Ponto 15.
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d) Quírnica flflineral e (}ondições de Fressão e Tempenatuta do Meta¡r'lorfis¡"¡ro

[Mr no Dor¡¡ínio Tectôr"¡ico Jt¡iz de Fona

Clom base no estudo petrográlìco e na idcntifìcação dos Lrôs equilibrios descritos

anteliofmente para os gnaisses semipelítioos, trôs amostras de tlt-Gr-(Opx) gnaisse da [Jniclade

ia¡clirn Glória (358, l68 e JG- lO8) fbram selecionadas para ¡rrooecler à análise química de

mineral () pr'çoeclimento tealizado para a oLrlenção clesles clados e sr-ra utilização encontra-se

clesc¡ito na seção lVlétciclo de Trabalho cla presente tese. fioratn ¿rnalisaclos ollopitoxênio,

granaclas l, 2 e 3, plagioolásio e biotita, quando possivel seus nircleos e bolclas. Os cliagrnmas

das fìgr-rras 5l ¿i 54 mosham a olassìfìcação destâs fììses e as variações entre núcleos e boldas.

O orlopiroxônio é clo tipo Fe-hiperstênio - hiperstônio, sendo qtte as bordas são sempre

ligeir.arnente mais magnesianas do que os nircleos (Fig. 5l). Todas as granaclas, t, 2 e il,

potlem ser classifìo¿rclas cotno almantlinas (Fig.52) Não f'orani veriiìcaclas variaçoos

signifìcativas olr sisterlláticas entre nitcleo e borda de granada L. No entanto, as granadas 2 e 3

têm composições por.rco rnais cálcicas clo qr.re as granaclas I (Fig. 52). lsto ìndìca que as

granaclas 2 e 3 forarn fòrmadas pelo consumo de mais componente ol¡lcioo tlo qtte as rttaìs

antigas. Neste grau ntetatlórfìco, o cornponcnte cálcico ó ptovaveltneute o colnponente

anoflìta do plagioclásio. û plagioolásio iem rlonrposição de anclesirra,,lon¡ bordas ligciranrente

rnais cálcicas clo clue os núcleos (tìig.5-ì). O f¿rto clas lroldas cle plagioclásio terem trr¿ior

cpt¿nticlacle do cor.nponente anor tit¿i do cpre os níLoleos sttgetc otescimento e não consLllì1o

clest¿r fàse mineral. Dessa forma, sr-tgere-se aclui c¡r,re. embora as bolclas clo plagìoclásro tcnham

lo¡rnecido perrte de seu colnporìenle anortila pala a t'ormação clas gtzrnaclas de 2" c i" gefaçaìes,

ainda assim, lr¿tnteve-se corn borclas mais cálcicas do que seus nircleos. A biotita tetrt raz¿ìtr

Mg/Ììe que v¿rri¿r cle 1,2 a 1,0, po<lenclo, no entanto. ser ainda classilìcacla como bìotìta (Fig.

s4).

Para os nretabasitos do clomplexo Juiz cle fiora, trôs amostfas (l5l],99D e l83A)

f-oram utilizaclas pala er análise químictr mineral iitn duas dest¿ìs (9911 e l83A), fbi testaclo'

como ge otorrnôlïetf o, o par Opx-Cpx, refèrcnle ao equilíbrio (2). As arÏostias t5ì:ì e lSlA

f'oram utilizaclas pala a obtenção cle valores de T através dos pares Opx-Gt, Cpx-Gr e Hbl-Plg

correspondentes ao equilíbrio (3). Para o cálculo clos v¿rlores cle P, f'oranl u¡ilizaclos o seguinte

geobarômetro. GrCpx-P1g-Qz.
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Porte U - Apre,\entdçdo ¿o,\ Dddos

nírclco - ¿mosÍ¿ 368

truclco - ¿u¡rostra JG - 108

borda - âlnostr¿ 368

borda - ¿unostr¿ JG - t08

Figr"rra 5l - Classihcação do ortopiroxênio dos paragnaisse da Unidade Jardim Glória
Estão plotaclas apenas as médias de núcleos e bordas.
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', núrcleo de gnnradâ I - ¿lûrostr¿i 368

Figura 52 - Classifrcação das granadas dos paragnaisse da Unidade Jardim Glória.
Estão plotadas apenas as médias de nÍrcleos, bordas ou grão recluziclos
(simplectito)

V: V \,,1

ruúcleo de granada I - âutostra JG - 108

bordâ de gr¿uâda I - íunostra 368

borda de gmnada l. - atrlostr,ì JG - 108

nuclco de granadâ 2 - alt'tostr¿ 168

[uclco de granada 2 - amost¡a 36R

simplectito de g¡ärada 3 - amostr¿ 368

simplectilo de gr¿nadâ 3 - anostr¿ 368

Lì

Piropo

l-17
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Figura 53 - Classificação do plagioclásio dos patagnaisses da {Jnidade Jardim Glória.
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Figura 54 - Classificação cla biotita dos paragnaisses da Unidade Jardim Giória.
Estão plotadas apenas as médias de nÍrcleos, bordas e grãos reduzidos,
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A composição química das fases analisadas encontra-se no Apêndice 4 e os diagramas

das Iìguras 55 a 60 apresentam a olassilicação das mes¡nas.

As tabelas 19 a 27 mostram os valores cle T e P calculados a partil da química dos

equilíbrios de fàses analisados com base no estudo e na interp¡etação das paragêneses descritas

anteriormente.

Tabelal9 - Valores de T calculados para o equ¡líbrio 1 nos paragnaisses da Unidade

Jard¡m Glór¡a, segundo o geotermômetro de Sen & Bhattacharya (1984).

Amostra

368

JC - 108

Média

Parte II - tlpresentaç¿h dos D.idos

T ('C) - nícleo de gr¡ e

núcleo de opx

Tabela 20 - Valores de P calculados para o equ¡líbr¡o 1 da amostra JG - 108 da

Unidade Jardim Glória, segundo o geobarômetro de Ekert et al. (1994), aplicado a T =

745.C.

673 +- 30

677 + 30

Amostrâ

675 + 30

JG - 108

T ('C) - borda de gr¡ e

borda de oox

640 + 30

Tabela 21 - Valores de T ça¡culados para o equilíbrio 2 da amostra 358 da Unidade

Jardim Glória, segundo os geotermômetros indicados.

P (Kb) - nícleo cie gr1 e

nírcleo de opx

649 + 30

645 | 30

Geotermômetro

6,45 + 1,55

Ferv & Spear (1978)

Perchuk (1981)

Hoinkes (1986)

P (Kb) - borda de gr1 e

borda de opx

Indares & Martignole (1985)

Thompson (1976)

Média

5,94

T' ('C) - borda de

qr, e núcleo bt

+ 1,55

616 + 50

600

694 1 30

510 + 50

603

604



Parl.e II - tlpretentaçdo tlos Dac{os

t'igura 55 - Classificação do ortopiroxênio recristalizâdo
das rochas metabásicas do CJF.

Figura 56 - Classificação do clinopiroxênio recristalizado
das rochas metabásicas do CJF.
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Fargrui

FigLrra 57 - Classificação clo anfibólio recÌistalizado
das rochas metabásicas do CJF.
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Figura 5 8 - Classificação do anfrbólio recnstalizado
das rochas metabásicas do CJF.
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Parte II - tlpresenlaçí1o tkts Dados

Figura 59 - Classificação do plagioclásio das
rochas melabásicas do cJF.

i',1 - núcleo - amosira 174
!.-r - úúcl€o - âmostr¿ì 99I)

Q - núcleo - arnostra 158
;': - núcl€o - amostr:r 42
', - núcleo - ¿rmostr¿ì 1834

ì. _ì - tmostrår - ¿mostra 17,A. 
l - írmostr{ - ¡rmostra99I)

fl - àmostra - amostra l5B
- I - ¡rmostrâ- ¡rmostm 42

r-' - amostra - amostrâ 1834
-. - grão reduzido - åulostra i[i3A
.i.. - gr¡io rcdùzido - amostrî 158

Grossularia

,/tr,.'

/' 

'\

/' \,
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Almandrna

Figura 60 - Classificagão da grauada das
rochas metabásicas do CJF,
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Tabela 22 - Valores de T calculados para o equilíbr¡o 3

Jardim Giória, segundo os geotermômetros indicados.

Geotermômetro

Ferry & Spear (1978)

Perchuk (1981)

Floinkes (l 986)

Indares & Manipnole ( i 985)

Thompson (1976)

Média

T ("C) - borda dc

crr e núcleo bt

Tabela 23 - Valores de T calculados para o equilíbrio 3 da amostrâ JG - 108

Unidade Jard¡m Glória, segundo os geotermômetros indicados, apl¡cados a uma P

7 Kb.

669 r-50

Púrte II - Aprese taçäo dos Dackts

da amostra 368 da Unidade

Geotermômetro

628

714 ! 30

T ('C) - núcleo de

qr? e núcleo bt

583 r- 50

Ferry & Spea¡ (1978)

Perchuk (1981)

641

Hoinkes (1986)

659

575 +. 50

hrdares & Martisnole (1985)

Thompson (1976)

577

718 :! 30

Média

T ('C) - borda de

qr' e borda de bt

568 -F 50

T' ('C) - borda de

grr e núcleo bt

572

602

604 -r- 50

Tabela 24 - Valores de T calculados para o equilíbrio 2 (granada simplectítica e borda

de biot¡ta) dos paragnaisses da Unidade Jard¡m Glér¡a, segundo os geotermômetros

indicados, aplicados a P = 7 Kb.

625 x50

593

758'r'30

614 +. 50

605

701

Geotemrômetro

T ("C) - núcleo de

sr, e núcleo bt

593

515 + 50

r30

632

Ferry & Spear (1978)

610

Perchuk ( 1981)

6r2

Hoinkes (1986)

655 + 50

lndares & Martisnole li 985)

621

Thompson (l976)

725 "r 30

Media

5'72 + 50

T ('C) - borda de

sr, e borda de bt

631

T ('C) - gr: e

borda de bt (358)

da

de

641

645 -r- 50

698 + 50

616

715 + 30

565 + 50

618

785 + 30

T ("C) - gr3 e

borda de bt (368)

761 r 50

624

633

586

635 t 50

690

595

193 -r 30

T ("C) - gr3 e

borda de bt (JG - 108)

64',t + 50

544

643

655 + 50

606

7'77 +' 30

604 + 50

557

640



Tabela 25 - Valor de T calculados para o equilíbr¡o 1 das amost¡"a ggD e 158 do

conjuntö do CJF, sequndo os geotermömetros indicados.

Geotermômetro

Wood & Bamro (1973)

Welis (1077)

Blundv & Holland (1990)

Média

Tabela 26 - Valor de T calculados para o equilíbrio 2 dos ortogranulitos do CJF,

segundo os geotermômetros indicados.

T ('C) - opx, e cpx,

amostra 99D

Amostra

Parte Il - l.presentação clos Dados

742't-70

741 + 70

158

l83A

745 !70

T ('C) - hbl, e borda

de plg - amostra 158

Média

T (oC) - borda de opx¡ e

núcleo de gr - Sen &
Bhatta charva (1984)

Tabela 27 - Valores de P calculados para o equilíbr¡o 2 dos ortogranulitos do eJF,

segunda çs geobatôrnetros ind¡cados (aplicados corn as T obtidas do geotennômet!"o

de Powell, 1985).

713 -r 75

664 -r 30

623 + 30

Amostra

644 + 30

T ("C) - borda de cpxl e

nircleo de gr

Powell (1985)

t 834

t83A

P (Kb) borda de cpx¡, borda de

plq, e núcleo de q¡ Ekert et al. (1989)

No caso dos metassedimentares da Unidade Jardim Glória, as condições de T e P clo

metamorfismo M1 para o equilíbdo I foram claculaclas a partir de: termômetros gr-opx (Sen &

Bhattacharya, 1984) e ïarömetro gr-opx-plg-qz (llkert et al., 1990), como indicado abaìxo.

Cálculo de T: núcleo de granada 1 e núcleo de opx

borda de granada 1 e borda de opx

Cálculo de P. núcleo de granada 1, núcleo de opx e núcleo de plagioclásio

643

6,96 r t,a

T ("C) - borda de cpxl e

núcleo de gr

Ellis & Green (1979)

7.08 :l 1.9

A tabela 19 mostra os resultados obtidos para o par opx-granada, podendo-se afimar

que as composições do núcleo fomece¡am uma T média (Trn) de * 6'15 1- 30'C, enquanto

144

P (Kb) borda de cpxl, borda de plgl e

nírcleo de gr Newton & Perkins (1982)

519 + 25

¿q? FÔ5

5,05 F 0,5



que as da borda forneceram Tm de * 645 1 30 'C. Ambos os valores de T são muito baixos.

consiclerando que estas rochas passaram pelo processo de fr.rsão parcial clescrito anterio]:rnenLe,

a parlir de reações c¡r:e se desenvolvem sob condições termais mais altas <1o que 700'C. Assim,

sugere-se que as tempe¡aturas cncontradas resultam do fato das trocas catiônicas Fe-Mg entre

granada e ortopiroxênio terem continuado a T mais baixas que o pico termal de Ml.

As valores de pressão (Tab. 20) obtidos foram de 6,45 1. 1,55 Kb e 5,94 I 1,55 Kb

para o equilíbrio entre núcleos e bordas, respectivamente.

A partir clo equilíbrio 2 clas rochas metasseclimentares, foram considerados os

resultados dos seguintes pares ou paragêneses:

Cálculo de T: borda de granada 1 e núcleo de biotita

núcleo de granada 2 e núcleo de biotita

borda de granada 2 e borda de biotita

Para estes cálculos foram utilizados os termômetros gr-opx (Sen & Rhattachatya,

1984) (Tab. 20) e gr-bt (segundo varias calibrações; ver tabelas 21 a 24). Dada a inexistôncia

de feições texturais que comprovassem o equilíbrio entre granada 2 e ortopiroxênio, valores de

P nào puclcram ser calculados.

Os valores para o pâr granada 2 - biotita são mostrados nas tabelas 22 e 23 Yerifrca-se

uma variação descle 512 até 670 nos resultados obticlos. Esta gama de variações nos valores de

T é provavelmente consequência da utilização de diferentes calibrações.

A inexistônoia de equilíbrios sensíveis às veuiações de P não per-mitirarn o cálculo das

contlições de pressão desta etapa clo metamorfismo Mr.

A partii do equilíbr-io 3, podem ser calculados valores de T com base no par borda

simplectítica de granada - borda de biotita Os valores obticlos encontram-se na tabela 24, ottde

verifroa-se uma variação desde 544 até 698"C.

Para <¡ caso dos orlogranulitos do CJF, o equilíbrio 0, como já foi citado, coÛesponde

ao metamorfismo M0 que teve desenvolvimento anterior à fàse principal de deformaçào"

r45
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provavelmente clurante um evento tectoüo-termal anterior à Orogênese Brasiliana. Este

meta¡norfismo será tratado mais adiante. ¿unt1a neste capitulo.

As condições de T de formação do equilibrio I destes ortogranulitos lo¡arn estimadas a

partir dos pares opx2 - cpx2 (estas fases representam bordas recristalizadas dos minerais cla

pargênese granoblástica refèrente a M6 (opxl e cpxl). Esta recristalização é interpretada como

resultante do cisalhamento promovido pelo cavalgamento ocorrido durante a fase prinoipal de

deformação da Orogênese Brasiliana na área. As frguras 61 e 62 mostram que Õs

odopiroxênios 2 do CJF plotam no campo das rochas metamórficas, confirmando sua origem a

partir de metamorfismo regional. Este diâgrâma foi proposto por l?.ietmeijer (I9Bj) para

ofiopiroxêruos coexistinclo com clinopiroxênio, como é o caso dos ortogranulìtos do CJF.

Os temômetros utilizados fo¡am o par opx-cpx (ïrood & Banno, 1973; Wells, 1977)

e anf:plg (llhmdy & Hollan¿[, 1990) Somente a paarir da amostra 99D foi possivel calcular

valores de T para o par opx-cpx, cuja ll'm é de 745 +70'C (Tab.25).Para o par hbl-plg, a T

obtida, a partir da amostra 158, foi de 713 + 75

Parle 1l - Apresentação tkts Datlos

O equilíbrio 2 nos ortogranulitos do CJF permitiu o cálculo cle T e P, a partil de.

termômetros gr-opx (SÌen & Bhattta:harya, I9B'l) e gr-cpx (Powell, l9B5; Ellis & Green,

1979); batômeIro gr-cpx-plg-qz QVewton & Perkins, 1982; Ekert et al., 1989). Foratn

oonsiderados os seguintes equilíbrios:

Calculo de T: borda de opxi - núcleo de granada+

borda de !px1 (ou cpx2) - núcleo de granacla*

borda cle plgl - núcleo de hb13*

Cálculo de P: borda de opxl - borda de plgl - núcleo de granacla*

a (ou grão indiviso, no caso cle ser muito re<luzi<lo)

A tabela 26 mostra os resultados de T para o para opx - granada que forneceu uma Tm

de,v 644 + 30"C. O par cpx - gralada só ftri avaliado pâ¡a â amostrâ 183.4 e fomeceu valor de

643 e 519'C, dependendo da calibração.
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Figura 61 - Diagrama discriminante entre ortopiroxênios ígneos
e metamórûcos (segundo Rietmeijer" 1983).
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Ftgura 62 - Diagrama discriminante entre ortopiroxênios ígneos
e metamórftcos (segundo Rietmeijer, 1983).



Com as temperaturas gncontradas para o geotermômetro cpx-granada, tbram

oalculados os valores de P, como mostrado na tabela 2-7. Foram então obtidos valores de * 4,9

a 5,1 Kb (calibração de Nervton & Perkins, 1982) e de 6,9 Kb a 7,1 Kb (calibração de ]ikert et

al., 1989)

11.6.3) Metamorfismo Anterior à Fase Principal de Deformaçäo: Me

Os registros encontrados pâra o evento metamótftco M0 correspondem a um arranjo

granoblástico de uma paragênese mineral cliagnóstica para a facies granulito, mais antiga do

que a foliação principal da área (S¡, 52 ou S1+S2) (Fig. 63a). Esta é uma feição amplamente

registrada nas roohas do Complexo Juiz de Fora, mas também pocle ser observacla nos litotipos

granulíticos do Complexo Mantiqueira. Como as características de M0 apresentam-se de

maneira iclêntica nos dois domínios tectônicos estudados (DTAND e DTJF), ambos os

domínios serão tratados em conjunto no presente capitulo, embora todos os cálculos tenham

sido realizados nos metabasitos do CJF. O arranjo granoblástico, tipo recrsitalização estática,

da paragênese de Mo mantém com a foliação principal uma relação de não contemporaneidade,

sendo o primeiro claramente mais antigo do que a segunda

O metamorfismo Mo distribui-se cle maneira distinta, dependendo do Domínio

T'ectônico enf'ocado. No DTAND, ocoüem faixas de pequena espessura e exlerìsão de rochas

granulíticas nos gnaisses do Complexo Mantiqueira. Por outro lado, no D'IJIì" as paragêneses

de M¡ são registradas em toclos os litotipos do Complexo Juiz de Fora. Tanto rochas

enderbíticas, em parte mais antigas e encaixa¡tes de intmsões ácidas e básicas mars jovens,

quanto estas últimas têm tonalidades esverdeadas a carameladas e registram paragêneses

diagnósticas para a facies granulito. O arranjo granoblástico dos minerais sugere metamorhsmo

ou recristalização sob condições estáticas de deformação. Dados Rb/Sr e U/Pb indicam idades

mais velhas que 1,8 Ga. (Ëvento tectono-termal T ransamazônico) para o metamorfismo e/ou

protólitos das rochas do CJF e sugerem a ocorrência de litotipos mais antigos (Arqueanos)

retrabalhados no Transamazônico Q)elhal et al., 1969; Cordani el al., 1973; Machadct el al.,

1996). Entretanto, estas idades fo¡am efetuadas para r<lchas paraderivadas da antiga Série Juiz

deFora (Ebert, 1955), tendo sido analisada somente uma amostra de granulito ortoderivado,

considerado pelo presente trabalho como Complexo Juiz de Fora. Machadr¡ et al. (1996), a

partir-de dados UÆb, encontraram idade de 2,7 Ga. para um ofiÕgranulito chamockitico, cujas
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Êeições ìntrusivas sugerem que represente o litotipo mais novo rlo cJF os autores

interpretaram esta iclade como a época <la granuiitização das rochas do CJIr'

a) Equilíbrio no Metamorfismo Mo

Por apresentarem bons pares minerais para o estudo geoteñnométrico d''

metamorfrsmo M0, somente os metabasitos granulíticos do complexo luiz de Fora for¿rm

seleciona<los para a realização de análise química mineral O seguinte equilíbrio refèrente a Mo

foì identifrcaclo nestas rochas

(0) Opx + CPx + Hbl + Plg + Qz + OP

Esta paragênese forma um ananjo granoblástico quando a rocha tem estrutura macrça e

constituem a porção porfiroclástica da rocha quando foliada, indicando corresponderem a fases

antigas e, até certo ponto, fesistentes aos efeitos da deformação e das novas condições P-T de

Mr (Figs. 63b) É possível, porém pouco provável, que o equilíbrio (0) represente o ápice

te¡mal de l\{¡, já que a temperatufa de fechamento para a troca catiôIúca é comumente mais

baixa do que o ápice metamórfico A maior probabilidade de se chegar a obter a'I'do auge

metan:rórfico é através do equilibrio entle os núoleos dos pares mìnerais apropriados. Foram

selecionadas 5 amostras (158, 174, 42, ggD e l83A) e utilizaclos os pales opx-cpx (Ilood &

ßannr.¡, ]973; Wells, 1977) e hbl-plg (R tundy & Ilottancl, 1990), níx|eos e bordas, para a

obtenção dos valores cle 
-I' Equilíbrios indicadores de valores de P não foram gelados por M¡

nestas rochas.

b) Quimica Mineral e Cond¡ções de P e T do Metamorfismo Mo no DTJF

Partc tl - .lpr''sLntaçcì,',los Dalos

AcomposiçãoquimicadosmineraisanalisadosestáapfesentadanoApêndice4eparaa

elassificação dos mesmos foram utilizaclos os diagramas das figuras 59 e 64 a 61 O

ortopiroxênio de algumas amostras é classifrcado como Fe-hiperstênio e, em outras, como

hiperstênìo (Fig. 6a). Não foram detectaclas variações signifrcantes entre núcleos e bordas, o

que pode ser consequência de um de dois fatores: não houve trocas catiônicas a T mais baixas

clo que aquelas do ápice metamórfico; ou o reequilibrio a T mais baixas se deu por completo,

atìngindo tocìo o grão. O clinopiloxônio mostla uma variação desde nircleos augiticos até
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0,4mm

Figura 63a - Arranjo granoblástico referente à Mo em Metabasito do CJF. DTJF. Ponto 17.

r_a\

Figura 63b - Arranjo granoblástico de i\¡fo e recristalização referente a Ml. Metabasito

do CJJ. DTJF. Ponto 42.
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,-' - núcleo -
-, - núcleo -

Q - núcleo -

i-,; - núcleo -

l. - núcleo -

Figura 64 - Classifrcação do ortopiroxênio das

rochas metabiísicas do CJF.

amostra l7A
amostra 99I)
amostra 158
amostra 42
amostra 1834

l-i

I

fli

- amostra - amostra 17.4,
- amostra - amostra 99D
- amostra - amostra 158
- amostra- amostra 42
- amostra - amostra l83A

Figura 65 - Classificação do clinopiroxênio das

rochas metabásicas do CJF.



bordas salíticas em aigumas amostras, enquanto que para outras, núcleos e bordas têm a

mesma coùrposição (Fig. 65). As hornblendas refèrentes ao equilíbrio de M6 são do tipo

pargassítico e oconem pequenas diferenças entre núcleos e bordas (Figs. 66 e 67).

lJtilizando-se os diagramas propostos por Riermei.ier (i983), cifados anteriormente,

verifica-se que os ortopiroxênios da paragênese M¡ plotam no campo dos ortopiroxênios clas

rochas metamórficas (Figs. 68 e 69).

Apenas o equilibrio opx -t- cpx t- hbl + plg + qz + op é observado como cor.respondente

à evolução de x4¡ na área. o único mineral opaoo identificado, tanto a partir da análise

petrográfica quanto da análise química, é ilmenita. Assim, a paragênese mais antiga e

granoblástica do cJF fornece dois pares (opx-cpx e hbl-plg) geotermômetros e nenhum

equilíbrio na paragênese apresentada pode ser utilizado como geobarômetro. Dessa forma"

apenas valores de T' foram calculados para o metamorfismo M¡, como pode ser observa<io nas

tabelas 28 e 29. Foram utilizados: núcleo de opx - núcleo de cpx, borda de opx - borda rle cpx;

núcleo de hbl - núrcleo tle plg; borda de hb1 - borda de plg. Para cada uma clas calibrações

utilizadas, os valo¡es de Tm para os equilibrios dos núcleos de opx e cpx foram de 804oC

(Wtxtd & Ranno, l97j) e838"C ftVells, 1977) Para os nÍrcleos de hbl e plg foi obtida uma Tm

de 144"C (B lun@ & Ilollant;l, t990) .Paru os equilíbrios das borclas destes mesrnos pares,

forarn obtidas Tm de719"c,802"c e 751oc, respectìvamente. Pode-se verifica¡ que os valores

das bordas, embora sejam sistematicamente menores do qr-re aqueles dos núcleos, são da

mesma orclem de grancleza.

Tabela 28 - Valores de T calculados para o equilíbrio 0 entre núcleos de gräos dos

ortogranulitos do CJF, segundo os geotermômetros indicados.

Parle II - .4presentaçiíQ clcts Dctclos

Amostra

174

42

99D

1834

T ('C) - núcleo de

opxl e núcleo de cpx¡

QVood & Banno,

1973)

Média

815

831

T ("C) - núcleo de

opxl e núcleo de cpxl

(Wells, 1977)

t 10

781 + 70

+ 70

788 + 70

804 + 70

821 + 70

894 + 70

T' ("C) - núcleo de hbl,

e nírcleo de plg

(Bhurdy & Holland,

1990)

802 -È 70

834 -r 70

838 170

745 x75
752-F7s

738 + 75

740 + 75

744 -F 75
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Tabela 29 - valores de T calculados para o equílíhrio {J entre borclas de grãos cos
oÉogranulitos do CJF, segundo os geoterrnônlet¡"os indicados.

Amosh'a

l7A

42

s9I)

t83A

Méclia

-l ("(i) - borda de cpr¡ e

bolcla tle cpx¡

(Wood ct Banrro, 1973)

A ausênoia tle geobarômet'os nesta paragê'esc tàz com quc se clê maior ê¡rfàse a

outlos claclos (l e, em conjunlo com a análise perrográfica, podem ser utiliza¡os como

nronito¡es das condições de P do metamorfismo Mo. LttÌtd <l: A/hee (t9gt) ûìoslrâranì (lLre a

composição qr"rimioa clos anlibólios varia cor¡ o tipo bárico do metanrorfìsrno. A partir cle

dìaglantas que envolvem a oristalocluimio¿r clestes rninerais, os aLltores clcfinìrani campos cle

lretauorfisuro cle alta. módia e baixa pressão Plotantlo-se a conrposição t1r-rírnioa clos

anfìbólios da área alvo nestes diagramas, verifìca-se qlle os mesmos oclrpâm o cam¡ro clos

anfìbólios gerados por metarnorlismo cle baixa P, tipo Abukunvt og \ìuchan (rìig 70). os
anlìbólios cla ar¡cistra l5[] se aclequam tanto âo cam¡ro cle baixa qr-ranto ao câmpo cle mó¿ia Ir.

No pteseule trabalho. estes anlìbólios (da amostra l5B) são interpretaclos como ¡leurclos

clurante o clesenvolvìmerrto da loliaçào prìnoìpal cla rooha, ou scja, clurante o evento Mr que

regionalmente mostra clatas craoteristicas cle rne t¿rmot-fisuto cle P intermetlilrria clo tipo

Barrowiano. A fìgur-a ¿18 mostra as oon<liçiies p-'l do pulso nretamórfico M¡. 0oÌ11 base nas

paragôneses mctantórfìcas decritas e na cornposição cluitlica cla horntrLencla

11"6"4) lntegração, lnferpnetação c{os Resu!tados Geoterrnobarornétnicos e

Þiscussöes Ëínais

a) Metamorfismo M1

797 r 70
'/58 !:10
79t !70

I' ('C) - borcla de opx¡ e

borcla cle cpx¡

(Wells, 1977)

71 t

!\it l(: ll - .:lpftse túl:iío .lo.r [)t(lo!

779 r 70

I 10

799 t 70

784 'r 70

8lg .r:70

T ("Cl) - borcla de hbl¡ e

borcla de plg (llluncly &
Holland. 1990)

805 .t.70

802 :L 70

738 :t 75

137 + 15

163 ¡,15

766 -F 75

t5l ,L 75

Os valores de temperatura obtidos a paltir'do equilíbrìo I nos paragnaisses cla Unìclade

Jardirl Glória coincidem com aqueles do equìlíbrio lì dos ortogranr:litos clo C,lF. F.sta analogia

l.i5
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é extremamente consistente com a análise petrográfica realizada. No sntanto, com base na

evitléncia de processo dc anatcxia a vapor ausente. as tempeÍâluras do auge de tVIr dcvcriam

ser > 700"C. Os baixos valores encontrados most¡am que granada e ortopiroxôtio e granada e

olinopiroxônio nestas roohas corrtinuaram a se reequilibral durante o resfri¿mento a partir do

auge térmico cle Mr. Assim, é provável que os valores entre 640 e 645"C representem as

temperaturas de fechamento deste sistema de trocas catiônicas. O termômetro gr-cpx nas

calibrações de l.illis & Green (1979) fornece T muito baixas. Dada a consistência entre

pet¡ografia e result¿dos para dois conjuntos distintos de rocha (metassedimentares e

ortogra.nulitos) a partir de outras calibrações, é razoável supor que a calibração de Ellis &

(lreen (op.cit.) não é, por algum motivo, adequada às rochas em questão.

Os valores de temperatura obtidos a partir clo equilíbrio 2 das ¡ochas

metassedimentares, calculados com base em termômetros gr-bt, fornecem valores baixos.

Embora evidências petrográfrcas indiquem que este equilíbrio não represente as condições

auge de Mr, ainda assim, os baixos valoles de T são provavelmente resultantes de trocas

catiônicas que continuaram a ocorrer durante o resfriamento da rocha, no caminho de volta do

metamorfismo M1.

É possível que o equilíbrio I das ¡ochas ortogranulíticas do CJF represente as

condições termais do auge de M1, uma vez que é constituído de novos grãos f'ormados pela

recristalização da paragênese de Mo durante o cavalgamento conlemporâneo a M1. Para este

equilíbrio foram encontradas temperaturas entre 713 e 747"C que são consistentes com as

observações cle campo e petrográficas cla participação de quebra de biotita no processo cle

anatexia dos paragnaisses da Unidade Jardim Glória. Para o cá'lculo das condições báricas de

M1 foi utilizatlo um valor de T - 745"C, que representa a média dos valores encontrados para

o par opx-cpx do equilíbrio 1 nos oftogranulitos do CJF. O barômetro gr-cpx-plg-qz de

Newton & Perkins (1982).Êorneceu valores de = 2 Kb mais ba.ixos clo aquele de Ekert et al.

(1989). E.sLes últimos autores implementaram ajustes ao sistema GAI)S (gr-cpx-plg-qz) que

sistematicamente mostrava resultados de * 2 Kb mais baixos que o sistema GAPES (gr-opx-

plg-qz) em granulitos a dois piroxênios. Sendo assim, o presente trabalho dá prelerência aos

valores de P obtidos a partir do termômetro gr-cpx-plg-qz com os ajustes empregados por

Ekert et al (1989) Além disso, a pattir dos paragnaisses, o termômetro gr-opx-plg-qz (Ekert
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et al., .Ì990), com refìnamentos mais apurados pa-ra a r:alibração, fbrneceu resultaclos

senrelhantes àqueles produziclos pelo termômetro gr-opx-p1g-qz de likert et al. (1989). Os

resuìtados obtidos variam tle - 6 a 7 Kb, o que comprova que M.l se desenvolveu sob

condições de pressão intermediária. Como estes barômetros envolvem reações de troca

multicatiônica entre fases mineraìs estruturalmente distintas, os resultados gerados expressam

as conclições báricas mais altas atingidas durante M1

A figura 7l mostra o caminho P-T{ para os dois conjuntos de rocha (paragnaisses da

Unidade Jardim Glória e ortogranulitos do CJI) durante o desenvolvimento do metamorfismo

Mr. A etapa ¡rrogressiva deste metamorlìsmo foi constn¡ída com base em clados r-egionais,

observações de campo e estudo petrográfico-petrológico

As seguintes etapas podem ser descritas para a evolução dos paragnaisses da Unidade

J¿rdim Glória clurante Mr.

Etapa 1 - Uma porção crustal (grande parte do DTJF e o DTPS) provavelmente muito espessa

(x 20 - 25 Km) cavalga estes paragnaisses. Nesta etapa é possível que tenha ocomdo um

grarde aumento de pressão sem variações significantes de temperatura (isothermal loading);

Eiapa 2 - Com o cavalgamsnto de uma porção crustal quente (ortogranulitos do CJF) sobre

rochas mais lrias (paragnaisses d¿ Unidade Jardim Glória), começa a ocorrer transferência de

calor da escama superior para a inferior. Os paragnaisses sofrem aquecimento isobárico,

perdem H20 intergranular e chegam a gerar paragêneses com granada e ortopiroxônio, além de

anatexia a vapor ausente (vapour ahsent dehydration melting), envofvendo, provavelmente, a

reação:

Biotia 'l- Quartzo + Ortopiroxênìo l Fusão

E,sia etapa corresponde ao auge télmico do metamortìsmo Nlt para estas rochas.

l'arle ll -.4¡re.rentaçiia ù,s Dadr'.:

Etapa 3 - Declinio de P dendo à erosão e isostasia. Como a pressão responde mais

rapidamente do que a temperatura às variações cle proñlnclidade e/ou esforços tectôruoos,

dulante esta etapa é possível que a temperatura tenha sido mantida (descompressäo

isotérmica);
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Parte JI - Apresenlação dos Dados

Erapa 4 - Isostasia atinge o equilíbrio e T oomeça a cair (resfiiâmento isobárico)

As seguintes etapas podem ser descritas para a evolução dos ortogranulitos do

Complexo Juiz de Fora durante M1.

Etapa I - Estas rochas foram aparenter.nente alçadas a nirreis mais rasos. Entretanto, como é

provável que quase ão rnesllìo ternpo as mesmas tenham sido cavalgadas por por'ção

correspondente, pelo menos, à crosta superior (DTPS). é possível que inicialmente não tenha

havido variações signilìcantes de P ou 'ì' e a par:agênese granulítica solreu recristalização.

Através das superficies de cisalhamento, os ortogranulitos ganhavam HzO c sua paragônese era

hidratada, ou seja, piroxônios e plagioclásio eram consumidos para gerar hornblenda e/ou

biotita. Nesta etapa parece haver gradientes de Pr.po em espaços reslr'ilos. É possível, porém

não cer1o, que a temperatura estivesse em declínio.

îiT.àpa 2 - Os metabasitos granulíticos começaram a gerar ooronas de 5¡ranada em tormo de

piroxênios e hornblenda cle 2" geração. Eslå reação indica aumento de pressão, embora não

seja definitiva quanto às oondições termais;

Etapa 3 - Com o tempo, ocorre declínio da temper¿tura, uma vez que estas rochas transferiam

calol pala os metassedimentos sotopostos. No entanto, havia também ganho c1e calor

prornovido pelos efeitos da deformação que estava em franoo desenvolvimento. É dificil avaliar

se nesta etapa houve variações signifioantes de T ou P,

Etapa 4 - Erosão e ìsostasia promovem o decínio de P. T inicialmerfe fica constante

(descompressão isoténnica),

Etapa 5 - T abaixa e P se mantém constante com o equilíbrio isostático (resfriamento

isobárico).

Pode-se verifica¡ que para ambas as unidades, o caminho da evolução metanróffica é do

tipo dexlrógìro (regra da mão direjta) au r:k¡cAwise. Camihos P-1'-t deste tipo têm siclo

associaclos a füixas móveis geradas por colisão continental, envolvendo impôrlarte tectônica

de empurrões e metamodismo inverso ('Iauern Window nos AJpes Onentais, Áustria: Cadeia
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clos Himalayas, sul da Ásia) (spear, 1993). As características esttuturais e metamórficas

clescritas p¿Lra o segmento central da Faixa Ribeira (oncle se inclueu os [)TAND, DT.IF e

DTPS) indicam evolução muito semelhante aos orógenos citados acima; ou seja, importante

tectônica cle empumões promovida por esforços compfessivos e que produzilam um moclelo de

metamorfismo inverso, oncle isógradas minerais que representam condições termais mais altas

ocorrern acima daquelas que exp¡essam condições mais baixas. Isto pode ser observado dentro

de cada dominio tectônico: no DTAND (Gonçalves, I9B7; Heilbft¡n' 1993), no DTJF

(ÍIeitbron, 1993; este tr.abalho); é observado também na relação entfe estes dois domínios

tectônicos: rochas de paragênese granulítica (DTJF) por cima de rochas de paragênese típica

da facies anfibolito supedor (DTAND) (Heilbrtn, 1993, este trabalho).

Este modelo de colisão continental é bastante consistente com os resultados obtidos a

partir das observações de campo, da análise petrográfico-petrológica e da aplicagão de

termobarômetros. Além rlisso, a partil de estudos de inclusões fluidas, tanto nas rochas

metassedimentares (aqui denominadas Unidade Jardim Glória) quatto nos ortogranulitos clo

CIF, Nogueira (1994) encontrou evidências cle caminho ITD para o metamorfismo Brasiliano

(Mr)

b) Metarnorfisrno lM6

Parte trl - tlpresentação dos Dados

os valores de T (= 780 - 840.c) obtidos a partir do equilíbrio 1 entre os núcleos de

opx e cpx dos ortogranulitos clo CJF são intetpretados como o pico do metamorlismo Mo.

Verifica-se que os resultados do termômetro opx-cpx são bastante consistentes para todas as

amostras. Os ¡esultados obtidos a partir do equilibrio entre núcleos de hbl e plg fomecerrt

val6res mais baixos. Isto deve ser deoorrente cle óbvias diferenças de calibrações, mas também

pode inclicar equilíbrio atingido a T mais baixas do que aqueles do auge metamórfrco de Mo.

considerando cada uma das calibrações utilizadas em cada amostra, verifica-se que os

valores de T obtidos oom as bo¡das dos grãos são sistematicamente mais baixos do que

aqueles do núcleo (exceção às amoslras 99D para opx-cpx e lB3A para hbl-plg). Esta variação

sistemática pode estar expressando o ¡esfriamento de N4¡.



As condições báricas cleste metamorñsmo não puderam ser calculadas dada a ausênica

de barômetros nestc equilíbrio. Oliveira (1980, 1982) encontrou valores de Ét a 7 Kb, o clue, no

plesente trabalho, são interpretados como referentes a Mr. A utilização da composição química

dos niroleos dos m{ìbólios indica metamorfisrno de baixa pressão (Fig.70).

A definição de carninhos P-T-t para rochas que foram metamorfisadas na lacies

granulito é uma tarela árdua, dados a fiequente obliteração total das evidências do caminho

progressivo e os comuns reajustes advindos do caminho retrogressivo @ohlen, 1987; Ilarle!,

1989; Spear, 1993) Ðois tipos de caminhos são reconheoidos para rochas granulíticas. 1)

caminho caracterizado por um período de descompressão quase isotémica (ITD); 2) caminho

caracterizado por um perioclo de resfriamento quase isobárico (IRC) Harley (1989) fez uma

compilação dos caminhos P-T' de terrenos granulíticos no mundo e concluiu que existe um

número grosseiramente igual de caminhos ITD e IBC.

Muito embora existam vários problemas relacionados aos resultados prodr-rzidos pela

anáìise geotermobarométrica e suas interpretações, respostas à questão clo porquê da

existência destes dois tipos de oaminhos em terrenos granulíticos têm sido objeto de várias

pesquisas. A clistinção entre caminhos II'D e IBC é importante já que diferentes caminhos

implicarn em diferentes ambientes tectônicos. Caminhos ITD têrn sido ¡elacionados ao

espessamento tectônico da crosta seguido de exumação dorninada por erosão ou por

tectonismo.

Caminhos IBC são mais dificeìs de serem intelpretâdos a não ser que pelo menos uma

parte da evolução progressiva possa ser deduzida. São necessari¿rmente uma consequência cla

elevação do gracliente geotérmìco, o que é normalmente relacionado à acreção magmática na

base da crosta (underplating) (Bohlen, 1987). T anto processos de erosão quanto exumação

tectônica geram camrnhos que podem produzir um período de resfriamento isobárioo.

As condições de alta T e baixa P deduzidas para o metamorfismo M0 sugerem que a

granulitização pré-Orogênese Brasiliana pode ter siclo resultante da infiltração de COu

proveniente de underplating magmático na base da c¡osta. A acreção magmática por

underplaling associada à geração de metamorftsmo de aita T e baixa P na porção crustal

sobreposta é frequentemente associada a um período cle extensão crustal, drtrante o qual
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podem ter se desenvolviclo bacias sedimentares. No segmento centrat da Faixa Ribeira existcm

registros de rjlìeamento no Meso-Proterozóico (1,8 a 1,0 Ga.; l/aleriattt¡, 1985; Il.iheiro el al.,

1990; Ilibeiro, 1992) qtando da formação das bacias preenchidas pelos sedimentos dos Ciclos

f)eposicionais Tiradentes, I.,enheiro, Carandai e Andrelândia.

A Bacia Andrelândia, geograficamente mais próxima aos ortogranulitos clo CJF, é a

que apresenta os registros mais jovens. Ortoanfìbolitos interpretados como diques intrusivos

nas rochas do Ciclo Deposicional Andrelândia, forneceram idades Tp¡a entre 1184 e 1053 Ma.

Entretanto, dado que o metamorfismo granulítioo do CJF ocorreu em 2,1 Ga. (Alachado el al.,

199(t), a extensão a ele associada deve ser mais antiga e, portanto, desvinculada do

desenvolvimento da Bacia Andrelânclia Por outro lado, é possível que esta i<lade de 2,1 Ga.

represente a idade mínima de formação do protólito das rochas ortogranulíticas do CJF e,

dessa forma, sua granulitização poderia ter ocorrido em um periodo pós-2,1Ga..

Esta hipótese da associação da granr"rlitização do CJF a underplating magmático c

processos extensionais, levando à abertura da Bacia Andrelândia já foi sugerido pot Nogteira

(comunicação verbal). OvtÍa possibilidade é que este periodo exlensìonal esteja associado à

formação da "Bacia Paraíba do Sul", cuja idade é desconhecida

Dados de campo sugerem que seus litotipos sejam pré-2,1Ga., uma vez que são vistos

invadidos por rochas da Suite Quirino-Dorândia (I-upinamhá, comunìcaçã<t verbal) de idade

2,1 Ga. (À4achatlo et al., 1996; Vctlladares, 199(t). Esta suite cle rochas graníticas e

granodioríticas contem xenólitos de rochas calcissilicáticas, metapelitos, além cle ortognaisses

esvercleaclos a ortopiroxênio (ÍIeilbron, 1993; Valladares, 1996).

Caminho IBC para o metamorfismo granr-rlítico das rochas do CJF, aqui denominaclo

M¡" foi sugerido por Nogueira (199a), a partir de estudos de inclusões {luidas ern minerais da

paragênese correspondente.

A granulitização associatla a perioclos exlensionais e utderplaling apresenta-se Çomo

uma modelo bastante consistente com os dados de campo e petrográficos apresentados, uma

vez que as evidências abaixo relacionadas sugerem que o processo metamórfico foi passivo.
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a) o aranj o da paragênese granulítica dos litotipos do CJF é granoblástico, sem evidências de

recristaliz-ação dinâmica;

b) todas as rochas clo CJIì, independentô de composição oll estrutr-rra, âpresentam pzragêneses

com ortopiroxênio, o que sugere processo cle desidratação associado à infrltração de um fluido

rico em COz e expulsão ou diluição de HzO no sistema;

c) litotipos migmatíticos têm tanto leucossomas quanto paleossomas esverdeados, com

ortopiroxênio, sugerindo que a migmatização, prooesso obviamente dinâmico, foi anterior à

granulitização; e

d) os dados sugerem que a granulitização ocorreu em um período posterior à migmatização e

anterior ao clesenvolvimento da foliação principal gerada durante a Orogênese Brasiliana.
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ll.7) Geoquímiea e Modelamento Fetrogenétieo das Rochas

dos Cornplexos Juiz de Fona e Mantiqueina

11.7.1 ) Gondições Analíticas

Trinta e sete amostras <lo Complexo Juiz de Fora Foram selecionadas para as análises

quimicas. Grande parte das análises (29) foi realizada no Aotivation Laboratories Ltd

(ACTI.,ABS), Canarlá, tendo sido analisados os elementos maiores e vários traços, incluindo as

terras raras. As oito análises restantes foram realizadas no Laboratório de Geoquímica da

Queen's University Bellàst (Irlanda do Norte).

Trinta e uma amostras do Complexo Mantiqueira foram selecionadas para proceder à

analise química. Todas as análises, para elementos maiores e traços, incluive terras raras, foram

realizadas no AC'I'LABS.

Os resultados analiticos para ambas as unidades litológicas e um resumo das técnicas

analíticas empregadas são apresentados no Apêndice 5.

O controle direto do processo analítico não era um objetivo da tese. Mesrno assim,

amostras fbram utilizadas como monito¡es toda a vez que um lote de amostras era enviado ao

ACTLABS ou ao Laboratório da Queen's University. Os resultados analíticos obtidos para os

monitores de diferentes lotes f'oram sempre semelhantes.

O exame preliminar dos resultados permitiu identificar eventuais irregularidades ou

discrepâncias. Por exemplo, a soma dos óxidos de 15 amostras do CJF e 17 do CM é baixa

(entre 96 e 99% peso). No entanto" não foi possível identificar qualquer incoerência ou

resultado sistemático que pudesse explícar os baìxos valores do somatóno dos óxidos Sendo

assim, optou-se por trabalhar estas amostras em base anídrica, distribuindo-se a dìferença cle

maneira homogênea por todos os óxidos. Este procedimento não altera os resultados relativos

e permite a análise qualitativa e quantitativa dos dados de modo satisfatório.
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ll.V.2 - Tratamento dado aos Resultados Analíticos

Os clados químicos de rocha total podem ser tratados" quantitativa ou qualitativamente,

com base ern dois critérìos clistintos. critérios estatísticos e crité¡ios petrogenéticos. Ambos os

critérios foram utilizados sempre que aclequado e possível, considerando-se o número e as

características dos dados adquiridos.

Dada a complexidade tectono-estrutural da área alvo e, mais especifrcamente, das

unidades litológicas em consideração (ortognaisses e metabasitos de alto grau metamórfico -

facies granulito para o CJF e anfibolito superior para o CM - e complexa evolução policíclica),

oomo apresentado em capítulos anteriores, o prooedimento utilizado partiu da premissa de que

não existiam claras evidências da presença de agrupamentos distintos dentro destas uniclades.

Portanto, todas as amostras, do CJF de um lado e do CM de outro, loram inicialmente

tratadas como se pertencentes a um único grupo.

11.7.3) Estudo Geoquímico-Petrológico dos Litotipos do Complexo

Juiz de Fora

a) Trabalhos Ar¡teriores de Cr¡nho Petrológico

Oliveira (1980, 1982) foi pioneiro na abordagem geoquimica das rochas do Complexo

Juiz de Fora, verificando que as rochas básicas apresentavam carater toleiítico, enquanto que

as intermediárias a ácidas eram calcioalcalinas, depletadas em elementos incompatíveis, o que

levou o autor a concluir que estes granulitos são restitos de fusões crustais. Machado liilho et

ctl. (1983) sugeriram que os granulitos toleiiticos e calcioalcalinos do CJF representavam parte

da base da crosta continenlal Aqueana ou da orosta basáltica. Barbosa & Grossi Sad (1983)

c) chegaram às mesmas conclusões ao estudarem as rochas granulíticas do Estado clo .Rio cle

Ja¡reiro e leste do Estado de Minas Geras. Pittto et al. (1991) sugedram que os ortogranulitos

(granulitos básicos e dior'íticos) eraú toleiítos de baixo K, provalvemente de arco de ilha ou

bacia de retro-arco, enquanto que os granulitos enderbíticos eram rochas calcioalcalinas.

Heilbron (199j), para a região entre Barra do Piraí e Valença (RI), propôs que o CJIi era

constituído de quatro séries magmáticas distintas: a) série toleiítica de tendência alcalina

(granulitos básicos), b) série toleiítica (granulitos básicos); c) série calcioalcalina (granulitos
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intermediários a ácidos); e tl) série calcioalcalina de alto K (granr-rlitos intermedia¡ios a áciclos).

I; igueiredo cV 'Ieixeira (1996), esttdando uma área ao norte da citiade de Jr-riz cle Fora,

concluíram que os ortogranulitos do CJF constituiam duas séries magmáticas: a) série

calcioalcalina de baixo K; e b) série calcioalcalina de médio a alto K.

b) lnvestigação G eoq u ími co-Petrológica

b.1)Abordagem com base em Elementos Maiores

Inioialmente, todas as amostras foram plotadas em diagrama SìO¡ x Álcalis (Fig 72) e

AFM (Fig. 73). Os gráfìcos apontam para a existência de dois grupos subalcalinos distintos:

um grupo disposto ao longo de \rm trend taleiítico; e outro, efi ùm trend calcioalcalino. Estes

grupos são separados por um g¿4, que se estende de 50 a = 55% SiO2. Duas amostras (174 e

i7B), cujos valores de MgO são os mais altos (8,85 e 8,93, respectivamente), têm um

posicionamento no gráfico AINI que levanta dúvidas sobre suas relações patentais oom os

membros mais evoluidos dos dois trends. Ãssim, a partir desta primeira abordagem formulou-

se as seguintes hipóteses.

1) As amostras <1o CJF representam de fato dois conjuntos distintos? e

2) As rochas com mais alto MgO são parentais para algum daqueles doìs possíveis grupos?

Pariiu-se, então" para um tratamento estatístico dos dados obtidos para elementos

maiores. As amostras foram plotadas em diagramas de Halke¡ (Iìig. 74) e os paclrões de

distribuição fbram analisados com base na construção de curwas de regressão e no cálculo dos

respectivos coeficientes de correlação (r). Os valores de r indicam os níveis de significância da

oon'elação testada para uma determinada população n. A abordagem estatística utilizada é

apresentada no Apêndice 5 (Métodos cle Regressão). Os resultaclos So apresentados na tabela 30.
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Tabela 30 - Valores do quadrado dos coeficientes de regressão lineär (L) e
polinominal (F) para as rochas do eomplexo Juiz de Fora. As regressðes foram feitas
para cinco diferentes populações de anìostras.

Oxiclo

'ric)2

1 I,

412c)3

0.6196

IP

FeO

0,0312

0.6215

21.,

Mso

0.9 t tt4

oÁs))

0.7266

CaO

2l>

0 87t 9

0.9257

0.7707

I - Toda a população de amostrâs analisadas (n = 36);

2 - Gmpo calcioalcallno isolado (rì = 28),

3 - Grupo toleiítico isolado (n = 8);

4 - Grupo toleiítico excluídas as amostrâs ricâs em MgO (t7A e l7B) (n = 6); e

5 - Gmpo calcioalcalino incluídas as amostrâs 174 e 178 (n = 30).

0.'t27 t

0.8134

3L

0.9032

0.8931

0. rì096
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0.0062

0,9201

3P

0.8188

0.8970

0.0243

0,1663

0,6607

41.

0.8291

Para os diagramas de Harker da figura 74 foram construídàs curvas de regressão para

as seguintes populações: 1 - toclas as amostras analisadas; 2 - o grupo caloioalcalino

isoladarnente; 3 , o grupo toleiítioo isoladamente (incluindo-se aqui as rochas com alto MgO);

4 - o grupo toleiítico, (subtraído das amostras corn alto MgO); e 5 - o grupo calcioalcalino

adicionado <las amosh as com alto MgO. Curvas de regressão linear e polinomial e os

respectivos quadrados dos coeficientes de con'elação (r2) foram obtidos pai-a cada um clos

cinco casos. A tabela 6 mostra os valores de 12 obtidos para alguns óxidos É possível venficar

que, para toclos os casos, os valores de 12 são melhores para as regressões polinominais clo clue

para as lineares. Isto elimina o processo de mistura magmática e suporta processos de

cristalização fra¡:;ionada na petrogênese das roohas do CJL Considerando-se somente as

regressões polinominais tem-se.

1) Valores de 12 para toda a população de amostras do CJF (n = 36) são sigruficzLntes acima de

99,90% para todos os óxidos considerados;

2) O isolamento das amostras do grupo calcioalcalino (n = 28) produz regressões com valores

de r2 que são mais elevados do que aqueles em 1 somente para TiO2 e Al2C)r. No entanto,

mesmo os valores de r? mais baixos do que aqueles em 1 são significantes acima de 99,9o/o; e

t70

0.022.

0.0340

0.00I2

0.6977

4P

0.2899

0.0439

tì n{7?

0 538?,

0.2994

5L

0.309i

0.0607

o 4237

0.4965

0.303s

5P

0.3377

0.3642

0 4986

0.6400

0.3601

0.49r5

0 9146

0.7908

0.3879

0.8287

0.9Ì63

0.6884

0.9239

0,89',77



3) O isolamento das amostras do grupo toleiítico produz valores de 12 menores do que aqueles

vistos em I e significantes abaixo de 8O%o pala TiO2, Ai2O3 e Fe2Oste entre 800/o e 90o% para

MgO e CaO.

Em conclusão, a análise estatística simples apresentada acima indica que é improvável

que as rochas do grupo toleiítico formem uma irnica suite. Além disso, esta análise ó dúbia na

discriminação de uma suite calcioalcalina isolada (como indicado pelo item 2 acima) e não

responde conclusivamente à primeira hipótese lormulada nesîa seção.

A segunda hipótese levantacla, i. e. se as amostras de alto MgO (174 e 178) são

parentais para algum dos dois grupos discriminados na ñgura 73, pode também ser testada pela

análise da tabela 30. Assim, verifica-se que:

1) Os valores de 12 para o grupo toteiitico aumentam substancialmente quanclo as amostras cle

alto MgO não são incluídas na corelação. Flxcluídas as amostras de alto MgO, os valores de 12

tomam-se significantes errtre 90yo e 95o/o para TiOz, entre 8O%o e 90o/o para 412O3, embora

mantenham valores semelhantes de significância para FeOx, MgO e CaO; e

2) Os valores de 12 para o grupo calcioalcalino aument&m para AlzO:, FeO*, MgO e CaO,

incluídas as amostras de alto MgO. 41ém disso, mesmo para TiO2, a correlação é significante

acima de 99,970

Em conclusão, muito embora as amostras de alto MgO plotem no campo toleiítico

(Fig. 73), a análise estatística clos daclos indica que é mais provável c¡ue estas rochas

representem magmas parentais para os termos mais evoluídos do trend calcioalcalino. Esta

hipótese será testada no item seguin[e.

b.2) Abordagem com base em Elementos Traços

Pãrte Il - tlDr¿.tcntdcão ¡lo.r I)ado.t

Para clar prosseguimento ao teste da parentalidade das amostras de alto MgO para o

grupo calcioalcalino, foram selecionados elementos traços com as seguintes caractedsticas: 2

elementos compatíveis (Ni e V);2 elementos incompatíveis imóveis (Zr e Y); e 2 elementos

incompatíveis móveis (Ba e Sr). As ¿rmostras foram plotadas em diagramas de Harker para

estes elementos como mostra a figura 75. Utilizando-se o mesmo método de regressão

polinomial apresentado na seção anterior, Êoram obticlos valores de r'lTab 3 t;.

t7t
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Tabela 31 - Coef¡cientes de regressão pol¡nomial (P) para as rochas do Complexo Ju¡z

Elementos

Nl

Zt

Y

ZP

0.498 6

Ba

o 6947

Sr

2 - Grupo calcioalcalino isolado (n ,= 28),
5 - Grupo calcioalcahno urcluidas âs amostras com alto MgO (t7A e l7B) (n : 30)

0,77 49

0.4651

A partir deste tratamento estatístico, verifica-se que os valores de 12 são melhores

quando considerâ-se as ¿ìmostras de alto MgO como parte do grupo clas calcioalcalinas, sendo

todos significantes até ou acima de 99,90%. Note-se a melhora substancial do nível de

signifrcância mesmo para os elementos incompatíveis móveis (Ba e Sr). Disto conclui-se que as

amostras de alto MgO podem, de fato, ser parentais para o grupo calcioalcalino, conforme

sugerido pela analise clos elementos maiores. Em outras palar,ras, as rochas calcioalcalinas mais

evoluídas (SiO? > 54% peso) do CJF podem ter sido geradas pela cristalização Íiacionada de

magmas ¡rarentais representaclos pelas composições ricâs em .NagO (174 e 178) encontraclas

na área.

Para gtrantir a imparcialidade no proceclimento aclotado, optou-se por dar

prosseglrimento ao teste desta hipótese, agora com base em critór'ios petrogenéticos. Vários

autores consideram que as razões enlre elementos incompatíveis não varia.m substarìcialmente

em processos de oristalização fiacionada (p. ex., Cox el al., 1979). Variações nas razões de

elerletttos inoompatíveis em cerca ds 1,5 vezes ûão ôsperadas cle¡rire rochas cclgenétir:as. Corl

base nisto, foram então selecionadas duas destas raz,ões. ZrlÍIf e Zr,/|.Id. Os resultados

expostos na tabela 32 permitem verificar que somente ZQo/o (i oLr 4 amostras) clas amostras do

grupo calcioalcalino apresentam razões sirnilares àquelas das rochas conì alto MgO.

0 2106

5P

0"7351

0,0961

0 8415

0-3159

0.4502

Parte ll - ,4n esentação dos L)ados

0 3 853

0,2851
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Tabela 32 - Valores das razöes Zrltif e ZrlNd para as rochas do Complexo
l, ri' ¿l^ E^?â

Amoslra

MB - .I7A

Mjl.42
MU - 514C

Zr^{d

MB - 46P

MB.

10.fì

MR

8.8

TB

MB - 183A

77

l)ane II - Apresent<tçíío tlos l).ttlos

5C

MB - 5148

Zrlúf

7,0

MB - 99D

I I.2

67.5

MB - 43C

9.8

3 9,5

MB . 158

36.4

65

MB - 46C

35.0

6.8

MR.19

6.1

10.()

MB . 464

6 r)-

MB - 32A

39.1

4.6

MR - 467

377

MB ,32D

5.6

29.1

MB - I45B

MB - ).97n

49.6

1.9

N[L] ^ 297R

0.6

MB - 1158

38.s

5,0

MB . 32C

8.4

MB - 24IA

l 1.8

42.\t

MB - 484

24.3

6,0

MB - 5148

6"7

36.7

MB - l5 tB

18.8

J8.6

MB - 5144

l7 I

MF - 328

\75

MB - 370

4,4

45.8

MB - 46R

43.5

I0.5

MB - I51A

t6.1

)1 t\

l!{B - ,l3B

7.1

MB - 468

t6.2

40.1

MB - 46U

l3.4

-5 5.7

MR - 434

39

6.5

MB. 17H

l9 7
.r I.8

7.5

I9.¡l

35. t

48.6

30,0

3 9,8



Conclui-se, então, que, muito embora o critério estatístico tenha apontaclo para uma

cogeneticiclade entre as rochas do grupo catcioalcalino e acluelas com aito MgO, o critérìo

petrogenético descarta a hipótese destes dois conjuntos serem correlacionados por processos

t1e cristalização lracionada.

Como pode ser verificado a partir da tabela 32, o critério petrogenético adotado

também descarta a hipótese das amostras de alto MgO serem parentais para o grupo toleiítico,

confo¡me já cliscutido em itens antcriores. Conoluindo, é improvável que as rochas ricas em

MgO encontradas na área sejam parentais para os termos mais evoluídos tanÍo do trend

toleiítico quanto do trend calcioalc¿tlino do CJF.

b"3) Abordagem com base nos Elementos Terras Raras

Os diagramas das figuras 16,71 e 78 mostram padrões de distdbuição de elementos

te.ras raras (ETR) para alguns grupos de rochas do CJF, normalizados pelo condrito de

Bo1'nton (1984). Os seguintes grupos são representados: grupo toleiitico (incluindo as

amostras com alto MgO); e dois conjuntos de rochas de composição intermediária do grupo

calcioalcalino, cujos padrões de F,TR são distintos O diagrama para as rochas do grupo

toleiítico (fig. 76) mostra padrões muito variados. Isto conobora ¿ ausência de cogeneticidade

entre todas as rochas do grupo. Esta conclusão está de acordo com os resultados obtidos

anterìormente, tânto a parlif de critérios estatísticos para elctnentos maiores e menorcs. quanto

a partir do critério petroÉienético adotado para elementos traços.

Para testar a hipótese das amostras de alto MgO poderem ser parentais para um dos

dois grupos, f'or¿Lm constmídos os diagramas das figuras 17 e 18. Neles f'oram plotadas, para

cacla padrão de ETR identificaclo, as amostras menos evoluídas, acresciclas daqr"rele da amostra

l7A, com alto MgO. A partir do exame destas fì€iuras e dos valores de (LalYb)N também

apresentados, conclui-se que:

1) Éi improvável que os padrões de BTR das amostras 99D e i5B sejam produzidos pela

cristalização liacionada de quaiquer assembléia (Hbl Í ft + Cpx + Plg), a querlquer P ou

Pszo, a paftir do líquido representado pela amostra 174;

2) As amostras 99D e l5B têm razões (La,'\'b)N muito distintas e, portanto, é extremamente

improvável que sejam cogenéticas.
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Figura 76a - Dìagrama de ETR normalizados pelo condrito de Boynton (1984). Estão
plotadas âs amostras com alto MgO (l7A e l78) e as do grupo toìeiítico.
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Figura 76b - Diagrama de ETR normalizådos pelo condrito de Boynton (1984)- Estão
plotadas as amostras menos fiacionadas de composição intermediária do
grupo calcioalcalino.
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Figura 76c - Diagrama de ETR normalìzados pelo condrito de Boynton (1984).
Estão plotâdas as amostras mais fracionadas de composição intermediária
do grupo calcioalcalino.
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Figura 76d - Diagrama de ETR normalizados pelo condrilo de Boynton (1984).
Estão plotadas as amostuas mais fracionadas de composição ácida
do grupo calcioalcalino.
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Figura 76e - Diagramà de ETR normalizados pelo condrito de Boynton (1984).
Estão plotadas as amosûas menos fracionadas de composição ácida
do gnrpo calcioalcalino.
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Figura 77 - Diagrama de ETR normalizados pelo condrito de Boynton (1984). Comparação entre o
padrão da amostra parental (174) e aqueles das amostras menos evoluídas do grupo
calcioalcalino (99D e 158). São apresentados também os valores de (La./Yb)* e de % MgO
para estas amostras. Os valores (LalYb),, de N-MORB, E-MORB e OIB (Sun &
McDonough,l99l.¡ são apresentados para comparaçào.
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Figura 78 - Diagramade ETR com padrões de distribuição normalizados pelo condrito de Boynton (1984).
Comparação entre o padrão da amostra parenlâl (174) e aqueles das amostras menos evoluídas
do grupo toleiítico (l5C e 46P). São apresentados também os valores de (La,Yb)" e de % MgO
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3) A fonte mantélica para a amostra l7A é do tipo N-MORB, e

4) As amostras 15Cl e 46P são provavelmenle cogenétioas e sua l'onte é clo tipo E-MORIì.

portanto, a amostra de alto MgO, 17.\ não é parental para nenhum dos dois grupos,

toleiítico ou calcioalcalino. As rochas toleiíticas menos evoluídas parecem estar ¡elacionadas a

lontes distintas (N-MORB e E-MORB). É possivel que haja mais que um suite calcioalcalina

no CJF.

b.4) Conclusões Gerais

O CJF engloba rochas toleiíticas e calcioalcalinas. No entanto, deve haver mais do que

uma suite dentro destas cluas sé¡ies cle rochas no CJF. Qualquer que seja o número de suites, o

processo petrogenético mais provável para a evolução magmática das rochas do CJF é o de

cristalização fracionada. Dentre as amostras máficas, existem duas (174 e 178) que são

parentais em potencial (i.e., têm alto MgO). Entretanto, dados de elementos maiores e traços

(incluindo ETR) indicam que estas rochas não podem ser parentais para possíveis suites enr

ambas as séries identifrcadas no CJF. Além disso, as rochas toleiíticas devem estar relacionadas

a dilè¡entes fìrntes mantélicas. A amostra l7A parece relacionada a uma f'onte mantélica do

tipo N-MORB ([I-alYb]N = 0,9'l) A amostra l7B tem valor [L.a/Yb]-- igual a 1,3 e deve,

podanto, estar relacionada a uma fonte do tipo E-MORB.

ç) Estudo das Rochas do Gn.lpo Caleioalcalino

Nt¡s itens preoedentes, a análise quantitativa e qualitativa para elementos maiores e

traços (excluindo-se os ETR) mostrou que é possível que as rochas clo grupo calcioalcalino

constituam uma única suite, cuja evolução se cleu através de processo cle cristalizaçào

fracionada. Entretanto, a análise, ainda superficial, para ETR revelou padrões ûn¡ito distintos,

sugerindo a existência de amostras não cogenéticas no grupo Este item tem como objetivo

avaliar qualitativamente, com base em critérios petrogenéticos mais sensíveis, as relações cle

cogeneticidarle existentes e iclentif,car possíveis suites. Os primeiros critérios a serem utilizados

são os padrões de distribuição dos ET\ com base nas razões [La,lfb]N.

Pdúe II - r'lprcse Lação do¡ l)tttlos



c.1) Abordagern corn base ern ETR

Como procedimenlo inicial, foram selecionadas as amostras menos evoluídas do grupo

calcioalcalino (99D e 158) por representarem magrnas parentzris potenciais. A figura 79 mostra

que ambas as amostras plotam no campo dos quarlzo monzodioritos e que seus teores em

sílica dilelem de somente = 2%o. Otúro claclo complementar é a diferença de apenas O,5o/o no

teor de MgO das duas amostras (Apêndice 5). Por outro laclo, os valores das razões [l.,a.¡Yb]"-

são muito distintos, da ordem de 11 para a amostra 99D e de 51 para a 158 (Figs. 80 e 82). E

improvável clue clualquer processo de diferenciação magmática possa ser responsável por tãcr

ampla variação no fracionamente cle ETR sem uma variação também signifrcante em SiO2 e

MgO. Com base nestes dados, ambas as amostras loram mantidas como magmas parentais

potenciais e procedeu-se à identificação, dent¡e as demais amostras do grupo calcioalcalino, de

paclrões cle ETR semelhantes a uma ou a outra para a identificação cle possiveis suites Foi

então possível identificar outras amostras com valores [LalYb.ìN semelha¡tes àqueles clas

amostras 99D e 158 (Figs. 80 e 82). As amostras que não se encaixaram, a princípio, ern

nenhum dos dois grupos, têm valores [Lâl\'b]N entre 30 e 40 e, portanto, foram agrupadas em

um único conjunto (Fig. 81). Esta análise possibilitou a identificação de três diferentes ordens

<1e valores [Lal\'b.lN e o agrupamento das amostras em subgrupos 1, 2 e 3 (Figs. 80, 81 e 82),

cujas caracterisricas encontram-se expostas a seguir:

l) O subgrupo 1 tem os padrões ETR mais fiacionados, com [LalYb]¡ variando em tomo de

uma média de 65,04 + 6,61. Anomaiias de Eu são, em geral, ausentes e, quando presentes, sàÕ

ora positivas ora negatìvas.

2) O subgrupo 2 apresenta fracionamento rnoderado, com média para as razões [LalYbl¡r de

35,39 1-3,92. Anom¿rlias de Eu são levemente negativas ou rnarcadamente positivas nos temos

mais ácidos.

3) O subgrupo 3 mostra os padrões de ETR menos fracionados, estando a rnédia da razão

[La^A]N em 13,08 + 2,39, com anomalias de Eu vadando de negativas nos temos menos

ácidos a positivas nos mais ácidos

De uma maneira geral, para todos os três agrupamentos, oas abundâncias de ETR

diminuem com o aumento no teor de SiO2. Entretanto, uma análise mais detalhada mostra que

dentro do subgrupo 3 (Fig. 82) não existe uma corelação evolutiva simples entre os teo¡es de

180
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Figura 80 - Diagrama de ETR das amostras do subgrupo l, com
padrões normalizados pelo condrito de Boynton (1984)
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Figura 82 - Diagrama de ETR das amostras do subgrupo 3, com
padrões normalizados pelo condrito de Boynton (i984).
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SiOz e os valores de [Lal\'b]N. Isto mostra a impossibilidade das amostras deste subgrupo

serem relaoionaclas por processos de oristalização fracionada.

Outro problema que advem nova subdivisão é a inexistôncia de candidatos a magmas

parentais no subgrupo 2, já que a amioreia das amostras é relativamente evoluída, com SiO2 >

70% (Fig,.81). Plotando-se os padrões de ETR das amostras do subgrupo 2 em conjunto com

aqueles das amostras do subgrupo 1, verifica-se que é possível que ambos os subgrupos

fomenr uma única suite relacionada por processos de cristalização frat:ionada, desde que haja

uma mudança na assembléia lracionante em um intervalo de * 67 - 70% SiO2 Gig. 8t1. É

interessante notar que esta mudança nos valores de [LaiYb]¡ coincide com inflexões nos

diagramas de Harker a SiO2 = 70o/o peso (Figs. 74 e 75), suportando a hipótese de mudanças

na assembléia fi acionante.

Evidências de campo mostram que algumas das amostras do subgnrpo 3 (32A e 46T)

são rochas encaixantes para rochas mais ácidas dos subgrupos 2 e 3. Isto abre a possibilidade

das amostras do subgrupo 2 representarem magmas contaminados Como as amostras deste

subgrupo têm valo¡es de [LalYb]"- intermediários entre aqueles dos demais subgrupos, seria

possível que as mesmas fossem resultantes da contaminação c1e magmas representados no

subgrupo I por rochas encaixantes representadas no subgrupo 3.

Com base no exposto, foram fòrmuladas as seguintes hipóteses'

l) Haveda, no subgrupo 3, Íepresentantes potenciais para materiais contaminantes 0 magmas

contaminaclos?

2) Seriam as amostras do subgrupo 2 magmas do subgrupo 1 contaminados por rochas do

subgrupo 3?

Parte II Àpre.sentaçdo dos Da¿las

Para tentar responclet estas questões passou-se ao modelamento quantitativo

apresentado no item seguinte



d) Modelamento Quant¡tativo do Processo Petrogenético de Assimilaçåo

Simples (Bu lk Contam i n ationl

d.1) Princípios Básicos, Procedimentos e Resultados

0 processo de assimilação simples resulta da mistu¡a de materiais (magma e rocha)

com diferentes composições quílnicas. A mistura resultante tem composição química clue pode

ser traduzida por meio cle moclelos simples de mistura binária Por exemplo, a mistura entre

clois componentes A e R em proporções distintas pode ser especificada por r-rm parâmetro f
clefiniclo por:

f=A/A+B

onde A e B são os membros finais na mistura consideracla. A concentração de qr:alquer

elemento na mistura é:

Xu= Xt+ X) (1 -f)
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onde Xa e XB são as concentrações do elemento X nos componentes A e I3, respectivamente,

expresso em unidades de peso. Como X¡ e Xn são constantes para clualquer conjunto cle

amostlas formadas pela rnistura de A e B em <liFerentes proporções, X¡1 é uma função linear def

Xu =f(Xt - Xa) + Xß

l)esta f'orma, o valor do parâmetro / pode ser oalculado a partir da concentração de

qualquer elemento X em uma mistura de dois componentes, desele que as concentrações de X

nos membros exlremos (X¡ e Xs) sejam conhecidas.

Considerando-se a concentração de dois elementos X e Y na mistura (X¡,.r e Yt,r) entre

A e B, cujas concentrações podem ser expressas por Xr, Y,r e X¡, Yn, respectivamente, tem-se

a seguinte equação pela eliminação do parâmetrof

Yu: Xyft¿_þl + ÍuXA- YLXÞ)

(Xt - Xn) X,t - Xn



Esta é ¿ equação de uma reta de coorclenadas Xv e Yv, na qual ocorrem todos

pontos que representam misturas Ðntre A e Il em clìfèrentes proporções, inoluinclo

componentes pu¡os.

O processo de assimilação simples pode ocorrer nas paredes de uma câmara

magmática, quando a temperatura do st¡lidus das rochas encaixantes é excedida; ou quanclo

blocos de rochas encaixantes são arancados e englobados pelo magma durante sua ascensão.

Em arnbos os câsos, Õ magma deve ter energia termal suficiente pala levar à fusão parcial ou

completa das rochas encaixantes. A cessão do calor leva ao resfiamento do magma que:

então, pode começar a cristalizar. Como raramente os magmas são superaquecidos, é

improvável que este processo seja extensivo. As quantidacles máximas irão raramente exceder

10 - 20o/o (Wilson, 1989, Cctp. a, pg 91) Segundo J)e Pao kt (1981), o processo de assimilação

em câmaras magmáticas está comumente associado à cristalização fracionada simultânea. A

quantidade de assimilação vai clepender cla energia termal do magma. No entanto, outros

fatores como fluxo turbulento e/ou volume de magma podem promove¡ uma interação

magma,/rocha encaixa¡te mais extensiva. Um bom exemplo do processo de assimilação

modelado com base em elementos traços incompatíveis (incluindo ET'R) é apresentado em

I4ilson (1989; Cap. 4, pg. 9'l-95)

O modelamento quantitativo oom base em ETR foi utilizado a seguir para testar as

hipóteses levantadas na seção 7.I

Em uma primeira abordagem, a hipótese i da seção anterior foi testada. Verificou-se,

por exemplo, se as amostras do subgrupo 3 com [La,/Yb ]¡ de = 13 poderiam ser resultantes do

processo de assimilação sirnples de materiais com lla/Ybl¡ de = 11 (também do subgrupo 3)

por magmas do subgrupo 1, com [LalYb]¡ entre 57 e 67 Com base nos dados de campo, a

amostra 324 foi escolhida como provável material contaminante, enquanto que a amostra 32C,

intrusiva na 32 A., foi selecionada como matedai contaminado. F.m função de suas

características parentais potenciais, a amostra 158 foi selecionada como magma não

contaminado. O modelamento então realizado (158 +- 32l\ : 32C) fomeceu quantidades

elevadas de assimilação (> 80% de assimilação) por respresentar uma quantidade excessiva de

assimilação" como discutido anteriormente. E interessante notar que a substituição do magma
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não coûtaminado, então de composição intermediária, por outro de composição mais ácida
(1518 r 32t\: 32C).lor¡eceu resultados semelhantes (> g0%).

Os modelos de assimilação firr¿un concebidos, em geral, para magmas quenles,
basálticos (p ex lrupperr & sparhs I9g5; (.ampbe, /98.r). com relação a magmas
intermediá¡ios e ácidos, existem muìto menos informações. É possíver que o papel dos fluidos,
no caso clos magmas intermediários e áciclos, seja tão importante quanto o da temperatura nos
magmas básicos. No entanto, é dificil avalia¡ a influência relativaclos vários parâmetros
envolvidos no processo de assimilação. Em geral, consegue-se apenas eleger magmas não
contaminados e, principalmente, rochas contamrnantes potenciais oomo foi fêito nesta seçào
De qualquer modo, mesmo na incerteza cre como todos estes parâmetros se integram, os
valores de assimilação indioados pelo modelamento quantitativo(> g0%) são muito altos para
serem considerados prováveis.

Para testar a hipótese 2, i. e, se as amostras do subgrupo 2 podem ser magmas clo

subgrupo 1 contaminados por materiais do subgmpo 3, foram selecionadas as seguintes
amostras. l5B (subgrupo l), magma parental potencial não contamin ad,o; 32A (subgrupo 3)"
matelial encaixa¡lte contaminante; e 19, amostra menos evoluida clo sr-rbgrupo 2, como possível

magma contaminado. O modelamento forneceu valores de assimilação bastante inferiores (14 -
16%) àqueles obtidos anteriormente (> g0%) Em bases termais, valores de aproximadamente
150% de assimilação são considerados bastante razoáveis em processos cle assimilação simpoes
(p ex : Ililson, ,r99J) No entanto, o mocrel. cle assìm ação simpres é incapaz cle gerar as

anomalias positivas cle Eu que caractedzam as out.as amostras do subgrupo 2, mantendo-se os

ûìesmos membros finais (i e., l58 e 32A)

Fara testar a possibilidade das amost.as do subgrup. 2 com anomalia positiva de Eu
rep¡esentarem magmas contaminados envolvendo outros membros finais, eleger:-se as

seguintes amostrasi l51B como magma não contaminado (por ser a amostra mais evoluícla do
subgmpo 1); 37(i) como material contaminante (por apresntar anomalia positiva cle Eu); e

5144, como magma contaminado, por apresentar teor em silica intermediário entre aqueles

dois magmas finais. Os resultados deste modelamento (1518 + 37(l): 514A) mostram que
para se chegar à razáo lLa/Ybl¡ da amostra 5r4A seriam necessários 34% de assimilação. No
entanto, as abundâncias de ETR são mais elevadas que acluelas da amostra 5r4A (Fig g4). rsto
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era esperado já que a amostra 5i4A tem xETR mais baixo do qne os membros finais

potenciais (1518 e 37(1)) Estes dados inclicam que é irnprovável que as amostras com

anomalia positiva de Eu do sr-rbgrupo 2 sejam resultaclo de pr.cessos de assimilação simples.

Aincla como uma forna de avaliar o processo petrogenético das amostras evoluídas

com anomalia positiva cle Eu, I'oi considerada a contaminação simples entre dois membros

frnais (magmas e contaminantes) também com esta anomalia. o resultado obtido pode ser

vis'alizado na ligura 85. A abundância de ETR, especialmente os pesados, dos possíveis

candidatos a matenais contaminantes (32 C e 37(1) - [Lal\,b]u * 13), é demasiadamente

elevacla para supoúar o processo de assimilação simples, considerados os magmas iniciais e

finais.

No subgrupo 2 ([LalYb]r = 30 - 40), a amostra de rocha evoluída com menor anomalia

positiva cle Eu é a .Mts - 328 A possibilicrade desta amostra representar um produto de

processo de assimilação simples foi testada (1518 +. 3zA :328). A amostra l51Il foi eleita

como magma não contaminado, enquanto que a 32À foi selecionada pafa representar o

rnaterial contaminante. os resultados deste modelamento são apresentados na figura g6, onde
vedfica-se uma boa concordância entre o padrão ETR do modelo e aquele esperaclo (i.e., o da

amostÍa 328) para 15% cle assimilação. Embora o modelamento indique um teor tle sílica 20%

menor do que aquele da amostra 328, o proceclimento adotado foi capaz cle exprioar uma
variação de mais de 2 vezes no teor de ETR a partir de umâ quantidade razoâvel (rs%) de

assimilação Além disso, cabe ressaltar que os clados de campo suportam esta hipótese, iá que

a rocha representada pela amostra 328 é intrusiva naquela representada pela amostra 32A.

d.?) Conclusões

A partir do moclelamento realizado, conclui_se clue:

1) O subgrupo 3 não encerra ambos os materiais contaminantes e contaminados. As amostras

do subgrupo 3 (com [La,yb]N entre I I e 13) devem, outrossim, constituir um conjunto

encaixante para as demais rochas calcioalc¿rlinas do cJF. As razões [La,iyb]¡ semelhantes

dentro do subgrupo 3 (entle 11 e l3) e a diferença com os restantes toma esta hipótese viável;
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ligura 84 - Diagrama de ETR com padrões normalizados
pelo condrito de Boynton (19f14).
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2) Dentro deste conjunto (subgrupo 3), as amostras de [LalYb]¡ de =11 são possivels

contaminantes para magmas graniticos do subgrupo 1, como, por exemplo, o 151-8.

Quantidades r¿zoáveis de assirnilação sinples (aproxirnadamente \5y', Itig 85) envolvendo

estes magmas e contaminantes conseguem explicar os paclrões de ETR de algumas rochas

relativamente mais evoluídas com pequenas anomalias positivas de Eu dentro do grupo

calcioalcalino e representadas no subgrupo 2. Quanticlades semelhantes cle assimilação simples

(14 - 16% envolvendo o mesmo oontaminante, tambérn explicam a geração de magrnas menos

evoluíclos e sem anomalias positivas cle Eu clo subgrupo 2 a partir dos magmas mais parenlais

dentro do subgmpo L

O método de modelamento aclotado teve como base os ETR e deveria ser

quantitativamente testado por outros critérios, i.e., elementos maiores e dados isotópicos.

Entretanto, isto está além do escopo desta tese. Os resultados obtidos pelo modelamento

realizado foram capazes de explicar adequadamente a variação de > 1,5 vezes no valor das

razões [LzrlYb]¡ dentre os subgrupos identificados no CJF. Não existe a pretensão de

esclarecer todas as variações químicas a partir desse modelo de assimilação simples. A

diferença de 2%o ¡o teor de sílica para a amostra 32E}, por exemplo, (que tem 70,82Vo quando

se esperaria = 69%o pelo modelamento) pode ser atribuída a outros fatores, como o processo

metamórfrco e/ou eros analiticos, como já discutido no inicio deste capítulo. [Jma hipótese

alternativa é que o processo petrogenético pode ter sido mais oomplexo e envolvido AFC

(assimilação e cristalização fraoionada) ou AEC (assimilação e cristalização em equilíbrio), por

exemplo

Ainda com base nos ETR, algrrmas questões podem ser levantadas e testadas,

principalmente no que se refere às amostras mais ácidas corn anomalias positivas de F,u (para

as quais o modelo de assimilação simples não se aplica). Assim, formula-se a seguinte hipótese.

Pocleriam algumas amostras do subgrupo I estar relacionadas entre si ou àquelas do subgrupo

2 por algrm processo petrogenético como cristalização f¡acionacla (Figs 80 e 83)?

e) Modelamento Quantitativo por eristalização Fracionada

Dois tipos de cristalização magmática são normalmente considerados como processo

petrogenético importante: cristalização em equilíbrio (equilíbrio completo entre todos os
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sólidos e o líquido) e cristalização fracionacra (ou de Rayleigh), onde os cnstais são
efètìvamente separaclos clo liquiclo.

Destes dois processos, a cristalização fìacionada é a que melhor clescreve o processo
de cristalização magmática, iá que envorve a remoção efetìva cros cristais no instante em que
são fornados. A distribuição resullante de elementos traços traduz um processo caracteriza6o
¡rela ausência de equilíbrio sólido/líquiclo.

A equação para o fracionamento cle Rayleigh é clada ¡ror.

Cr' / C¡= ¡lD - tt

onde Ce é a concentração inicial de um elemento traço no magma parental; Cl é a
concentração do elemento traço no liquido derivativo; F é a Íiação de ríquicro residual, e D é o
coeficiente de partição total da assembléia fracionante (i. e., é o somatório dos coeficientes de
partição Gí¿) do elemento para a quantidacre em vorume de fracionamento de cada fase
envolvida)

No presente Trabalho, as hipóteses fonnuladas na seção anterior serào testadas
quantitativamente, utilizando-se o fracionamento de Rayleigh.

I)entre o magma parental potencial (amÕstra 158) e as demais amostras cro subgmpo l
(?-978 e 1158) existe uñ gqp no intervalo cre 5g a = 6so/" sioz. No entanto, as três amostras
têm razões [I.,a,^yb]N semerhantes, entre 57 e 60. Isto signifioa que estas amost¡as podem estar
relacionadas por processo de cristalização fracionada, implicancro que o interuaro
58<SiOr<647 pode não ter sido representaclo na antost¡agem.

Considerando-se os subgrupos I (Fig. g0) e 2 (Fig. gl), isoladamente ou em conjunto,
verifica-se que a abundância de -ETR diminui com o teor em Mgo, i. e., com a diferenciação
magmática.

Em <letalhe" a análise do diagrama apresentaclo na figura g3 permite itlentificar que:
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a) Existe um grupo com padrões ETR paralelos e sio: variando de = 57 a 72yo (amostras
l5I}, 1158, l5ii3 e 1514);

b) Existe um outro conjunto oonsrituído por amostras (2978,5r4A e 46I{) cujos teores em

sio2 variarn de = 64 a 72Yo " sendo, portanto, englobado pelo interwalo de sio2 m.straclo pero

outro grupo, estas amostras têm padrões cle ETRleves e teores muito semelhantes de
Efl Rpesados.

Con base no exposto, formulou-se as seguintes hipóteses:

1) seriam as amostras de cada grupo correlacionadas is.laclamente por processo de
cristalização fracionada?,

2) Seriam as amostras de um grupo correlacionadas com aquelas do outro grupo por processo

de cristalização ÍÌacionada?

Para testar estas hipóteses, procedeu-se inicialmente ao modelamento quantitativo de
cristalização fracionada para cada grupo isoladameüte: a) r5B - 1r5B - 1518 - l5rA; e b)
2978-514A_46F..

As amost¡as do c.rF f-oram aretadas por metamorfismo na fàcies granuliro e,

posteriormente, por p¡ocesso letrógrado na facies anfibolito superior. Isto difìculta a escolha
de assembléias lracionantes a serem utilizadas no modelamento geoquímico. Alternativamente,

optôu-se por uma assembléia típica de quartzo monzodiorito, cujo litotipo corresponde àquele
da amostra parental potencial (158) do gnrpo 15R ^ t 51A acima (Fig. 79). Assim sendo, para
o primeiro model¿rmento, as fases hornblenda, plagioclásio, minerais opacos (magnetrta,

ilmenita), titanita, apatita e, falvez, biotita podem ser incluídas numa assembléia fracionante
potencial Foram' então, selecionados valores de ooeficientes cle partição mineral/líquido (K¿)
disponíveis na literatura para estas fases minerais, conside¡ando-se a composição química clos

magmas pa:'entais de cada fase evolutiva. Muito embora o líquido 158 tenha comp.sição
quartzo monzodiorítica, os valores de K¿ utilizados para biotita são relativos a líquidos
dacíticos e úolíticos (Tab- 32), crada a ausência destes v¿rlores para rochas de composição
intermediária à básica.
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0 modelamento dos líquidos <lerivativos 1 158, i 518 e I 5 1A a partir da cristalizaçrio

ÍÌacionada gerou bons resultados com a seguinte assernbléia: homblenda, plagioclásìo,

magnetita e biotita. os valorcs cie I(¿ utilizados e o percentual cle volume dos minerais

oonsiderados no fiacionamento em cada fase são apresentados nas tabelas 33 a 3g.

Tabela 33 - coeficientes de partição míneral/líquido (K¿) utilizados no modelamento do

K¿

Hornblcndâ

Plaeioclásio

de

Magnetita

Biotitå

Lâ

0.5++2

I - média <le clois liquidos andesito basálticos SiO, = 5j e 57% (Iujimaki et al., t984):
2 - liquido íùrdesito basáltico (Dosral et al., 1983),
3 - liquido a¡rdesitico (Grecn & Pearson 1985): intceolado da fig1ua 3,
4 - liquido andesítico (Fujikami et al. 1984);
5 - ií(luido andesito basáltico compilação de Arth (1976),
6 - líquido andesito basáltico; I.,u assu¡ne o mesmo vaior quc yb (Schock 1979);
7 - líqnidos riolíticos dc alta sílica (Malrood & Hild¡eth 1983);
8 - liqurdos rioliticos (-lrlash & Creoratì 1985);
9 - líqúdos ¡iolíticos (A¡th 1976);
10 - não hh vaÌores dispollíveis. .Altemativamente, foi uvdo o valor 0,0700 qìrc ó dâ mesma or<lcm cle granclezâ do qùe o
vâlol p¿rta (i¿

0.3020r

3.00006

fracionada, Modelo 1 - Fase I
Ce

0.8430'

Pdit¿ II - tlpt.e.tefitqç¿io dos Dados

3.18007

0^2210 |

1.00006

Nd

t.3395r

2.8030r

0 0551 r

3.00006

Snr

L.u0J 5 '

2.56008

0.03941

Tabela 34 - Percentual de volume das fases fracionadas utilizado no modelamento do
processo de cristalização fracionada, Modelo 1- Fase 1 (l58 - 1158): 53o/o de
fracionamento.

2 20006

Eu

2"1n08

158 - 11

1.1255r

50006

cd
2.0 i651

02008

0 0710'1

0-9000r 1

Tb

1.3000'?

0.2800t

0.0700rc

2,00006

Fases minerais fiacionadas

Yb

2. i000r

'l.95703

0.o6'Ìos

Homblenda

1.8000ô

Plauiocláslo

T,l

1.i625r

I,17t03

Magnetita

0.06005

Biotita

1,80006

Total

t.61708

Percentual de

volume

35o/o

20%

20o/o

r00%
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Tabela 35 - Coefieientes de
do processo de cristalização

:{ornblcndâ

llagioclásio

\4agnetila

Biotita

La

0.8990'

0.3800'

1 - liqLridos clrcíticos (Arth 1976);
2 - liquidos riolíticos (Nâsh & Crecraft 1985):
3 - Iíquidos andesito basíílticos (Slìock 1979).
4 - líquidos rioliticos (Mahood & Hilfrerh 1983),
5 - nâo há valores disponíveis Âlteüìativamcnte: foi rnânticlo o vaÌor (le lb utilizâdo na fase precedente. e loi utilizado
valo¡ de liquiclo iu(lesítico-basálticos para Tb (Dostal et al , I 983 )

Tabela 36 - Percentual de volume das fases frac¡onadas ut¡lizado no modelamento do
processo de cristalização fracionada, Modelo 1- Fase Z (1158 - 15lB): 30% de
fracionamento.

partição m¡neral/líquido (Kd) ut¡lizados no modelamento
fracionada, Modeio 1 - Fase 2 (1158 - 151E}).

1.50003

Ce

0 fì990'

3. I8001

0.2670'

2.55003

Nd

2.8900'

2 8030'

0.203o':

1.00003

Sru

3.99001

2.23301

0.16502
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Fases minerais fracionadas

1.10003

tì¡r

Homblenda

0.2600'

1.2000'

Plaeioclásio

0.0790

Magnøita

0.60001

Gd

0.8670ì

5 48001

tslotita

0.1250:

f'otal

0.90003

Tb

1.30005

0 07005

Tabela 37 - coeficientes de partiçäo mineral/líquido (Kd) utilizados no modelamento do

2.00003

Percentual de volume

Yi-)

4.89001

L05301

Kd

0.0900:

Homblerìda

0.9000:r

de cristalização fracionada, Modelo I - Fase 3

)las,ioclásio

t.¡

35 o/o

+.5-3 00 
|

0.5370r

viagnetitâ

0.0920':

liotitâ

20o/"

0.90003

L,A

1 .52001

20Yo

0 6130r

I - liquidos d,ìcíticos (Arth 1976);
2 - liquidos andesito basálticos (Shock 1979);
3 - líquidos riolíticos (Arth 1976);
4 - líquidos andesito basáltcos (Shock 1979)i
5 - liquidos riolíticos (Mahood & Hildreth 1983);
6 - líquidos riolíticos (Nâsh & Crecrâft 1985);
7 - não há valo¡es disponívers. ,4.ller¡Ìativaûìerte, foi ma¡ìtido o vaio¡ de Tb utiliza<lo nas fases precedentes-

0.3800'?

100%

I.5UUU

Ce

L5200 |

3.18005

o -26702

1 .3000¡

Nd

4.26001

2.80305

0.20302

I .UU00

Sm

7 ]7001

2.5600ô

0 1650?

1.1000'r

Eu

5.1 400 1

1.55005

2.1 5003

518 - 151A)

0.60004

Gd

10.oooo1

o.86705

Q 12502

0.90004

Tb

0.07007

2.00004

Y-t)

8.38001

1.05305

0.0900'

1.8000'1

[,rr

5.50001

0.53705

0.0920'?

1.8000"

0.61305
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Tabela 38 - Fercentuai de volume das fases fracionadas utilizado no modelamento do
prÐcesso de cristalizaçåÕ fräc¡rnädâ, Modelo .l- Fåse 3 (J518 - ì51A): 3û% de
fracionamento.

Fases minerais fracionadas

Homblenda

PlaÊroclasio

Venfica-se que, embora o líquiclo (amostra I I 58) agora tenha composição

granodiorítica (i.e., composição ácida), os valores de K¿ utilizados para magnetita são aqueles

correspondentes a líquidos andesito-basálticos. Esta opção se deu pelo fato de que estes sào os

dados disponíveis na literatura e, portanto, foram utilizados também para a fase 1518 - 151A.

A figura 87 mostra os líquidos derivativos modelados em cada uma das fases, em comparaçào

com os líquidos derivativos para o grupo 158 - l5iA. como todos os números envolvidos

neste procedimento, sejam de K¿, de 0% em volume das fases fracionantes como também da

percentagem de fi'acionamento, são bastanle pertinentes, conclui-se que estas amostras devem

ser cogenéticas e podem ser correlacionadas pelo processo de cristalização fracionada ora

descrito.

Masnetlta

Biotit¡

Total

Palte II - /lpt ase taçdo dos Dados

Percentual cle volume

6Yo

28%

32o/o

34o/o

100yo

() modelamento quantitativo com base nos Elt'R ìndicou que. l) a primeira 1àse de

evolução (i5B - l15R) envolveu uma quantìdade relativamente maior de cristalização

fi'acionada (53%) do que as duas fases subsequentes (30% cada); 2) a variação das

abundâncias de ETR para todo o gnrpo po<le ser explicada pelo fiacionarnento cristalino c1e

uma única assembléia que inclui hornblenda, plagioclásio, magnetita e biotita; 3) a contribuição

relativa das fases fracionantes manteve-se bastante constante ao longo clo processo No

entanto, magnetit¿ e biotita devem ter conhibuído mais para o processo de cristalizaçàO

Íìacionacla, em detrimento de hornblenda, na fases finais de evolução magmática.
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O mesmo procedimento foi adotado para modelar o processo de cristalização

fracionacla das amostras com anomalia pr:sitiva de Eu (297R - 5144 - 46R) As fàses

fracionantàs consideradas loram as mesmas (hornbienda, plagioclásio, magnetìta e biotita),

embora em proporções distintas, já clue o lícluiilo parental potencial (2971]) é mars ácido, de

composição quartzo monzonítica (Fig.79). As tabelas 39 a 42 apresentam os valores cle I(r

utilizados no modelamento e as percentagens de volume das fases fracionantes. Para a

magnetita, foram utilizados valores de K¿ relativos a líqui<los andesito-basálticos devido a

escassez de dados na literatura para rochas mais áciclas.

Tabela 39 - Coefrcientes de partição mineral/líquido (Kd) ut¡lizados no modelamênto
do processo de cristalização fracionada - Modelo 2 - Fase 1 (2578 - 5144).

K,,

Hbt

Ple

Met

Ì>afte II - tlprcsentdÇtio dos Dado,s

La

t.5200

Bt

0,38003

1.50004

I liqùidos rioliticos (^rth 1976);
2 - Ìíqùidos dacíhcos (Arth 1976)i
3 liqu¿os riolíticos (Nash & Crecraft 1985);
4 líqÌ do a[desito basáÌlico] l,u assrÌmc o mcsmo valor que Yb (Schock 1 979)ì
5 - licluìdos ¿mdcsíticos (Gill l98l):
6 - nolitos de ¿rlta sílica - SiO¡ 75 - 77,5% (M¿hood ¡¿ lilildrcth l98l),
7 - não há valores disponiveis. Alternativamcntc, l'oi m¿urtido o valor dÇ fb ùtil¿ado nas fases precedentes

Ce

3 
" 
18006

1.5200

0.26703

3.00004

Nd

4 )6001

2.80306

0,20301

3.00001

Sm

7 77001

Tabela 40 - Percentual de volume das fases fracionadas utilizado no modelamento do
processo de cristalizaçäo frac¡onadä, Modelo 2 - Fase 1 (2978 - 5144): 43% de

fracionamento.

2.56000

0,1650 
ì

2.20000

En

3 44002

2.n706

0,21 501

0.2500s

Gd

0 86706

10,000'

0,1250r

0.90004

Tb

0 28007

I,30007

0,07007

Fases minerais fracionadas

2.00004

Yb

8,38001

Homblenda

105306

0,09001

Plaeioclásro

0.90001

MaqneJita

L,U

5 5000r

0 53706

Biotitå

0,00201

Total

t.80004

0 6t306

Percentual em

Volume

7%

780k

3},vo

35Yo

100o/"

197



Tabeia 41 - Coeficientes de Bartiçäo mineral/líquido (Kd) utilizados no modelamento

do processo de cristaiização fracionada, Modelo 2 - Fase 2 i5144 - 46R)

K.r

Hbt
Dìã

M,ÌJ

La

t,5200'

Bt

0.3 800r

235004

I - líquiclos liolitìcos (Anh 1976),
2 - Ìiquidos dâcÍticos (Arrh 1976):
3 - liqudos riolíticos (Nash & Crecraft 1985);

4 - líquido ¿ùìdcsito basáltico; Lu assuìrc o rncsmo valor clue Yb (Schock i979)i
5 - liqùidos noÌítioos (Mahood & Hildreth Ì983);
6 - ¡úo há valo¡cs disponivcis. 

^lternahvamente: 
loi m¿Lnt(lo o valor cÌe 'Ib utilizaclo rÌas fascs preccdcntcs; c lbi l(ilizâdo

valor dc líc¡uido iurdesítico-basálticos para Tb (Dostal et at 
" 

1983)

Tabela 42 - Percentual em volume das fases fracionadas utilizado no rnodelamento do

processo de cr¡stal¡zação fracionada, Modelo 2 - Fase 2 (5144 - 46R): 43% de

fracionamento.

Ce

3- l 8005

t.52001

0.267a3

3,00004

Nd

4.2600r

2,80305

0.20303

t,00004

Sm

7 J7oo1

2.2n05

0 1 6503

2,20001

Parta ll - Apresentaç'iìo dos Dado.¡

Eu

3.440O'z

217703

ô )t sôl

0.60004

Gd

0.86705

10.0001

o I )sfl'

0^90001

Tb

0.2800r

I.30006

0,07006

2.00001

Fases minerais f¡acionadas

Homblend¿

Yb

8 3800 r

1.05305

0.09001

t.8000"

Plariocìasio

Lr

A figura 88 apresenta, para cada fase evoltttiva, o padrão ETR do líquido clerivativo

modelado em comparação ao iiquido derivativo. À análise cios dìagramas desta hgura e de

todos os números utilizados (valores de Kd, percentagem de volume das fases fracionantes e

quantidades de fracionamento) mostlam que é provável que estas roÇhas sejam cogenéticas,

relacionadas por processo cle cristalização {ìacionada. Os resultados deste modelamento

inclicam que: 1) o percentual de cristalização fracionada (43%) manteve-se constante por todo

o processo; 2) uma única assembléia mineralógica é capaz de explicar as variações nas

abundâncias de ETR existentes dentre as rochas envolvidas (2978,5144 e 46R); e 3) a

contribuição relativa das fases fracionantes manteve-Se bastante constante ao longo do

198

0 53705

5.5000'

Ma.enetita

0.0920r

Biotita

1.80004

Total

0,61305

Percentual em

Volume

33Vo

3lYo

3lYo

100y;o



processo ,{penas pequenas diferenças foram observadas: a dirninuição no percentual cle Lriotita

da fase evolutiva I para a 2 e aumento no plagroclásio. quantidades relativas dos minerais

ocorreram da fasc evolutiva 1 (biotita é o rnineral de r¡raior peloerrtual cle fi-acionamento) para

a 2 (plagioclásio passa a ser o mineral rnais fracionaclo).

O fato do processo de cristalização fracionada explicar de moclo satisfatório as

variações de ETR nos dois grupos considerados isoladamente, nos remete ao teste da seguncla

hipótese: seriam as amostras de ambos os grupos cogenéticas e relacionadas por prooesso de

cristalização ffacionada? Esta hipótese implica em encontrar-se no grupo 158 - i51A um

can<lidato parental à amostra 297ts do grupo 291F- - 46F.. o c¿¡didato óbvio, a considerar-se

os teores r1e MgO, por exemplo (Fig. 83), é a amostra 1158.

A mesma assembléia f¡acionante foi considerada no modelamento e os valores de Kr
utilizados bem como os percentuais de volume são mostrados nas tabelas 42 e 43. A frgura g9

mostra diagramaticamente os resultados obtidos neste modelamento, que podem ser

considerados bastante razoáveis.

Tabela 43 - coeficientes de partição mineral/líquido (K¿) utilizados no modelamento
do processo de cristalizaçåo frâcionada, Modelo 3 {1158 - Z9TB).

[)ã¡'tL II - ,lpv.\¿tuu\tiu ¿l¡¡.ç Da,lus

Ka

Homblenda

Plagioclásio

Magüe lita

Biotita

Ll\

0.8990r

Ì - liqrLidos daciticos (A¡th 1976)ì
2 - líquidos aû<iesito b¿Ìs.ìllicos (Ì)ostal et al., 1983)i
I - liqudos ¡ioliticos (Nash & Crecrafì 1985);
¿1 - líqùìdos rìolíticos (Ârth 197i;):
5 - liquido aodosito bas¿Ìtico; l,u assurìc o rncsno valot <1u() ltr (Schook 1979):
6 - liquidos anclcsíticos (cill 1981):
7 - riolitos de alt¿r síiica (Mahood & Hikùetlì 1983)
I - não há valores dispoÌÌiveis. Altemâtivaûrente, lòi maûlido o v¡lo¡ de ]b tÌtilizado nas fascs prccedentcs

0.38001

3.00005

Ce

0.8990 |

3.1800r

0.26703

1,0o rl5

Nd

2,8900r

2.8030j

0.20303

1,00005

Sm

3,990ûl

2.2fi0't

0. t6503

1. t0005

Eu

I,2000r

0,26r)0 |

0.0130 |

0.2500ó

Tb

1.30008

tl, i.+ 50r

0 07008

2^00005

Yb

+.8900'

1,05.ìCr'

0,0900:r

0-90005

Lu

+.51001

0.5:170r

0.09203

0,9(n )05

0.6130?

199
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Tabela 44 - Percentual de volume das fases frac¡onadas util¡zado no modelamento do
processo de cristalização fråc¡onada, Mode¡o 3 (i 158 - 2gzB) - 43% de fracionamento.

Fases minerais fracronadas

Flomblenda

Plagioclásio

Masnetitâ

f) Discussões e Conclusões Finais

Biotita

os resultados do modelamento quantitativo (com base nas variações de ETR)
apresentados nesta seção indicam que cristalização f¡acionada deve ter sido um processo

petrogenótico muito importante na evolução magmática das ¡ochas calcioalcalinas do CJF. Isto

corrobora as conclusões feitas nas seções b.1 e b.2 onde abordou-se as variações de elementos

maiores e traços (à exceção de ETR) para estas rochas. No entanto, os rese.ltados <los

modelamentos quantitativos aqui apresenta<los também demonstram que o processo de

cristalização fiacionada cleve ter sido complexo. É ambíguo, por exemplo, o fato de que <r

mesmo processo petfogenético siwa para explicar variações de ETR para subgrupos isola<l0s

(hipótese 1) e em oonjr.nto (hipótese 2) Este fato parece remeter a condições bastante

peculiares dentro da câmara magmática em que a cristalização lracionada Õco¡reu.

Aparentemente, houve uma bilìrrcação do tren¿l evohrtvo (tendo a amostra I l5B como ponto

comum) num ambiente complexo e dirrâmico dentro da câmara magmática. (Fig. 9o). É
possível que em diferentes porções de uma mesma câmara magmática estivesse sendo

desenvolvido o mesmo processo petrogenético (cristaiização nìacionada), porém com

características distintas. Diferenças fisicas, envolvendo processos mecânicos comparativamente

dìstintos, poderiam ser responsáveis pelo desenvolvimento de dois trends de evolução

magmática.

Sendo assim, consìdera-se a possibilidade da câma¡a magmática ser heterogênea em

termos de características mecânicas, fazendo oom que o processo petrogenético considerado

(cristalização fracionada) tenla desenvolvimento também complexo. propõe-se que diferenças

2.Ol

Tôtâl

l¿¡rte II - Àprcse Í.tÇão dt¡s Dados

Percentual de

volume

30o/o

3jyo

70Yo

20'v,

| 000/"
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no comportamento do magma resultantes da presença de con-entes de convecção mais ou

rnenos eferivas sejam as responsáveis pela complexiclade supracitada. sob condições mais

calmas, qnando as correntes de convecção são pouco atuantes, o processo de fi.acionarnentcr

de c¡istais é mais efetivo (linha evolutiva l na figura 90). por outro lado, em presença de

corrente de convecção relativamente forte, o processo de cristalização f¡acionada é

constantemente perturbado e pode dar lugar, localmente, a processos de assimilação simples

(seção IL7.3 d e linha evolutiva 2 na figura 9o). Da mesma f'omra, magmas relativamente mais

quentes, situados na vase cla câmara magmática, são potencialmente mais aptos a assimilar

rochas encaixantes (158 - 19). Magmas relativamente mais evoluídos e frios, porém situaclos

em porções mais convectivas da câmara, também são potencialmente capazes de assimilar

looalmente as rocnas encaixantes A maior quantidade de fluiclos nestes magmas mais

evoluídos também seryem à redução do eutético das rochas encaixantes, propiciando a

assimilação simples.

conclui-se então que é provável que, com exceção das amostras com [Lzr,ft'b]¡ entre

i1 e 18, todas as demais amostras do grupo ca.lcioalcalino sejam cogenéticas, formando uma

suile rnagmática que evoluiu principalmente por processo de cristalização Íiacionada. o
ambiente de câmara magmática parece ter sido bastante clinâmico, levando à biñrrcação de

/r¿ød.r evolutivos, bem como à ati,ração de prooessos de assimilação simples localizada.

f'aì t( ll .lJ,r¿\ùtttÇa-u Jos Ltalu,;



11"7.4) Esudo Geoquímico -Fetrológico dos litotipos do complexo Mantiqueira.

a) Trabalhos Anter¡ores de eunho Petrológico

A abordagem geoquímico-petrológica dos gnaisses do Complexo Mantiqueira teve

início na décacla de 1980, quanclo Machada l;'ilho et al. (1983) identificaram ttm trend mislo

toleiítico-calcioalcalino para as rochas ortoderivadas cla Unidade Migmatítica do Gnaisse

Piedade. A partir de estuclos geoquimicos em rochas <1o complexo Mantiqueira, Pinto et ttl.

(1991) e viana et al. (1991) concluíram que: a) os gnaisses bandados são metandesitos

catcioalcalinos, enquaûto que os metabasitos são restitos de fusão, b) as rochas granulíticas

correspondem a vulcanitos intermediários contaminados por sedimentos carbonáceos; c) os

biotita gnaisses, associados a roohas calcissilioáticas, são, em grande parte, metassedimentos

aluminosos e m¿rgosos e, por vezes, são granitos crustais gnaissifr cados. Figrcire¿lo et al.

(1992) id,entificaram duas sequências distintas dentre os hb-bt gnaisses do que denominaram

Gnaisses Mantiqueira: a) sequência calcioalcalina de baixo K, ou TTG; e b) sequência

calcioalcalina enriquecida em LILE. Posteriormente, pata a região de Juiz de Fora, I¡-iEyeiredo

e T'eixeira (199(t) d,efrniram os mesmos agrupamentos quimicos, agora classificados como

série, no então denominaclo Complexo (Metamórfioo) Mantìqueira, como segue: a) série

calcioalcalina de baixo K, incluindo tochas básicas a ácicias, interpretadas como

retrabalhamento de crosta Arqr.reana; e b) série calcìoalcalina de alto K enrÌquecida em LILE,

dada por associações <le rochas intermediárias a ácicfas, integrantes de arco magmático madulo

T'ransamazônico.

b) lnvestiEação Geoquím¡ca - Petrológica

Pa e Il - .,lpl,esa t.tçdo dos Da¿o.t

[:.1 ] Ahor<lagern cnút t]a$e no6 Fleùmentes nnaiores

A partir do plote das amostras clo Complexo Mantiqueira (CM) em diagrama SiO2 x

Alcalis (Fig. 9l)" verifica-se que existe um gap considerável (de * 53o/o a * 63Vo), separando

os termos básicos dos termos intermediários e áoidos do grupo. Pode-se verificar ainda que as

rochas básicas plotam tanto no campo alcalino quanto no subalcalino, mostrando, assim, um

tren¿l similar aquele de basaltos transicionais. Por Õutro lado, as rochas intermediárias a ácidas

plotam francamente no campo subalcalino.
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Em diagrama AFM (Fig. 92), as rochas básicas distribuem-se ao longo de dois ttends..

um francamente toieìitìco e outro com pequeno enriquecimento ern fèr¡o, semelhante a lr.¿r¡¿l

alcalino ou calcioalcalino. As demais amostras, de composição intermediária à ácida

apresentam-se clispostas ao longo de trend calcioalaalino.

Com base no exposto, foram formuladas as seguintes hipóteses: 1) Toda a população

de amostras do CM constitui uma única suite, 2) As roohas básicas, de um lado, e as

intermediárias a ácidas, do outro, constituem suites isoladas. passou-se ao tratamento

estatístioo dos dados, a fim de testar as hipóteses então formuladas. primeiramente, as

amostras do cM foram plotadas em diagramas de Haker para os elementos maiores (Fig. 93).

FoÍam então construíclas culas de regressão, lineares e polinominais (para os elementos

maiores menos móveís), para cada um dos seguintes casos: 1) Tocla a população de amostras,

2) o grupo de rochas básicas transicionais isolado; e 3) o grupo de rochas intermediárias e

ácidas calcioalcalinas isolado.

A tabela 44 mostra os valores do coeliciente de regressão 12 da correlação SiO2 x

elementos maiores menos móveis para cada um dos casos considerados. A partir deste

tratamento estatístico, é possível verificar que:

a) Os valores de 12 obtidos parâ as regressões polinominais representam maior nível cle

signi:ficância do c¡ue aqueles obtidos para as regressões lineares, para qualquer um dos casos

oonsidera<los. correlações deste tipo são esperadas quanclo do envolvimento de processos

petrogenéticos como cristalização fraoionada e/ou fusão parcial; a mistura magmática que gera

trend.s lineares em cliagramas de Flarker pode ser descartada como pÍocesso petrogenético para

as rochas do CM.

b) Os casos I (toda a população) e 3 (grupo calcioalcalino) apresentam correlação significante

acima de 99,9o/o para TiO2, Fe2or,tMgO e CaO e acima de 999/o para AluO¡. OLr seja, ambos os

casos apresentam igual nível de signifìcância nestas correlaçoes.

c) O grupo <las rochas básicas apresenta correlação significante acima de 99o/o para Ãl2O¡

acima cle 95"/o para Fe2O3t, acima de 80% para TiO2 e abaixo de 80%o para MgO e CaO. Pode-

se considerar que o nivel cle signifrcância para estas rochas é baixo.

Parte ll - Áptesentação dos Dado:¡
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lr¿rr¿1s lineares em diagramas de F{arker pode ser descaÉada corno processo petrogenético para

as rochas do CM.

b) os casos 1 (toda a população) e 3 (grupo calcioalcalino) aprese tam correlação significante

acima de 99,9%o para TiO2, Ìie2O3,tMgO e CaO e acima de 99vo paraAl2O:. Ou seja, ambos os

casos apresentam igual nível de significância nestas correlaçòcs.

c) o grupo das rochas básicas apresenta correlaçõo signifrcante acima de 99%o para N2o3,

acima de 95%o para Fe2ort, acima de 8o%o para Tioz e abaixo de 80% para Mgo e cao. pode-

se considerar que o nível de significância para estâs rochas é baixo.

A partir do exposto, conclui-se que:

l) O tratamento estatistico com abordagem nos elementos maiores descarta a possibilidade das

rochas básioas serem termos de uma única suite magmática. Esta característica já havia sido

sugerida pelo diagrama AFM, no qual as rochas básicas parecem estar dispostas ao longo de

dois trends: um com enriquecimento forte em 1'erro (toleiítico) e outro com enrìquecimento

moclerado em fe¡ro (alcalino eiou calcioalcalino).

2) O tratamento estatístico até então desenvolvido não foi capaz de discriminar os casos I e 3

que representam hipóteses claramenle alternativas.

3) As duas conolusões anteriores, em conjunto, indicam que é pouco provável que o caso I

seja verdadeiro, muito embora os critérios estatísticos sejam concordantes, já que o caso 2 não

é Isto sugere que é grande a possibili<lade das rochas do gnrpo calcioalcalino formarem uma

única suite magmática.

4) Seja qual for o agrupamento consideraclo, os processos petrogenéticos que melhor explicam

as correlações encontradas são cristalização fracionacla e fusão parcial.

b.2) Abordagem com base nos elementos traços

Pa¡,t¿ II , Aplesehtdçtío dos l)ødos

critérios estatístioos fbram também utilizados na investigação do comportamento dos

elementos tra.ços nos três casos anteriormente definidos. Foram selecionados os seguintes

elementos traços: Ni e V (elementos compatíveis); Zr e FIf (elementos incompativeis imóveis);

e Ra e Sr (elementos incompatíveis móveis). A parfir do plote tlas amostras em cliagramas de
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t{arker (Fig. 94), foram const.uídas ourvas de conelação para cada um destes elementos. A
tabela 45 mostra os valores de 12 obtidos e os níveis ile significância corespondentes para os

trôs casos consiclerados.

Tabela 45 - valores de 12 e níver de significâncin para erementos traços dos
agrupamentos de rochas do Complexo Mantiqueira.

Elementos

Ni

Zr
Hf
Ba

IP
0.5739

Sr

0,8012
01067

%n siqn

Purte II - ,lpresentaçdo dus l.tadu.ç

0.0928

I - Toda a população de amostras;
2 - Grupo das rochas básicas;
3 - Grupo das rochas calcioalcalinas;
P - Correlação Poltnomrnal;
o/o sign - nível de significância da correlação.

> 99.9

0, t 905

> 99"9

Com base nas resultados alcançados no item anterior', foram somente calculadas as

correlações polinominais, a partir clas quais verifica-se que:

a) Fara toda a população de amostras do cM (caso 1), a co.elação é signifìcante acima de

99,9%o para Ni e v, entre 99 e 99,9%o para sr; entre 95 e 99o/" para Ba; e entre 90 e ()5o/o para

Hf e Zr.

b) Para o grupo calcioalcali.o (caso 3), a conelação é significante acima de 99,9% para Ni e
V, entre 95 e 99%o para Hf e Zr.; e en];e 9Ov, e 95%" para Iìa e Sr.

c) Para o grupo de rochas básicas, a correlação é significante entre B0 e 90%o pata V e sr e

abaixo cle 80o/o para os clemais elemcntos.

Com base no exposto, conclui-se que:

l) É improvável clue as rochas básicas constituam uma única suite, o que está de acordo com

os resultados obtidos para os elementos maiores.

2) Diferentemente do q'e ocorreu com os elementos maiores, o nível de significância da

correlação obticlo para os casos I e 3 foi consideravelmente baixo.

0.2199

<80

2P

0 0049

<80

0.2964

<80

0.0196

<80

% sisn

o 0371

<< 80

0.1389

<80

0.3556

<< 80

3P

0.78 5 3

o 7'111

80
<80

0,1985

<80

o/o sigr

0.1699

> 99.9

0.0818

> 99.9

o 1253

<80
<80

<< 80
<80
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3) O crilério utilizado pata os elementos traços não é capaz de discriminar, estatisticamente, os

oasos I e 3, como foi também obse¡vado na abordagem clos elementos maiores. No entanto,

comparanclo-se os valores de r2, e'ão o nivel de significância, verifica-se que o caso I tem
resultados melhores para v, Ba e sr, enquanto que o caso 3 tem resultados melhores para Ni,
Zt e ÍIf. Nem os valores de 12 nem o nível de significância são cristérios discriminatórigs para

os casos 1 e 3. No entanto, à semelhança do que foi observado para os elementos maiores, os

níveis de significância das rochas básicas isoladamente são muito baixos, implicando na

inexistência de uma única suite. Isto, por sua vez, não supoda o caso l; ou seja, para as rochas

básicas constituírem uma irnica suite com as intemediárias e ácidas (caso l), elas deveriam

antes constituir uma sub-suite (caso 2), o que não é indicado pelas correlações apresentadas

nas tabelas I e 2. Sendo assim, a hipótese mais provável é que as roohas calcioalcalinas

(intermediarias e ácidas) constituem uma única suite (caso 3) cujos membros básicos não estão

representados.

# Discussão e Conclusões

Os critérios estatísticos utilizados mostram que os casos 1 e 3 constituem hipóteses

possíveis. No entanto, a análise qualitativa do diagrama SiO2 x Alcalis mostra a existência de

\m gap relativamente extenso entre as rochas básicas e as demais, além <le tm trerul
transicional para as primeiras. Além disso, o diagrama AFM aponta para a existência de, pelo

menos, dois ¡re¿¿ls distintos, um toleiítico e outro calcìoalcalino. Estes dois aspectos tornam

pouco provável que o caso I (toda a população de amostras) seja uma hipótese plausível. por

outro lado, considerando-se que o caso 2 (rochas básicas isolarlas) certamente engloba rochas

não cogenéticas, abre-se a possibilidacle de que algumas destas rochas sejam parentais para o

grupo calcioalcalino, cujo comportamento resulta em bom nivel de significância.

o grupo das rochas básicas, que incrui os magmas parentais potenoiais, atravessa o

limite dos campos alcalino/subalcalino Oig. 9l), constituindo, portanto, um trz¡r¿l transicional.

Isto implica na possibilidade de, pelo menos, alguns magmas parentais screm transicionais, i.

e , plotarem perto dos divisores termais (Yoder &'l'ittey, 1962). A figura 95 mostra que várias

das amostras básicas do CM plotam nas proximidades do divisor termal entre basaltos alcalinos

(insaturados em sio2) e basaltos subalcalinos (saturaclos ou supersaturados em sio2), ou seja,

perto da aresta Di - ol dos cliagramas triangulares. Teoricamente, os magmas transicionais

podem atravessar os dìvisores termais, clesde clue sob certas condições. por exemplcl, magmas

2tl
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parentais transicionais com afinidade alcalina (i. e., pouca nefelina nonnativa) são

potencialmente capues de evoluir para termos subalcalinos (qu¿*tzo e/ou hyperstênio

normativos) pelo fracionarnento cristalino de làses fortemente insaturadas em sio2, como

hornblenda ou flogopita. lsto requer pressões intermediárías (entre 5 e 20-25 Kb para a

hornblenda e entre 5 e 35 Kb para a flogopita) e cristalização sob condições de alta p¡1r¡, (_,ox

el al', 1979). Normalmente, este processo leva à transição cle magmas basálticos fracamente

insaturados pa.* rrends evolutivos toleíticos. Entretanto, dependendo do teor em Arzo:r da fase

fracionante, pode ser possivel que a evolução se dê segundo um rrencl calcioalcalino. ou seja,

o fracionamento de anfibólio relafivamenre mais rico em Al2o3 tenderá a onginar am trent)
toleiítico. Em oposição, o fracionamento de urn anfibólio relativamente menos rico em Alzo:
tenderá a gerar líquidos derivativos relativamente mais ricos em Alzo: (i.e., calcioalcalinos).

A transição toleiítico-calcioalcalino dentro do campo subalcalino parece ser mais

complexa. Um magma parental toleiítico (i.e., com hyperstênio normativo) requer o

fiacionamento de uma fase muito pobre ou destituída de AlzO: (possivelmente < - 30% peso)

para ser capaz de gerar líquidos derivativos oom os teores de AlzO: característicos das suites

calcioalcalinas (i.e, 16 - 20%o peso). um candidato óbvio à fase fracionante é um óxido, cuja

entracla no processo cle cristalização fiacionada deve depender cle muclanças complexas tle
parâmetros de estado, possivelmente.p2.

b.3) Abordagem com base nos Ëlementos Terras Raras

Porte II - Apr.esentação ¿lo.s Dados

Esta abordagem é baseada em critério petrológico que afirma que razões entre

elementos incompatíveis são cluase constantes dentro de um conjunto de rochas cogenéticas,

i e., dentlo de uma suite magmática. A pequena variação esperacla é de" no máximo 1,5 vczes o

valor da razão. Foi então selecionad a a razã,o [Lai'Yb]N como parâmetro de cliscriminação entre

conjuntos de rochas cogenéticas e rão cogenéticas.

Em função do grande número de amostras, a apresentação dos padrões de distribuição

dos ETR loi def.inida em quatro diagramas (Fig. 96): a) para as rochas básicas; b) para as

rochas intermediárias; c) e d) para as rochas ácidas. Acompanhando cada um clestes diagrmas,

estão os teores cle Sio, e Mgo e os valores das lazões [Lalyblv para cada amostra. A partir

da análise dos diagramas e dos números apresentatlos, conclui-se que:
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a) Há grande variação nos valores de [LalYb]¡, tanto no conjunto das rochas básicas, quanto

no das intermediárias e das ácidas. Isto mostra que é improvável que cada um destes grupos

l'orme uma suite cle rochas cogenéticas e, consequentemente, que todo o conjunto constitua

uma única suite magmática. os resultados aqui apresentados parecem, portanto, não suportar

aqueles obtidos por critérios estatísticos para os elementos maiores que indicavam boa

correlação tanto para toda a população de amostras quanto para o grupo calcioalcalino.

b) Com base nas razões [LalYb]N, loi possível identificar 8 diferentes grupos de rochas clentro

do CM (Fig 97):

b. l- razão de 1,11 - Amostra 30C;

b.2 - razões de 2,13 e 2,78 - Amostras 187A' e l90C;

b.3 - razões de 3,53 a 4,72 - Amosrras 29e,564F e 5718;

b.4 - razões de 6,19 a 9,28 - Amostras 29A,,61Ae 5641;

b.5 - razões de 13,10 a 16,78 (ou 20,4i) - Amosrras 29p,29T,588,60ts (e 577F),

b.6 - razões de 25,45 (ou 20,41) a38,26 - Amostras 304, 31, 56 (e 577F);

b.7 - razões de 49,83 e 65,06 - Amostras 5778 e 57TH;

b,8 - razões de t 13,10 a 150,52 - Amostras t90At, 19042, 190D, 564A, 5648 e 5iiC.

Parte II /lprcsentaç¿io dos l)atlo,t

Apesar dos dados de fiTR. sinalizarem para a existôncia de mais cle uma suite

magmática, optou-se por exaurir todas as possibilidacies de toda a população cle amostras

lormar u¡n único grupo de rochas cogenéticas. 'fendo em vista que os resultados obtidos para

elementos maiores, i.e., as curvas de correlação polinominais apresentam maior grau de

significância do que aquelas lineares, os processos petrogenéticos possíveis são cristalização

fracionada e fusão palcial. Assim, formula-se duas hipóteses:

a) seriam as rochas do cM relacionadas por processo de cristalização fr¿rcionada, com

mudanças signifi cativas da assembléia fracionante?

b) Sedam as rochas do CM relacionadas por processo de fusão parcial?

Para testâr estas hipóteses foram realizados modelamentos geoquímicos, como

mostrado nos itens seguintes.
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c) Modeiamento de Suantitativo do proces$o petrogenético por Cristalização

Fracionada.

A hipótese de que toda a população de amostras do CM possa constituir uma única

suite magmática será modelada com base na ecluação de Rayleigh. o modelamento implica em

que cristais são efetivamente separados do líquido. Procedeu-se, assim, ao modelamento

petrogenético com base nos ETR de forma a envolver todo o conjunto cle rochas do cM. Dada

a inconveniência de se trabalhar com todas as amostras, fbram selecionadas amostras

representativas dos temos básicos, intermediários e hcidos do grupo. Este procedimento vem

reforçar a existência de tm gap, correspondente a mais de l0% SiO2 que será, a princípio,

considerado como resultante de problemas na amostragem. A seleção das amostras básicas

(5'/78 e 564I¡), em busca de magmas parentais potenciais (e líquidos derivativos mais

evoluídos) se baseou em duas características principais: teores mais baixos e mais altos,

respectivamente, em SiO2 e MgO' e carater transicional da amostra básica (Fig. 95),

repoftando-se à hipótese e discussão apresentadas nos itens anteriores. A escolha dos termos

intermediários e ácidos loi feita com base em suas abundâncias decrescentes de Mgo e, tanto

quanto possível, crescentes de ETR (principalmente leves). A figura 98 mostra os padrões de

ETR das amostras selecionadas

Para o modelamento da primeira etapa de fracionamento, do magma parental potencial

(5778) para o líquido denvativo potencial (564F), as fases minerais consideradas mais

aclequadas f'oram olivina, plagioclásio, clinoprroxônio, ortopiroxênio e magnetita. Esta escolha

se deu com base na composição normativa das amostras envolvidas (Apênclice 5), o clue

permite classifìcálas como olivina toleiítos. o modelamento obteve sucesso aom 2j9/o de

fracionamento cle uma assembléia constituída de: olivina (70%), ptagioclásio (15%); e

magnetita ( 15%) (tabeh a6)

Tabela 46 - Percentual em volume das fases fracionadas utilizado no modelamento do
proccsso de cristaliznção fracionada -27Va de FrRcionamento - Modelo I (S?78 -
s64F).

Ps|te II - Aprese¡ttaçdo clo!¡ Dados

Fases Minerais Fracionadas
Olivina
Plagioclásio

Maunetltâ

Percentual em Volume

t5y"
l5yo
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JF - 564F 48,47 4,76 3,s3

JF - 56 61,02 3"56 2s,45

JF - 31 {t2,58 2,03 30,17

MB - 5778, 69"63 0,90 49,83

JF - 5648 73,30 0,73 r03,ls

:.Å)

Figura 98 - Padrões de ETR para as amostras do CM selecionadas para
o modelamento de cristalização fracionada.



os coeficientes de par-tição mineral/líquido utilizados são apresentados na tabela 47. o
diagrama da fìgura 99 mostra os padrões de ETR para os três termos clo mo<lelamento: magma

parental potencial, lícluido derivativo polencial e líquielo derivativo moclelado. Pode-se verificar

a boa semelhança existente entre os dois últimos termos.

Tabela 47 - coeficientes de partição mineral/líquido (K,¡) utilizados no modelamento do
processo de cristalização fracio¡lada - Modelo I (5?7ts - S64F).

K,r

ol
Plc

Mst

0 0067r
La

i - líquido basáltico (Ftgikami et al. 1984);
2 - líqudo basáltico, compilação de Arth (i976);
3 - líquido basáltico; Lu assume o mesno valor que Yb (Schock 1979)

0.1900'
3.0000'

A segunda etapa no modelamento da cristalização fracionada, do líquiclo 564F para o

derivativo 56, deve levar em consideração os parâmetros que permitem um magma de carater

transicional e a.finidade alcalina gerar líquidos calcioalcalinos. A condição para que isso oco¡a
é o fracionamento de uma ou mais lases minerais insaturadas em SiO2 e também relativamente

pobres em Alzo3. o mineral que mais se adeclua a estas ca'acterísticas é o anfibólio,

paúioularmente uma hornblencla. Além disso, comparanclo-se os padrões cle distribuição clos

ETR das amostras 571ts,564F e 56 (Fig. 98), faz-se necessário consiclerar uma mudança na

assenrbléia fracionante, já que o valor da lazão [I..a/Yb lN varia de - 4 (amostras 577]ts e 564F)

para 25,45 (amostra 56). Ësta variação indica que a nova assembléia fì¿cionante deve ser

capaz de retirar nluito mais os ETR pesados do que os leves, o que é uma caracteristica da

hornblenda e, portanto, qualitativamente, suporta a tripótese consirlerada. Assim, o

proceclimento realizadcl levou em conta combinações entre as thses da assembléia considera{a

na primeira etapa (olivina, plagioclásio e magnetita) aclicionada de hornblencla. Os resultados

obtidos não foram satisfatórios para qualquer assembléia em qualtluer quantidade de

cnstalização fracionada (desde 5% a> 70%o). Nem mesmo para uma assembléia constituída de

100% de homblenda foi possível atingir'-se o elevado grau de flacionamento observado para a

amostra 56 (Fig 100 e tab. 48). Porranto, além da homblenda, cujo fl-alybl¡ x 0,724, era

necessário considerar uma lase que tivesse a razáo lL:a/Ybl*- ainda mais baixa. A granada

([LalYblN æ 0.017) seria, então, ¿ 1àse mineral mais adequada nesta abor.dagem. Cabe lembrar

que a hipótese em leste requer o û'acionamento cle hornblencla. nntretanto, para quaisquer

2t9

Ce

0.0069"
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0.1200"
1.0000'

Nd

0.0066'z

0.0810"
2,5000r

Sm
0.0066'
0.0670¿

I. i 000'

En
0.0068'
0.3400'
0.6000'

Yb
0,00 t4
0.0670'
0.9000'

Lu
0.0016'
0.0600'
0,9000r
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percentuais de fracionamento considerados, uma assembléia constituída de hornblenda e

granada, em qualquer proporção, não é capaz de explicar a variação nos padrões ETR das

amostras em questão. Nem mesmo uma assembléia constituída de 100% de granada teria uma

razão [LalYb]¡ satisfatória (Fig. 101 e Tab.48).

Tabela 48 - Coeficientes de partição mineral/lÍquido (trÇ) utilizados no modelamento do
processo de cristalizaçilo fracionada - Modelo 1 (564F - 56)

K, La Ce Nd Sm Eu Yb Lu
Hbl' 0.2000 0,2000 0.3300 0.1020 0 4000 0,4900 0 4300
Grt' 0 0010 0-0070 0-0260 0-'1020 0.2430 6.1670 6-9500

I - líquido basáltico (Arú, 1976);
2 - media de líçidos basálticos (Irving & Frey, 1978).

A partir das figuras 91 e 95, verifica-se que a âmostra 608, de afinidade alcalina, tem

carater transicional e pode ser também avaliada como possivel magma parental para a

sequência de rochas calcioalcalinas. Assim, para testar esta hipótese, realizou-se modelamento

por cristalização fiacionad4 tendo ainda como líquido derivativo potencial a arnostra 56. A

figura 102 mostra os padrões de ETR destas duas amostras, juntamente com os valores de

PalYblN (17,99 para a amostra 608 e 25,45 para a amostra 56). Verifica-se, a partir deste

diagrama, que a assembléia fracionante deve ser capaz de retira¡ mais ETR pesados do que

leves. Como a possibilidade de um magma transicional de afinidade alcalina atravessar o

divisor termal está atrelada à participação de hornblenda no fracionamento, qualquer

assembléia fracionante considerada deve envolver a presença deste mineral. Foram então

empreendidos testes com diversas assembléias, constituídas de um ou mais das fases seguintes:

homblenda, olivina, clinopiroxênio, ortopiroxênio, plagioclásio, granada e magnetita.

Entretanto, os resultados obtidos neste modelamento não são adequados, tendo em vista os

coeficientes de partição mineraVlíquido disponíveis na literatura.

A partir do que foi apresentado, pode-se concluir que.

a) Os basaltos transicionais 5778 e 608 não podem ser considerados magmas parentais para as

rochas calcioalcalinas mais evoluídas do CM;

b) A hipótese de que todo a população de amostras constitua uma única série magmií,tica

relacionada por cristalização fracionada é extremamente desfavorecida pelos modelamentos

realizados.
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o Magma parcntal potcncial (MB - 5778)

r Líquido derivativo potencial (JF - 564F)

r Líquido derivativo modelado

r Magma parental potencial (JF - 564F)

r l-íquido derivativo potencial (JI-l - 56)

l Líquirlo derivativo modelado

(para 100% Hbl)

r Magma parental potencial (JÞ' - 5641'-)

r t-íquido derivativo potencial (JF' - 56)

r Líquido derivativo modelado
(para 100% Grt)
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Figura 99 - Padrões de ETR para os três termos do modelamento de cristalização fracionada.
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Figura 100 - Padrões de ETR para os três termos do modelamento de cristalização ftacionada
considerando um fracionamento de 100% de homblenda.
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Figura l0l - Padrões de ETR paft! os três termos do modelamento de cristalização fracionada
considerando um fracionamento de 100% de granada.
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Amosta Siq MgO þa/Ybl"

o JF - 608 51,60 4,23 17,99

tr JF - 56 61,02 3,56 25,45

Figura 102 - Padrões de ETR para amostra de afinidade alcalina transicional e de
possível líquido derivativo potencial por cristalização fracionada.
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Assim, é possível que processo mais complexo tenha atuado na petrogênese destas

rochas, como, por exemplo, aqueles que envolvem a geração de líquidos derivativos

calcioalcalinos a partir de.magmas parentais básicos toleiíticos. Entretanto, o teste desta

hipótese mais complexa depende de dados da petrologia experimental envolvendo parâmetros

como./)2, ainda não amplamente disponíveis na literatura, estando, portanto, fora do escopo

da tese.

Retomando os resultados produzidos a partir do tratamento estatístico para os

elementos maiores e traços (item b.2), verifica-se que o grau de significância obtido para o

grupo calcioalcalino é igual àquele obtido para toda a população de amostras do cM (Tabs. 44

e 45). Torna-se, então, importante testar a hipótese do grupo calcioalcalino constituir uma

única suite magmática. considerando que este grupo não tem rochas básicas que pudessem

repfesentar magmas parentais potenciais, o processo petrogenético mais adequado parece ser o

de fusão parcial crustal. Sendo assim, o item seguinte abordará o teste desta hipótese.

d) Modelamento de Fusão Parcial

d.1) Modelamento da Fonte para as Rochas Ácidas

Existem dois modelos ideais principais (ou dois modelos extremos) que traduzem o

processo de fusão parcial:

a) Fusão parcial em equilíbrio (Batch Melting): neste modelo, a fusão formada reage

continuamente e equilibra com o resíduo cristalino até o momento da segregação. Até este

momento, a composição total do sistema permanece constante.

b) Fusão parcial fracionada @usão de Rayleigh): neste modelo, a fusão é continuamente

removida do sistema assim que é formad4 de forma a não ocorrer reação com o resíduo

cristalino. Para este tipo de fusão parcial, a composição total do sistema se modifica

continuamente.

Estes modelos foram idealizados para a fusão do manto, a partir de petrologia

experimental com o uso de amostras naturais (p, ex.: xenólitos ultramáficos) e/ou de sólidos

sintéticos (p. ex.: Green & Ringwood, 1967; Kushiro, 1972). Os xenólitos ultramáficos

indicam que o marito tem composição lherzolitica, ou sej4 é constituído, idealmente, de quatro
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fases: olivina, ortopiroxênio, clinopiroxênio e uma fase aluminosa que, dependendo da pressão,

pode ser plagioclásio, espinélio ou granada. Na naturez4 o parâmetro de mais dificil controle é

o que se refere à abilidade da fusão recém-f¡omada separar dos cristais residuais. Isto irá
depender da permeabilidade do manto parcialmente fundido, parâmetro este que va¡ia com o

ambiente tectônico e com o grau de fusão parcial. Assim, parece que na natureza, o processo

inicial é o de fi.rsão em equilíbrio até que o manto adquira um grau de permeabilidade

suficiente para que a fusão possa ser continu¿rmente segregada do resíduo. Isto mostra o caso

destes dois modelos representarem termos extremos no processo de fusão parcial que ocorre

na natureza.

A maioria dos experimentos foi realizada sob condições de p : 1 atm e p¡¿o = 0.

Poucos experimentos consideraram condições mais altas de P e p¡¡2p, já que existem evidências

de que o manto tem porções (presença de flogopita ou anfibólio em kimberlitos e xenólitos

ultramiificos, dados de geofisica e também dados advindos da petrologia experimental).

Experimentos realizados também para o manto mostraram que a composição de

elementos maiores da fusão é insensível ao tipo de processo de fusão parcial considerado

(wilson, 1989; p.59-ó3). No entanto, as concentrações de elementos traços podem variar

consideravelmente durante o processo de fusão parcial Modelos simples foram desenvolvidos

para quantificar as mudanças nas concentrações dos elementos traços durante a fusão parcial.

Deve ser ressaltado que estes modelos basearam-se em premissas ideais e que os resultados

devem ser interpretados como uma aproximação grosseira do que realmente oco¡re na

natureza. Por outro lado, este modelos ilustram bem os princípios básicos e as limitações em se

considrar processos igneos simples.

No caso de fusão parcial em equilíbrio, a concentração de um elemento traço no

líquido, C¡, é relacionada àquela no sólido original, G, pela seguinte equação:

CL= I
Co F+D- FD

onde D = E*YJ)" e Xo é a fração em peso da fase c¿ na assembléia mineral e D" é seu

coeficiente de partição mineraflíquido. F é a fração em peso da fusão formada e D é o
coeficiente de partição total para os sólidos residuais no momento em que a fusão é removida
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do sistema. Com o aumento do grau de fusõo parcial, minerais distintos podem ser

progressivamente consumidos, causando mudanças descontínuas no valor de D.

Taîto para fusão parcial em equilibrio quanto para a fusão de Rayleigh, as proporções

das fases que entram na fusão podem ser iguais ou diferentes daquelas da rocha original. Estes

dois casos são denominados, respectivamente, fusão modal e fusão não modal. Entretanto,

para elementos altamente icompatíveis como, por exemplo, os ET\ as equações modais e não

modais (ver úTilson, 1989, p. ó3/ fomecem essencialmente resultados iguais e, para simplificar,

as equações modais podem ser usadas mesmo que o processo tenha sido não modal, como

determinado pelos experimentos em sistemas ternários e quaternários (lltilson, 1989)

Processo de firsão fracionada perfeito é fisicamente irreal e, então, as equações para

fusão modal em equilíbrio são provavelmente as mais úteis para fins de cálculos.

O modelamento ora proposto requer a geração de magmas mais intermediários e ácidos

e, portanto, deve envolver maior participação de fusão crustal e não mantélica. Entretanto, os

mesmos modelos de fusão parcial aplicados para a fusão do manto têm sido utilizados para a

fusão crustal. Obviamente, grandes diferenças serão obsewadas na composição do resíduo e da

fusão.

Com base no que foi exposto, decidui-se utilizar as equações do processo de fusão

parcial modal em equilíbrio para modelar a fusão parcial de magmas parentais às rochas

intermediáirias e ácidas do CM.

Para este procedimento, foram, primeiramente, selecionadas possiveis fontes para as

rochas calcioalcalinas. Além de estimativas da composição da crosta continetal disponíveis na

literatura, as rochas intermediárias do CM foram também testadas como possíveis fontes para

as rochas ácidas. A composição de todas as fontes potencias está apresentada na tabela 49.
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T¡bela 49 - composição de ETR de fontes potenciais para as rochas ¡[cidas do complexo
Måntiqueirå.

Como exposto anteriormente, parecem existir dois conjuntos distintos de rochas

intermediárias e de rochas ácidas:

a) Rochas intermediárias com [LalYb]¡r entre È 6 e 9;

b) Rochas intermediárias com [La./Yb]¡ entre * 20 e 38;

c) Rochas ácidas com [LalYb]¡ entre * 4 e 65; e

d) Rochas ácidas com [LalYb]N > 100

Sendo assim, foi formulada as seguintes hipóteses:

1) Seriam as rochas intermediárias menos fracionadas fontes para aquelas ácidas também

menos fracionadas?;

2) Seriam as rochas intermediárias mais fracionadas fontes para aquelas ácidas também mais

fracionadas?

Para testar estas hipóteses foram, primeiramente, calculadas as médias da composição

de ETR de cada um destes quatro conjuntos, como mostra a tabela 50, Além disso, para cada

conjunto de rocha fonte potencial é apresentada a composição mineralógica (tab. 5l), para

direcionar a procura da composição modal do residuo e, consequentemente, dos coeficientes

de partição minera.l/líquido.

ETR CrcdaCmt
Ta¡,lcr &
Mc L€met
¡.1Oel \

LÌD6¡Aùp.
Trylø e.
lvfc Lcrtrtel
11qflI ì

Croda hf
Taylo &
McLquran
lloRll

CmS¿Ccnt
Weâv6 8L

Taney
¡/l Oç¿\

CrcdaSlÐ.
lVeaver &
Tarney
/104/ì

Clo$e I¡f
Weave[ &
Taney
ll qß¿l

LI6TA
C&t
Ruerick
lloos\

hlv In9¡,.r

La I6.m 30.00 1I.00 28.m 36.m 22(n 18.00 19.50 69.83
Ce 33-m 64m 23.00 57.m 69.00 44-m 47,m 39.m 118.25
Pr 3.90 7.to 2.W 5m
Nd 16.00 .æ 1270 23.N 30.00 18.50 20.m t9m s1t5
Sm 3.50 4.50 3.r7 4r0 4Ul 3.30 3.90 4.t8 855
Eu tt0 0.88 I.I7 t09 1.20 1.20 t.89
Gd 3.30 1.80 3.13 jfll
Tb 0.60 og 0.59 024 0.41 0-43 056 0.70
ftv 3.70 3.t) i ({l 3.50
[Io 0.78 0.80 o7t 0.76
Er 220 2.30 220 2.20
Tm oi2 0.33 0.32 o.u o.t4 0rg
Yb 2.20 2.20 220 1.53 o.76 120 2(n 1.80 t.78
Lu 0.30 0,32 o29 033 0.21 0.24
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Tabela 50 - Composiçâo média de ETR dos seguintes conjuntos de roch¡s do Complexo
Mantiqueira: rochas intermediárias com [LalYblN x 6 - 9l rochas intermediórias com
[a/Yb]¡ * 20 - 38; rochas ácidas com [-alYb]¡ av 4 - 65; e rcchas ácidas com [,a/Yb]N > 10O.

ETR Intlt
tlalYbl*¡v6-9

lnt2:v-
tlalYbl- ¡v 20 - 38

Acidas lv
tlalYbì**4-65

Acidas2u
lla/Ybl" > 100

La 19,50 69.83 39.84 71.63
Ce 39-00 18.25 72.41 t7 29
Nd 19.00 53.25 29.66 3',1 5l
Sm 418 8.55 5,44 s.21
Eu 1.20 l -89 l-30 t.20
Yb 1.80 1.78 t-67 0.31
Lu 0.27 o.z4 0,25 0,06

Tabela 51 - Composição mineralógica das rochas fontes potenciais (rochas
intermediárias do Complexo Mantiqueira).

Minerais (% volume) Int Iv Int2,,
Þlaoi¡r¡lÁcin 30-50 50-60
K-feldspato < I -2 I -ó
Quartzo ¿6 lÁ

Homblenda 40-60 2 -25
Biotita 5-8 7 -tE
Clinoniroxênio z-4
Ortopiroxênio p4
Mineral Opaco -7 <l
Anqfifa <1 <l
Titanitâ <l <l

Os resultados obtidos com o modelamento da hipótese 1, i.e., das rochas intermediárias

com [LalYb]N entre 6 e 9 serem fontes para as rochas ácidas com [LalYb]N entre 4 e 65, são

apresentados no diagrama da figura 103. Cabe aqui ressaltar algumas características do teste

realizado e> consequentemente, do diagrama então gerado. Ao contrário de se modelar a fusão

(Cr), optou-se por fixar a composição da fase líquida e modelar possíveis fontes (Co) em

determinados percentuais de fusão parcial. Sendo assim, o gráfico da figura 103 apresenta

várias curvas para variados graus de fusão. Ao invés destas curvas representarem a

composição da fusão, elas representam composições de fontes potenciais para o conjunto

ácido, também representado no diagrama por sua média. Assim, cada curva deve ser traduzida

da seguinte maneira: por exemplo, a curva de 0,5%o representa a composição de uma fonte

que, por processo de fusão parcial a 0,5%o, irí gerar a média do conjunto ácido considerado.

227
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Voltando, então, ao resultado do primeiro modelamento realizado, a figura 103 mostra que

dentro do universo de composições potenciais para a fonte destas rochas está a média das

rochas intermediárias com [LalYb]N de 6 a 9, que, por sua vez, coincide com a curva de 302o.

Isto significa que a fusão de 30o/o de uma fonte com a composição média das rochas

intermediiírias pode gerar o padrão de distribuição de ETR das rochas ácidas com [Lalyb]N

entre 4 e 65. A composição de ETR da fonte modelada é apresentada na tabela 52, juntamente

com a composição média das rochas fontes potenciais. Verifica-se que há uma boa ou ótima

concordância para a maioria dos elementos, com erro em um intervalo de < 1 a 7%o. A ínica

exceção refere-se ao Eu, cujo teor na fonte modelada é bem mais alto (cerca de 73yo mais alto)

do que na rocha fonte potencial. cabe lembra¡ que esta mesma dificuldade foi enfrentada

quando do modelamento por cristalização fracionada efetuado para as rochas calcioalcalinas

do CJF. Este aspecto será discutido mais adia¡te, após a apresentação dos resultados do

modelamento da segunda hipótese.

Tabela 52 - Composição de ETR da fonte modelada em comparação com a média das
fontes potenciais (Intl¡a - [La.¿YbìN ¡" 6 - 9).

ETR Modelo (20% de fusâo oarciall Intl.,
Le 20.94 19.50
Ce 40.09 39.00
Nd 19.98 I9.00
Sm 4.39 4.18
Eu 2.O7 t,20
Yb I.80 1.80
Lu 0.26 0-27

A segunda hipótese considera a possibilidade das rochas ácidas com [LalYb]N > 100

serem geradas a partir da fusõo parcial das rochas intermedi¡irias com [La./Yb]¡ entre 20 e 38.

A composição média destes dois conjuntos e a composição mineralógica da média das rochas

intermediárias são apresentadas na tabela 53. Os resultados obtidos estão mostrados no

diagrama da figura 104, cuja leitura deve ser feita de maneira idêntica ao explicado para o

diagrama da figura 103. Assim, a figura 104 mostra a distribuição de ETR para várias rochas

fontes potenciais: desde aquelas que por O,5o/o de fusão parcial poderiam gerar o conjunto das

rochas ácidas em questão; até aquelas que por 90oZ seriam capazes de gerar estas rochas.

Verifica-se que a composição média das rochas intermediárias coincide com a curva para uma

fonte que por 2OVo de fusão parcial é capaz de gerar magma parental das rochas ácidas. Isto
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. Rocha fonte potencial - Intermediária com [LalYb]r= 6 e 9.

r Fusão potencial - ,{cidas com [LalYb]n= 4 e 65

^ 
Rocha fonte modelada - (30o/o de fusão parcial)

Eu necessário plagioclásio :0,88

Figura 103 - Resultados obtidos para o modelamento de fusão parcial: de rochas intermediárias
do CM com [LalYb]on entre 6 e 9 para rochas ácidas com flalYb]*entre 20 e 38.

r Rocha fonte potencial - Intermediiiria com [LalYb]n = 20 e 38.

I Fusão potencial - Ácida com portencial [LalYb]"> 100.

¡ Rocha fonte modelada- (2V/o de fusão parcial).

Eu plagioclásio necessário: 0,48.

Figura 104 - Resultados obtidos para o modelamento de fusão parcial: de rochas intermediárias
do CM com [LalYb], entre 20 e 38 para rochas ácidas com [LalYb]N > 100.
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significa que dentro do universo de possíveis composições para rochas fontes potenciais existe

uma que é representativa na area estudada. A tabela 53 apresenta os valores obtidos para os

ETR para a composição da fonte modelada para 20Vo de fusão parcial em comparação com a

composição de ETR da média das rochas intermediárias. Pode-se verificar que para quase

todos os elementos, o erro é baixo, entre 0 e 5o%, com exceção do Eu, cujo erro está na faixa

de 35%o; i.e., o Eu modelado é 350% maior do que aquele da fonte potencial.

Tabela 53 - Composição de ETR da fonte modelad¡ em comparação com a média das
fontes potenciais (Int2¡a - [La./Yb]¡ æ 20-38).

ETR Modelo 1209l" de fi¡são bârciâl) Int2",
La 70.17 69.83

Ce ll8.l4 11825
N.l 53.27 53 35

Sm 8 64 8.55
Eu 2,56 1.89

Yb 1.88 1.79

Lu 0.23 0.24

Foram realizados outros modelamentos, a fim de avaliar a possibilidade de

composições médias da crosta disponiveis na literatura (Tab. a9) poderem representar fontes

potenciais para o conjunto ácido com [LalYb]N > 100. Os resultados obtidos foram bons para

a crosta superior, porém muito ruins para a crosta inferior e para a média da crosta. Na

procura de uma possível composição mineralógica para L fração residual, pode-se verificar que

uma fonte sem zircão e sem clinopiroxênio, porém com granada, pode explicar a geração das

rochas com [LalYb]N > 100 com 40%o de fusão parcial. Os problemas associados a este

modelamento estão no maior percentual de fusão parcial necessário e na inexistência de

granada nas rochas intermediár'ias do CM.
l

d.2) Modelamento da Fonte das Rochas Intermediárias

Resta ainda entender a petrogênese das rochas intermediárias do CM que, como

demostrado aìteriormente, está disassociada da evolução dos magmas que geraram o conjunto

de rochas básicas. A partir das composiçõe de ETR estimadas para a crosta e disponíveis na

literatura (Tab. 49), procedeu-se ao modelamento de uma possível fonte para cada um dos dois

conjuntos de rochas intermediárias. Os resultados são apresentados nos diagramas das figuras
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105 e 106. A aná'lise dos resultados permite concluir que as rochas intermediárias com

[LalYb]N entre 6 e 9 podem ser geradas por 30yo de fusão parcial de uma fonte com

composição muito semelhante àquela da crosta inferior estimad a por Taylor & McLennan

(1981), como mostra a tabela 54. Os minerais considerados na composição modal do resíduo

são plagioclásio, clinopiroxênio, ilmenita e granada, nas proporções apresentadas na tabela 55.

Por outro lado, as rochas intermediá,¡ias com [LalYb]N entre 20 e 38 foram possivelmente

geradas a partir de 20% de fusão parcial de uma fonte com composição semelhante àquela da

crosta superior estimada por Taylor & McLennan (1981), a\a composição mineralógica do

resíduo é dada por plagioclásio, biotita, ilmenita, zi¡cão e K-feldspato (Tab. 56). Assim como

ocorreu para todas os modelamentos efetuados até então para rochas calcioalcalinas, os

resultados obtidos para o Eu são extremamente discrepantes, sempre superiores no modelo do

que no equivalente potencial. Este aspecto será abordado em maior detalhe no item segu.inte.

Tabela 54 - Composição em ETR das rochas fontes model¡das em compåração com as
composições da crosta de Taylor & Mclennan (1981),

Tabela 13 - Composição mineralógica mod¡l do resíduo considerado no modelamento do
processo de fusão parcial para a gênese do conjunto de rochas intermediárias com

[LÆbìNentre6e9.

Mineral %o em Peso

Plasioclásio 50
Clinr 28
Ilmenita 20
Granada 7

ETR Fonte Modelada pam
Intlv

(tlalYbì**6-91

Crost¿ Inf.erior
Taylor & Mc Lennan

û981)

Fonte Modelada para
Int2v

lfla-lYhl",*20-38ì

Crosta Superior
Taylor & Mc lænnan

ll98l)
La 10.98 I1.00 30.68 30,00
Ce 24.46 23.00 55.97 64.00
Nd 3,62 12.70 26.13 26.OO

Sm 161 3.17 4.46 4.50
Eu t.52 t.t7 2.58 0.E8
Yb 2.r9 22¡ ). 06 2.20
Lu 0.28 o29 o34 0,32
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. Rocha fonte potencial - Crosta inferior. Taylor & Mclennan (1981).

r Fusão potencial - Intermediário com [LalYb]" entre ó e 9.

¡ Rocha fonte modelada

Eu plagioclásio n€cessário : 0,58.

Figura 105 - Padrões de ETR para modelamento da fonte das rochas intermediárias com [LalYb]N
entre 6 e 9, por processo de fusão parcial.

o Rocha fbnte potancial - Crosta superior. Taylor & Mclennan, 1981.

I Fusão potencial - Intermediária com [LalYb]" entre 20 e 38.

¡ Rocha fonte modelada

Eu plagioclásio necessário : 0,57.

Figura 106 - Padrões de ETR para modelamento da fonte das rochas intermediárias com [LalYb]"
entre20 e 38, por processo de fusão parcial.
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Tabela 56 - Composição mineralógicå modal do resíduo considerado no model¡mento do

processo de fusão parcial parå a gênese do conjunto de rochas intermediári¡s com

[L/Yb]N entre 20 e 38.

Mineral 7o em Peso

Plaeioclásio ó0-5

Biotitå 27

Ilmenita 10

K-feldspato 2

Zircão 0.5

A anrí'lise mais geral mostra que a média das rochas com [LalYb]N entre 6 e 9 tem boa

coincidência com os valores estimados para a cfosta continental de Rudnick (1995,). Por outro

lado, as rochas intermediá,rias com [LalYb]¡ eître 20 e 38 são bem mais enriquecidas do que,

inclusive, as médias estimadas para a crostâ superior (Taylot & McLennan, I98I; Ileaver &

Tarney, 1984).

e) As Cond¡çöes Ox¡dantes do Processo de Fusão Parcial

Os modelamentos realizados foram capazes de explicar de maneira satisfatória a

petrogênese das rochas calcioalcalinas do CM. Os resultados numéircos obtidos mostram-se,

na grande maiori4 bastante fazoáveis. A única exceção, observada em qualquer dos

modelamentos realizados, refere-se aos valores obtidos para Eu, os quais foram sermpre

superiores aos desejados. Para abordar este pfoblema é necessiâ¡io reforçar que o Eu tem

características específicas, distintas dos demais ETR. Ou seja, enquanto que todos os demais

ETR são trivalentes, o Eu pode ser bivalente ou trivalente. Isto significa que o comportamento

do Eu, diferentemente dos outros ETR, depende fortemente das condições de fugacidade de

oxigêncio (þr) do sistema. Consequentemente, o estado de valência do Eu reflete diretamente

no valor do Kd minerallíquido deste elemento. Sob condições de baixa.702, o Eu é bivalente e

irá preferencialmente substituir o Ca no plagioclásio, sendo rejeitado pelos minerais

ferromagnesianos, principalmente o clinopiroxênio. Nestas condições o coeficiente de partição

entre plagioclásio e líquido basáftico sefá alto (geralmente > 1,0) e anômalo para os demais

ETR. Por outro lado, sob altas condições de./{J2, este coeficiente de partição é baixo e o Eu

comporta-se de maneira semelhante aos demais ETR. Entfetanto, este pafâmetro (¡1lz) é dificil
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de ser controlado em experimentos realizados na busaca dos valores de Kd mineral/líquido. Em

função desta dificuldade, a grande maioria dos experimentos envolve a utilização de um buffer

a fim de bloquear o efeito da./32. Como a maior parte destes ensaios é feita para líquidos

basáLlticos, cuja fonte é o manto superior, é até interessarite considerar condições não

oxidantes, já que grande parte do manto superior é tida como um sistema caracterizado por

buxafi2. Somente Drake e Ileill (1975) realizaram experimentos sob altas condições de.,fl)2,

a fim de determinar o Kd mineral líquido para o Eu trivalente- Entretanto, estes estudos foram

realizados para líquidos básicos (basalticos e andesito-basalticos), diferentemente do caso ora

em discussão. Assim, os valores dos coeficientes de partição disponíveis na literatura são, em

grande maioria, para baixas condições de JOz. As rochas aqui consideradas, tanto as

intermediáLrias quanto as ácidas, são calcioalcalinas e, portanto, representam sistemas de alta

.þr.

Devido à restrição de coeficientes de partição disponíveis na literatur4 partiu-se para o

cálculo do Kd mineral/líquido para Eu que seria necessário aos modelamentos realizados (Tab.

57) A partir destes valores a condição de ¡{Cz foi grosseiramente estimada, com base no

diagrama da figura I07 @rake & Weill, 1975). Com a finalidade de se buscar uma avaliação

qualitativa da./)2 (se oúdante ou não), os valores de./C2 obtidos (Tab. 57) foram plotados no

diagrama da figura 108, Considerando valores de T compatíveis com fusões crustais (entre 600

e 900"C), verifica-se que os valores para log p2 são plotados acima da curva magnetita-

hematita e, portanto, sob condições altamente oxidantes. Como já exposto, o fato das rochas

em questão serem calcioalcalinas reforça os altos valores encontrados para.,t{C2.

Tabela 57 - V¡lores calcul¡dos de fÇ plagioclásio/líquido para Eu, para cada
modelåmento de fusão parcial realizado para as rochas calcioalcalinas do Complexo
Mantiqueira.

Modelos Modelo I Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Valores de IÇ 0.88 0.48 0.58 057

Modelo I - fonæ poæncial para as rochas ácidas com [LalYb]w entre x 4 e 65;
Modelo 2 - fonte potørcial para as rochas ácidas com [LalYb]¡ entre > 100;

Modelo 3 - fonte potencial para as rochas rrtermediárias com [LalYb]ìr entre e 6 e 9;

Modelo 4 - fonte potencial para as rochas intermediárias com [LalYblw entre ¡v 20 e 38
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Número Atômico

Figura 107 - Diagrama do valo¡es do coeficienæ de partição do Err para diferentes condições
do firgacidade de oxigênio (Drako & Wei[, f 975). A¡ea ma¡cada: intervalo de
valores do coefioiente de partição do Eu estirnados para as rochas do Complexo
Mmtiqueira.
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Figura 108 - Diagrama para assembléias usadas como buffers (Myers & Eugster, 1983).
Area marcada: valores estimados para as rochas do Complexo Mantiqueira.



Pdñe II - Apresøhtqção dos l)ados

f) Conclusões

Com base no modelamento geoquímico das rochas do Complexo Mantiqueira, conclui-

se que:

a) As rochas do cM distribuem-se ao longo de dois trends: transicional, dado pelas rochas

básicas; e outro subalcalino-calcioalcalino (rochas intermediárias a ácidas);

b) com base na aná{ise estatística para os elementos maiores e traços, verificou-se um baixo

grau de correlação dentre as rochas básicas, o que sugere que dentro deste grupo existem

rochas de origens distintas;

c) Para o grupo de rochas calcioalcalinas, as correlações foram boas e tanto melhores para as

correlações polinominais. Isto elimina processos de mistura magmática na gênese destas rochas

e suporta processos de cristalização fracionada e/ou fusão parcial;

d) o grupo das rochas básicas é petrogeneticamente heterogêneo. pelo menos três subgrupos

puderam ser identificados: l) rochas de afinidade toleítica; 2) rochas de afinidade toleítica e

carater transicional; e 3) rochas de afinidade alcalina;

e) o modelamento mostrou que nenhum dos subgrupos de rochas básicas continha magmas

parentais para as rochas mais evoluídas d,o lrend calcioalcal:ino

f) A partir de critérios petrogenéticos tendo como base a distribuição dos ET\ verificou-se

que o grupo de rochas calcioalcalinas (intermediárias a ácidas) é também heterogêneo, sendo

constituído de quatro subgrupos: 1) rochas intemediárias com llalybh¡ æ 6 - 9;2) rochas

intermediárias com [La,/Yb]¡ æ 20 - 38;3) rochas ácidas com [Lalyb]N æ 4 - 65; e 4) rochas

ácidas com [La./Yb]¡ > 100;

g) O modelamento geoquímico mostrou que as rochas ácidas com [Lalyb]N ¡,4 - 65 podem

ser resultado de 3oYo de fusão parcial de uma fonte cuja abundância de ETR é muito

semelhante àquela da média das rochas intermediárias com [La,/Yb]¡ av 6 - 9;
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h) Para o caso das rochas ácidas com [La./Yb]¡ > 100, o modelamento geoquímico mostrou

que as mesmas podem ser resultado de 20Yo de fusão parcial de uma fonte cuja abundância de

ETR é muito semelhante àquela da média das rochas intermediá,¡ias com [LalYb]" * 20 - 38;

i) O modelamento geoquímico mostrou que as rochas intermedi¿írias com [La,/Yb]¡ ev 6 - 9
podem ser resultado de 30%o de frrsão parcial de uma fonte cuja abundância de ETR é muito

semelhante àquela da crosta inferior de Taylor & McLennan (1981);

j) Com relação às rochas intermedi¡irias com palYbl¡ x 20 - 38, o modelamento mostrou que

estas foram geradas a partir de processo de fusão parcial de 20%o de uma fonte com

abundância em ETR muito semelhante àquela da crosta superior de Taylor & Mclennan

(1e81); e

k) Para o bom ajuste dos modelos obtidos, é necessário que todos os processos de fusão

parcial envolvidos tenham ocorrido sob condições de altapz, o que é esperado, já que tratam-

se de suites calcioalcalinas.
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ll.8) Comparação Entre os Complexos Mant¡que¡ra e Juiz

de Fora

ll.8.l) lntroduçäo

Nos dois capítulos precedentes foi efetuado o modelamento geoquimico para as rochas

do CM (Seção II.7.3) e do CJF (Seção IL7.4), tendo como base a análise quantitativa por

critérios estatísticos e/ou petrológicos. A partir deste procedimento analítico, vários resultados

importantes foram alcançados e monitoraram o processo petrogenético a ser modelado. Por

exemplo, a existência de uma suíte calcioalcalina expandida (SiOz entre 57o/o e 72Vo\ dentro do

CJF sugeriu que as rochas deste grupo poderiam estar relacionadas por processo de

cristalização fracionada, Por outro lado, os grupos coerentes encontrados no CM sugeriam

processos de fusão parcial já que, em todos os casos, a variação de SiOz é restrita, Os

modelamentos foram efetuados apenas para as rochas com afinidade calcioalcalina, por estas

serem em número suficiente para o procedimento adotado. O grupo de rochas básicas, tanto

do CJF quanto do CM, apresenta padrões de ETR indicativos de grande heterogeneidade

petrogenética. Isto, associado ao reduzido número de amostras, eliminou a possibilidade de

realízar o modelamento geoquímico,

Através da análise quantitativa e do modelamento, testou-se a possibilidade das rochas

básicas serem parentais para as intermediárias e ácidas. Tanto para o CM quanto para o CJF,

os resultados foram negativos. Desta forma, concluiu-se que é improvável que qualquer uma

das rochas básicas, represente um magma parental para as rochas mais evoluídas de afinidades

calcioalcalinas.

A comparação entre estas duas unidades lito-estratigráficas (CM e CJF) será feita com

base nos resultados quantitativos já apresentados anteriormente nas seções 1I7.3 e ll.7.4 e

que serão aqui confrontados, Será também apresentada uma análise comparativa dos

agrupamentos identificados nestes dois complexos com suítes Arqueanas-Proterozóicas

consagradas na literatura.
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11.8.2) Comparaçäo entre os Complexo Mantiqueira e Juiz de Fora

A comparação entre estas duas unidades será feita com base em dois principais

aspectos: 1) aqueles referentes às características de campo e petrográficas; e 2) aqueles

referentes às características litoquímicas, petrológicas e petrogenéticas.

a) Aspectos de campo e petrográficos

Os dados referentes aos aspectos de campo e petrográ.ûcos foram apresentados nas

Seções IL2.l e II.3. Na presente seção, pretende-se enumerar as semelhanças e as diferenças

verificadas entre o CJF e o CM, a fim de traçar um quadro comparativo completo entre as

duas unidades.

As semelhanças encontradas entre o CJF e o CM podem ser assim resumidas:

a) Predomínio de rochas de composição tonalitica a granítica, com enclaves, bandas e/ou

boudins de rochas metabásicas; e

b) Oconência de uma altemância entre rocha de composição básica (CM e CJF) a quartzo

diorítica (CJF) e rocha felsica leuco- a hololeucocrática, de composição tonalítica (CM) ou

granitica (CJF).

As diferenças mais marcantes encontradas entre as duas unidades são:

a) Ortognaisses de composição quartzo monzonítica a quartzo monzodiorítica estão ausentes

no CM, porém presentes no CJF (Fig. 109);

b) Ortognaisses de composição granítica e com augens de K-feldspato são volumetricamente

importantes no CM, mas não são observados no CJF;

c) Rocha chamockítica felsica com enclaves de norito representam uma pequena porção do

CJF e não foram encontrados no CM;

d) Leucossomas félsicos com restitos de rocha básica ocorrem com frequência no CM, mas

não foram encontrados no CJF; e

e) Corpos tabulares discordantes de rochas metabásicas só foram observados no CM, o que,

talvez, possa ser atribuído à menor intensidade de deformação que afetou esta uniddde.

f) Os estilos estruturais apresentados pelo CJF e pelo CM são bastante distintos. En$lanto qüe

o primeiro ocorre ao longo de escamas tectônicas, cuja principal característica é um



Parte II - Apresentqçdo dos Dados

bandamento entre zonas dobradas e zonas milonitizadas, o segundo tem como principal feição

estrutural a presença de dobras e de uma foliação grossa. As evidências de contatos tectônicos

entre o CM e as rochas supracrustais são raras;

g) Em termos de evolução metamórfica, estas unidades apresentam diferenças marcantes.

Enquanto que o CM tem paragêneses que indicam condições metamórficas da facies anfibolito

superior e uma grande quantidade de rochas migmatizadas, o CJF tem paragêneses

diagnósticas para a facies granulito e as feições de migmatização ocorrem de maneira restrita; e

h) Os dados apresentados nos dois itens anteriores expressam processos atuantes em níveis

crustais distintos (ver Seções II.5 e II.6). Sendo assim, verifica-se que, pelo menos durante um

certo período de tempo, o CJF e o CM tiveram residências em diferentes níveis crustais.

b) Aspectos geoquímicos, petrológicos e petrogenét¡cos

b.1 ) Análise qualatativa

A análise comparativa dos dados químicos mostra que tanto o CJF quanto o CM são

constituídos de rochas que podem ser agrupadas segundo 3 tipos distintos (Fig. 110 e lll): l)
rochas intermedi¡irias a ácidas distribuídas ao longo de um trend calcioalcalino; 2) rochas

básicas dispostas ao longo de um trend toleítico; e 3) rochas básicas com afinidade alcalina.

Embora este último grupo não tenha sido amostrado para o CJF na área alvo, em iirea próxima

(a W e SW), rochas básicas de afinidade alcalina foram encontradas (Heilbron, 1993) e

encontram-se também plotadas nas figuras 110 e 111.

Comparando-se cada grupo composicional (básicas, intermediárias e ácidas) em termos

de padrões de distribuição de ET& verifica-se que:

a) A grande maioria dos padrões encontrados para as rochas básicas toleíticas é comum para o

CJF e para o CM (Fig. 112). Pua ambas as unidades, o conjunto de rochas básicas de

afinidade toleítica é bastante heterogêneo em temos de padrões de ETR.

b) As rochas básicas de afinidade alcalina têm padrões de ETR distintos quando compara-se as

duas unidades (Fig. 1 12);

c) Tanto o CJF quanto o CM apresentam dois conjuntos de rochas intermediárias quando

considera-se a distribuição dos ETR: um de padrões pouco fracionados e outro de padrões

mais fracionados, que podem ser considerados bastante semelhantes (Fig 113 e i14);
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Complexo Mantiqueira
Complexo Juiz de Fora

Alcãlifeldspato sienito
Alcålifeldspâto quaÉ¿o sienito
Alcalifeldspâto graniio
Siênito
Qùa¡Þo sieniûo
Ciånito
Monzonito
QuarÞo monzonito
Monzodioriúo

l0 Qua¡tzo monzodiorito
I I Granodioritô
12 Diorito Ê gabro
l3 Qua¡tzo diorito
14 Toûålilo

Figura
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109 - Diagrama de classificação das rochas dos Complexos
Juiz de Fora e Mantiqueira (Middlemost, 1985),

x Complexo Mantiqueir¿
o Complexo Juiz de Fora

^ 
Metabásica de afinidade alcalina
do Complexo Juiz de Fora

4

2

0
35 40 45 50 55 ó0 65 7o 75 80 85
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Figura I l0 - Diagrama Sio, x Na"o + Kro para as rochas dos cornplexos Juiz de Fora e Mantiqueira.
Encontram-se também plotadas as rochas metabásicas de afrnidade alcalina do Complexo
Juiz de Fora da região entre Bom Jardim de Minas e Barr¿ do piraf (Heilbron, i993).
O limite dos carnpos alcalino e subalcalino segundo Irvine & Baragar ( l9?l).

x Complexo Mant¡que¡ra
o Complexo Juiz de Fora

^ 
Metabrásica de afinidade alcalina
do Complexo Juiz de Fora
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Figura 1l I - Diagrama AFM pa¡a as rochas dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira.
Encontram-se tâmbém plotadas as rochas metabásicas de afinidade alcalina do Complexo
Juiz de Fora da região entre Bom Jardim de Minas e Barra do piral (Heilbron, t993).
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O limite dos campos toleftico e subalcalino segundo Irvine & Bragar (1971), 241
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Complexo Mantiqueira

Complexo Juiz de Fora
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Figura 1 l2 - Diagrama ETR, normalizadas pelo condrito de Boynton (1984), para as roch¿¡s

metabásicas dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira. Estão também plotadas
as amostras de rochas metabásicas do Complexo Juiz de Fora da região entre
Bom Jardim de Minas e Barra do Piraí (Heilbron, 1993).

Complexo Juiz de Fora

Complexo Mantiqueira
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Figura 113 - Diagrama ETR, normalizadas pelo condrito de Boynton (1984), para
as rochas intermediárias dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira.
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Figura I 14 - Diagrama ETR, normalizadas pelo condrito de Boynton ( I 984), para
as rochas intermediárias dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira.
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d) Ambas as unidades apresentam três grupos de rochas ácidas que são distintos em termos de

distribuição de ETR. As figuras 1 1 5, 1 t 6 e I 17 apresenta cada uma destes grupos para o CJF

e o CM, permitindo verificar que: l) o conjunto de rochas ácidas com forte fracionamento de

ETR mostra-se semelharìtes para as duas unidades (Fig. 116); 2) o mesmo pode ser comentado

para as rochas ácidas com anomalias positivas de Eu (Fig. l 15 e 117); e 3) por outro lado, o

conjunto de rochas ácidas com anomalias negativas de Eu só foi verificado para o CM (Fig,

1rs)

b.2) Análise quant¡tativa

Embora a análise visual, tanto em termos de elementos maiores quanto traços, mostre

uma razoável semelhança entre os dois complexos, a individualização de grupos e/ou suítes

dentro do cJF e do cM teve como base critérios quantitativos, sejam estatísticos e/ou

petrológicos. A coerência ou não de agrupamentos previamente definidos a partir da anáfise

qualitativa foi testada pela aplicação de parâmetros estatísticos capazes de quantificar o grau

de correlação do grupo potencial, A an¿íLlise petrológica em base numérica, fundamentada na

abundância e distribuição dos ETR, propiciou um ótimo refinamento dos resultados. Apesar do

modelamento petrogenético com base em todos os componentes químicos das rochas não ter

sido um objetivo desta tese, buscou-se o melhor tratamento possivel para os ETR, já que existe

uma boa concordância entre os vários estudiosos de que estes elementos comportam-se com

razoável imobilidade durante os processos de metamorfismo regional.

Assim, com base na procedimento analítico adotado (análise quantitativa e

modelamento petrogenético), pode-se listar as seguintes semelhanças entre os dois complexos:

a) Presença de rochas básicas toleiticas com padrões de ETR relativamente bem fracionados

([LalYb]N-3,0a4,7);

b) Presença de rochas intermediárias com [LalYb]¡ ^v 
6 - i3.

As diferenças existentes entre o CM e o CJF podem ser assim resumidas:

a) Rochas básicas toleíticas com padrões de ETR do tipo N-MORB, i.e." ([Lalyb], < 1), só

foram encontradas no CJF;
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Complexo Mantiqueira

Complexo Juiz de Fora

La Ce Pr Nd PrnSmEu GdTb DyHoEr TmYbLu

Figura I I 5 - Diagrama de ETR, normalizados pelo condrito de Boynton ( 1984),
para as roch¿ts ácidas dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira.
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Figura I l6 - Diagrama de ETR, normalizados pelo condrito de Boynton (1984),
para as rochas ácidas dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira.
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ll7 -Diagrama de ETR, normalizados pelo condrito de Boynton (1984),
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b) Rochas básicas com padrões de ETR pouco fracionados e sem anomalia negativa de Eu

ocorrem no cM e no cJF. Entretanto, aquelas do cM são mais fracionadas ([Lalyb]¡ c 2,1 -

2,8), enquanto que as do CJF tem [LalYb]N - 1,3 - 1,5;

c) Rochas básicas com padrões de ETR pouco fracionados ([Lalyb]N * l,g - 2,0) e anomalias

negativas de Eu (Eu/Eu* < 1) foram detectadas somente no CJF;

d) As rochas metabásicas alcalinas do CJF tem relativamente fraco fracionamento ([Lalyb]¡ 
^,

3 - 4), enquanto que aqueles do CM têm ([Lalyb]¡ 
^v 

13-18;

e) Rochas intermedi¿iLrias com padrões de ETR mais fracionados têm fracionamentos distintos

quando se compara quantitativamente o CJF (tlalYblN * 57 - 60) e o CM ([Lalyb]¡ ^: 16 _

40);

e) Rochas ácidas com padrões de ETR relativamente menos fracionados ([Lalyb]N 
^v 

4 - 50) e

com anomalia negativa de Eu (EuÆu* < l) só foram verificadas no CM; e

f) Enquanto que em ambos os complexos ocorrem rochas ácidas relativamente bem

fracionadas, no cJF a razão [LalYb]¡ varia de 60 - js, enquanto que para o cM esta razão é

maior do que 100 ([LalYb]¡ * 100 - 150).

sendo assim, pode-se concluir que, enquaûto a análise apenas qualitativa (visual) leva

a um maior número de semelhanças do que de diferenças entre o cJF e o cM, a analise

quantitativa revela diferenças importantes, porém não obvias sob análise menos detalhada. A
aniilise quantitativa, certamente mais adequada, fomece resultados muito diferentes que levam

a conclusões contrárias àquelas advindas da análise puramente qualitativa.

b.3) Comparação com base no modelamento petrogenét¡co

O modelamento petrogenético de cada um dos agrupamentos identificados no CM e no

cJF foi extensivamente descrito e discutido nos capítulos precedentes (cap. II.7.3 e II 7.4) A
presente seção tem como objetivo comparar de uma maneira mais geral os resultados obtidos

para cada um destes complexos, a fim de agregar mais dados para a discussão de sua origem e

evoluções.

A partir do procedimento analítico adotado, foi possível verificar que tanto para o cJF

quanto para o CM, as rochas básicas, de um lado, e as intermediárias a ácidas, de outro, têm

origens distintas. ou seja, o modelamento mostrou que é improvável que alguma das rochas
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básicas, do cJF ou do cM, representem magmas parentais para as rochas intermediárias à

ácidas. como anteriormente relatado, não foi possível modelar os processos genéticos

associados às rochas básicas de ambos os complexos, dado o reduzido número de amostras.

No entanto, o modelamento quantitativo discutido sugere que cristalização fracionada e

assimilação simples são os processos petrogenéticos mais prováveis associados as rochas mais

evoluídas do cJF. Dados de campo suportam, também a existência de rochas encaixantes e

rochas intrusivas, identificadas como representantes, respectivamente, de materiais

contaminantes e contaminados, nos modelos de assimilação simples efetuados. Em conjunto,

estes resultados sugerem que durante um período de tempo relativamente longo, um magma

ocupou uma câmara magmática em aiguma porção da crosta continentai. Durante este tempo,

a evolução deste magma se deu através de um mecanismo que envolvia, principalmente,

cristalização fracionada e, subordinadamente, talvez nas paredes desta câmara, processos de

assimilação e contaminação crustal.

Os agrupamentos identificados para o CM apresentavam ca¡acterísticas distintas

daqueles do cJF, o que forçou a opção pelo modelamento de outros processos petrogenéticos.

Sendo assim, cada um dos grupos do cM foi abordado isoladamente. Em função das restrita

variação de sioz eústente dentro de cada grupo e da ausência de magmas parentais potenciais,

optou-se pelo modelamento de processos de fusão parcial. Os resultados obtidos foram bons e

distintos quando comparando-se estes vários grupos. o modelamento apontou para processos

de 20 a 3o%o de fusão crustal; ora uma crosta mais enriquecida, semelhante à crosta superior

de Taylor & McLennan (1981); on uma crosta menos enriquecida, semelhante à crosta

inferior destes mesmos autores. No caso dos agrupamentos ácidos, os resultados foram muito

bons quando se considera a fusão de 20 ou 30%o de uma fonte com composição semelhante

àquela dos agrupamentos intermediários.

Assim, em função do que foi discutido, conclui-se que o sucesso do modelamento dos

processos petrogenéticos (cristalização fracionada e assimilação simples para o cJF e fusão

parcial para o cM) reforça as muitas diferenças e, ralvez as pequenas semelhanças, existentes

entreoCJFeoCM.
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b.4) Discussão

Os resultados advindos do modelamento petrogenético indicam diferenças substanciais

na origem e evolução dos protólitos das rochas que constituem o cJF quando comparadas

àquelas do cM. Entretanto, não são capazes de explicar, mas apenas de sugerir, possíveis

causas para estas diferenças.

A evolução por cristalização fracionada associada a processo de assimilação simples,

que foi sugerida para o cJF, implica em um tempo de residência de um magma em uma câmara

magmática na crosta continental. Este tempo de residência deve ser longo o suficiente para

promover a diferenciação desde termos quartzo monzodioríticos até termos graniticos de alta

sio2. Esta câmara magmática tinha necessariamente uma dinâmica própria e eficiente, capaz de

acolher uma evolução relativamente complexa. As características deste ambiente de evolução

do cJF parecem ser dominantes, sem influências externas, sejam de câma¡as vizinhas ou de

processos tectônicos. Assim, o cJF parece ter evoluído em uma porção crustal que passava

por relativa calmaria em termos de processos tectônicos. Em outras palavras, a crosta que

acolheu o "magma cJF" era capaz de desenvolver e manter atuantes processos petrogenéticos

típicos de ambientes de câmara magmática.

Por outro lado, a evolução do cM sugere uma crosta incapaz de gerar, ou pelo menos

manter, câmaras magmáticas ativas por longo tempo. o processo de fusão crustal leva à

geração de magmas, cujos pontos de fusão são bem próximos ao mínimo granitico. Estas duas

características associadas apontam para uma evolução relativamente rápida; ou seja, pouco

tempo teria transcorrido entre a fusão e a cristalização dos magmas gerados. Isto sugere uma

crosta relativamente mais dinâmica, provavelmente sob grande influência de processos

tectônicos.
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lll.1) Discussão dos Resultados lsotópicos Disponíveis

Para os Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira

Dados de campo, petrográficos e, principalmente, a análise quantitativa dos dados

quimicos realizada na presente tese sugerem diferenças petrogenéticas importantes entre os

Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira. A aniílise integrada destes resultados com os dados

geocronológicos disponíveis na literatura se faz necessária à luz do conhecimento geológico e

petrológico atual para a região de Juiz de Fora.

Delhal et al. (1969) obtiveram idades Rb/Sr de æ 2000 Ma. para o metamorfismo de

alto grau de granulitos bandados, paraderivados, da Série Paríba (denominação que agrupava

as antigas Séries Paraíba-Desengano e Juiz de Fora). Outras quatro amostras de rochas

granulíticas, um chamockito e um leptinito forneceram idade Rb/Sr de 1923 + 60 Ma., com Ri

: 0,7115 t 0,0016. Estes altos valores de Ri foram interpretados pelos autores como

coerentes, uma vez que o material tem origem detrítica, An¿ílises para UÆb em zircão destas

mesmas amostras geraram dispersão de pontos, tendo a melhor curva fomecido idade de 2200

Ma. que foi interpretada como a época de cristalização do zircão. Segunda os autores, tal

dispersão de pontos era esperada dado que estas rochas são detríticas e, portanto, devem ter

zircões herdados e zircões neoformados (ou rehomogeneizados). Idades Rb/Sr sistemáticas de

* 600 Ma. indicam rejuvenescimeto durante a Orogênese Brasiliana.

Após mais de trinta a¡os, os resultados da investigação isotópica realizada por Cordani

et al. (1973) são ainda significantes para o entendimento da evolução da crosta Precambriana

do sudeste brasileiro. A partir da localização dos pontos de coleta das amostras utilizadas pelos

autores em mapas geológicos mais recentes e da descrição petrogriifica destas amostras,

Tupinambá et al. (1997) situaram os resultados daqueles autores no contexto atual do

conhecimento geológico. Com base nesta pesquisa, Tupinamba et al. (op.ciÍ.) identificaram
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que, dentre as amostras coletadas na região de Juiz de Fora, três amostras analisadas são de

paragnaisses granulíticos (englobados na unidade Jardim Glória no presente trabalho), uma

quarta é de granada chamockito e uma quinta é de ortognaisse enderbítico. Somente este

último litotipo é englobado no cJF na presente tese. Segundo cordøni et al. (op.cit.), idades

Rb/Sr destas amostras variam de 2,33 (Ri = 0,7142) a2,42 (N = 0,7109) para metagrauvacas

e kinzigitos desta mesma região, os autores encontraram idade Rb/sr (rocha total) de 2000

Ma. Assim, interpretaram a então Série Juiz de Fora como formada parcialmente por material

juvenil do Transamazônico e também por material crustal Arqueano retrabalhado. A¡alises

Rb/Sr em plagioclásio e ortoclásio de um charnockito granoblástico forneceram idade de 493

+ 9 Ma. e Ri de 0,7538, o que mostra que esta rocha sofieu os efeitos da Orogênese

Brasiliana.

Para o complexo Mantiqueira, os resultados isotópicos de cordani et al. (1973) foram

recalculados por Figteiredo & Teixeira (1996) que encontraram idade de 2,gg Ga. e Ri :
0,708. Esta idade foi interpretada como herança Arqueana do protólito dos gnaisses do cM.
Tal interpretação não difere muito daquela de cordani et at. (op.cit.) que sugeriram, para o

complexo Mantiqueira, idade Arqueana com migmatização no Evento Termo-Tectônico

Transamazônico e rejuvenescimento na Orogênese Brasiliana.

Machado et al. (1996) analisaram uma amostra de ortogranulito chamockítico do CJF

de uma área adjacente a sSW (região de conservatória, RI). Este litotipo, um charnockito

leuco a hololeucocrático, também ocorre na á¡ea alvo, onde mostra contatos intrusivos com os

ortogranulitos quartzo monzodioríticos a chamoenderbíticos. os autores supracitados

encontraram, para esta rocha, idade u/Pb em zircão de 2,1 Ga. considerando que este litotipo

é provavelmente uma das mais novas manifestações magmáticas do cJF, a idade de 2,1 Ga.

pode ser entendida como uma idade minima para esta unidade titológica. Entretanto, é possível

que o zircão analisado tenha se cristalizado durante o metamorfismo na facies granulito.

Assim, 2,1 Ga. corresponderia à idade do pulso metamórfico denominado Àul¿ no presente

trabalho.

A partir de novos resultados analíticos para rochas do Complexo Mantiqueira,

Figueiredo & Teixeira (1996) obtiveram isócronas Rb/sr entre 2,2 e 2,7 Ga. Em termos de

Ri, dois grupos foram identificados: l) Ri entre 0,705 e 0,703; e 2) Ri entre 0,'ll3 e 0,712. A
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existência de dois grupos indica a participação de diferentes fontes crustais na evolução

Paleoproterozóica destas rochas. Integrando outros dados da literatura (Rb/Sr; Pb-Pb e U-pb),

os autores encontraram uma concentração no intervalo de 2,1 a 1,9 Ga. que foi interpretado

como a época do pico do metamorfismo regional de médio a alto grau. Outras idades, pb/pb e

u/Pb em zircão, foram interpretadas como herança Arqueana dos protólitos. o fato dos altos

valores de Ri serem mais numerosos do que os baixos, os autores concluíram que, embora

exista material juvenil, a maior parte é derivada de retrabalhamento de crosta pré-existente,

com rehomogeinização isotópica completa. Diferenças na assinatura isotópica do Sr também

levaram à identificação de dois agrupamentos: 1) amostras com razão Rb/Sr média apresentam

baixa Ri e fornecem idades de 2,2 a 2,00 Ga. (interpretado; e 2) amostras com razão Rb/Sr alta

têm alta Ri e fornecem idade de 2,2 a 2,1 Ga. O primeiro grupo é interpretado como como

material Paleoproterozóico ortoderivado, enquanto o segundo, como retrabalhamento de

crosta superior. AnáLlises IlAr forneceram idades mais jovens: 550 - 500 Ma. em biotitas

(interpretadas como resultantes de rejuvenescimento completo na Orogênese Rio Doce); 535

Ma. em homblendas (indicam T superiores a 450 "C para o último metamorfismo regional; e

640 Ma. em biotitas (sugerem outro episódio metamórfico anterior à Orogênese Rio Doce.

Com base em análises químicas e nos resultados apresentados, os autores interpretaram o

Complexo Mantiqueira como um arco magmático maduro desenvolvido em margem

continental ativa durante o Evento Termo-Tectônico Transamazônico, envolvendo

retrabalhamento de crosta Arqueana e rejuvenescimento na Orogênse Rio Doce (550 - 500

Ma.). A partir de semelhanças químicas, os autores sugeriram a mesma origem para o

complexo Juiz de Fora.

Fischel et al. (1998) obtiveram dados isotópicos Sm-Nd para rochas dos Complexos

Mantiqueira e Juiz de Fora ocorrentes na região de Abre Campo-Manhuaçu (MG). Para o

Complexo Mantiqueira foram encontradas idades modelo Trv do Arqueano (entre 3,02 - 3,26

Ga.) e Neoarqueano (entre 2,53 - 2,64 Ga.). Em oposição, o Complexo Juiz de Fora fornece

idades modelo T¡¡a (Sm-Nd) correspondentes ao Paleoprotero z,6ico (2,22 - 2,13 Ga.) ou mais

novas (= 1,5 - 1,4 Ga.).
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com base no exposto, verifica-se que integrando os dados apresentados na presente

pesquisa aos resultados isotópicos expostos nesta seção, verifica-se que as diferenças já

levantadas entre os complexos Mantiqueira e Juiz de Fora são reforçadas. Enquanto que todas

as análises para rochas do cM indicam a presença de material Arqueano e paleoproterozóico,

os resultados para o cJF indicam idade de formação e/ou metamorfismo granulítico

Paleoproterozóica. Em geral, os autores afirmam que existem sugestões para a presença de

porções Arqueanas. Métodos mais retentivos (u/Pb, pb/pb em zircão) e idades modelo sm-Nd

para o cJF confirmam o intervalo de 2,2 a 2,1 para sua formação e/ou metamorfismo.

referente a partir de métodos mais retentivos para o cJF. Estes mesmos métodos aplicados

para o cM indicam idades Arqueanas-Neoarqueanas. com exceção de Figueiredo & Teixeira,

os demais autores interpretam as idades paleoproterozóicas obtidas para o cM como

resultantes de retrabalhamento de material Arqueano.

Idades de rejuvenescimento isotópico referentes às Orogêneses Brasiliana e Rio Doce

foram encontradas pelos vários autores, tanto em amostras do CM quanto do CJF.

Estas diferenças em termos de assinaturas isotópicas vêm reafirmar as diferenças

petrogenéticas encontradas entre o CM e o CJF no pesente trabalho.
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lll.2) Ambiente Geotectônico de Formação e Evolução dos

Litotipos dos Gomplexos Mantiqueira e Juiz de Fora

lll.2.'l)lntroduçäo

Este capítulo se dedica à comparação das assinaturas geoquímicas dos Complexos

Mantiqueira e Juiz de Fora com assinaturas geoquímicas de rochas formadas em ambientes

geotectônicos modernos. Tal comparação vem agregar dados ao conhecimento da formação e

evolução tectônica destes Complexos, além de abrir discussões referentes ao tipo de processo

tectônico atuante no Arqueano e no Paleoproterozóico-

Uma das mais acirradas discussões em Geologia./Geotectônica envolve a questão da

aplicação dos conceitos e mecanismos da Tectônica de Placas Moderna aos tempos Arqueano

e Proterozóico. Modelos geotectônicos baseados na visão atualística da Tectônica de Placas

estão em disputa com modelos não convencionais de orogênse aplicados a esses tempos

remotos, Diante deste tema, os autores se dividem em: 1) aqueles que aplicam a Tectônica de

Placas Moderna à evolução de rochas precambrianas (atualistas); e 2) aqueles que aplicam para

o precambriano modelos não convencionais de orogênese (p.ex: subducção A). Os autores do

primeiro grupo (p. ex Windley, 1995; Ellis, 1992) defendem que os oceanos formados pela

fragmentação continental eram pequenos, uma vez que o alto fluxo de calor promovia uma

movimentação mais rapida do que a observada atualmente. A este modelo associa-se

obviamente a acreção continental e formação de suturas. Os autores do segundo grupo (p. ex:

Kroner, 1983; Etheridge et al., 1987), com base na ausência de evidências para o fechamento

de oceanos precambrianos, aplicam o conceito de subducção A (deslaminação da crosta

continental como motor propulsor de convergência e colisão continental) para explicar o

desenvolvimento de orogêneses ensialicas. Segundo este modelo, faixas móveis precambrianas

evoluíram em um ambiente ensiálico por retrabalhamento de material antigo, o que requer que

um grande percentual de crosta continental tenha formado em tempos relativamente precoces

da história da Terra.

Esta polêmica ocorre principalmente no que se refere ao Arqueano, uma vez que a

grande produção de calor a partir do decaimento de isótopos radiogênicos (esta produção era
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três vezes maior no Arqueano em comparação ao que é hoje; Rifcher, ,1985) promovra

pequenas diferenças ffsicas entre litosfera continental e oceânica. Este âspecto demonstra a

dificuldade existente em se aplicar mecanismos da Tectônica de Placas moderna ao Arqueano.

Por outro lado, evidências indicam que no Paleoproterozóico formaram-se os primeiros

supercontinentes (Piper, 1987), o que demostra diminuição no fluxo térmico e o

estabelecimento de litosfera continental e oceânica. Em função das diferenças de fluxo térmico

entre Arqueano e Proterozóico, Durrheim e Mooney (1991) propuseratn os seguintes modelos:

1) No Arqueano, as conentes de convecção mantélicas tinham um padrão turbulento e as

zonas de espalhamento do assoalho oceânico e de subducção tinham vida curta. Os processos

de underplating eram ligados à acreção de magmas ultramáficos que, portanto, não eram

distintos do manto superior. Assim, a crosta mantinha-se pouco espessa (^r3 5 Km); 2) No

Proterozóico, as correntes de convecção apresentavam um padrão mais estável, sendo as zonas

de formação de assoalho oceânico e de subducção de duração mais prolongada. O

underplating já era de magmas básicos, o que promovia o espessamento crustal (ru45 Km).

lll.2.2) Ambiente Geotectônico de Formação das Rochas do Complexo

Mantiqueira

Este tema será discutido com base nas assinaturas geoquímicas dos litotipos do CM,

uma vez que a deformação policíclica destas rochas obliterou estruturas e texturas originais.

a) Amb¡ente Geotectônico dos Anfibolitos de Af¡nidade Toleiítica

Em diagrama de variação multi-elementar como os da figura 118, os anfibolitos

toleiíticos mostram enriquecimento seletivo nos elementos Ln , Th, Ta, Nb e Ce e teores

semelhantes ao N-MORB no que diz respeito aos FIFSE e ao Yb. Esta assinatura é semelhante

tanto às de E-MORB quanto às de basaltos de bacias de retro-arco e às de basaltos intra-

continentais. A figura 118 apresenta a assinatura destes anfibolitos em comparação a basaltos

toleíticos de vários ambientes tectônicos. Analisando-se todos estes diagramas, verifica-se que,

os anfibolitos mais empobrecidos têm assinaturas semelhantes a E-MORB, enquanto que os

mais enriquecidos têm padrões que mais se aproximam de basaltos intra-continentais modemos

(Fig. 118a e c). Esta semelhança geoquímica é reÈrrçada pelos dados de campo que sugerem
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que parte destes metabasitos sejam antigos diques deformados e rompidos (Fig. l2c). A

semelhança química entre alguns metabasitos do CM e basaltos toleíticos do tipo E-MORB

pode sugerir ambiente de fundo oceânico. Entretanto, assinaturas geoquímicas típicas ou

semellÌantes às de E-MORB podem ser encontradas em ambientes tectônicos extensionais

intra-continentais (Wilson, 1989). Dados de campo associados à ausência de padrões de ETR

do tipo N-MORB dentre os anfibolitos do CM e à semelhança de todo o conjunto destas

rochas com basaltos toleíticos de platô sugerem que estes anftbolitos representem diques

instalados em ambiente tectônico intra-continental, sob regime distensivo.

b) Ambiente Geotectônico dos Anfibolitos de Afinidade Alcalina

Ern diagramas de variação multi-elementar, verifica-se que estes anfibolitos têm um

padrão "corcovado", com empobrecimento geral no sentido dos elementos mais imóveis (Fig.

119). Este é um padrão típico de basaltos alcalinos e transicionais de ambientes intra-placa,

como, por exemplo, o apresentado na figura 119. Assim, estes anfibolitos são interpretados

como basaltos de ambientes distensivos intra-continentais ou intra-oceânicos. Dados de campo

e de litogeoquímica apontam mais fortemente para o ambiente intra-continental. Basaltos

toleíticos con] estas características quimicas são típicos de ambientes de riftes continentais.

c) Ambiente Geotectônico dos Gnaisses lntermediários a Ácidos, de Afinidade

Calcioalcalina

Nos regimes tectônicos atuais, a química característica de magmas calcioalcalinos está

fortemente relacionada a ambientes tectônicos compressivos desenvolvidos em margens ativas.

O membro felsico (wlcânicas félsicas e/ou sequências do tipo TTG) das associações bimodais

comuns em terrenos Arqueanos tem assinatura geoquímica semelhante àquela das rochas

calcioalcalinas modernas. A ausência de rochas de composição andesítica no CM faz com que

esta unidade tenha um caráter bimodal, Entretanto, dados isotópicos sugerem que o CM é

constituído de material formado tanto no Arqueano quanto no Paleoproterozóico. A

obliteração das estruturas e texturas originais dificulta a identifrcação da cronologia relativa

dos eventos magmáticos, o que toma dificil uma comparação mais refinada. Assim, sugere-se

apenas que as rochas intermediárias a ácidas do C M tenham sido geradas em ambiente

tectônico compressivo, semelhantes àqueles de arcos magmáticos modernos.
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lll.2.3) Ambientação Geotectônica das Rochas do Complexo Juiz de Fora

Os ortogranulitos do CJF estão inseridos em um contexto de evolução geológica

complexa, policíclica, com o envolvimento de eventos deformacionais e metamórfrcos de alto

grau recorrentes, que se desenvolveram, pelo menos desde o Paleoproterozóico ao

Neoproterozóico-Paleozóico Inferior. História tectônica tão complexa levou à obliteração

generalizada de texturas, estruturas e paleogeografia originais, Assim, com base nos dados

litoquímicos, apresenta-se uma comparação entre assinaturas geoquímicas destas rochas e

aquelas de associações litológicas modernas.

a) Amb¡ente Geotectônico dos Noritos

A comparação entre as rochas noriticas do CJF e padrões de ambientes geotectônicos

modernos é apresentada nas figuras l2O e 121. Como já mostrado na seção II,7.3, os

metabasitos do CJF formam um grupo petrogeneticamente heterogêneo. As amostras l7A e

l7B (?) têm padrão de distribuição de ETR e razão lLalYblN característicos de basaltos

toleíticos tipo N-MORB. A figura 120 apresenta diagrama ETR para estas amostras em

comparação a um basalto toleítico moderno de cadeias meso-oceânicas. Embora os noritos do

CJF sejam mais empobrecidos em ETR total, seus padrões são bastante semelhantes àqueles da

amostra de basalto tipo N-MORB.

As amostras 42, 15C e 46P têm padrões ETR e razões [Lal\'b]N semelhantes àquelas

de basaltos toleiticos de fonte mantélica tipo E-MORB (seção IL7.3). Em diagramas de

variação multi-elementar, normalizados por N-MORB (Fig. 121a), verifica-se a semelhança

existente entre as amostras do CJF e estes basaltos toleíticos. Assinaturas geoquímicas típicas

ou semelhantes às de E-MORB podem ser encontradas em vários ambientes tectônicos

extensionais como cadeias meso-oceânicas, bacias de retro-arco e também em ambientes intra-

continentai s (Wilson, 1989).

Em diagrama multi-elementar, os noritos de razões [LalYb]N mais altas (1834, 514B e

514C) apresentam padrão característico de toleítos inTra-placa. As figuras l21b e l21c

apresentam estas rochas em comparação com basaltos de vários ambientes intra-placa

modernos. A partir da aaríLlise dos diagramas destas figuras, reforça-se a grande semelhança
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existente entre estas amostras e basaltos intra-placa, principalmente aqueles de ambiente

intracontinental do tipo platô,

Assim, em temos de ambientes tectônicos, os metabasitos toleíticos do CJF podem ser

subdivididos em três grupos: l) basaltos de assoalhos oceânicos (tipo N-MORB: amostras 174

e 178 (?)), e tipo E-MORB.); 2) basaltos de ambiente intra-placa continental (amostras 1834,

5148 e5l4C); e basaltos tipo E-MORB (amostras 15C, 42 (?) e a6P), cuja quimica é

encontrada em ambientes de fundo oceânico e intra-continental

b) Ambiente Geotectônica dos Granulitos Enderbíticos a Charnockíticos

Os granulitos enderbiticos a chamockíticos, quando plotados em aranhogramas

normalizados pelo Granito de Crista Oceânica, mostram características semelhantes às rochas

calcioalcalinas de arcos magmáticos e/ou de ambientes sin-colisionais modemos (Ftg. 122)

Sugere-se, então, que estes granulitos são produtos magmáticos de ambientes

tectônicos convergentes e que, portanto, devem representar diferentes estágios e/ou diferentes

arcos magmáticos calcioalcalinos Paleoproterozóicos. A ausência de associações com rochas

metassedimentares aponta, mais especificamente, para um ambiente de raiz de arco
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lll.3) lntegração dos Resultados, Discussões e Modelos
Geotectônicos para a Formação e Evoluçäo das Rochas
dos Complexos Mantiqueira e Juiz de Fora

lll.3.l)Processos Relacionados à Geração e Evoluçäo dos Protótitos

A partir da analise quantitativa dos dados litoquímicos e do modelamento

petrogenético realizado (seção IL7), foi possível verificar importantes diferenças entre os

Complexos Mantiqueira e Juiz de Fora. Enquanto que as rochas de afinidade calcioalcalina do

CM formam quatro agrupamentos não expandidos (em termos de Si02), porém

petrogeneticamente distintos, dentre as rochas do CJF pode ser verificada a existência de uma

suite relativamente expandida de rochas cogenéticas. Como já discutido anteriormente (seção

IL8), esta diferença indica que o ambiente tectônico de formação das rochas do CM não era

capaz de gerar câmaras magmáticas e permitir o desenvolvimento de um processo mais

complexo de diferenciação magmática. os processos tectônicos então atuantes tinham,

provavelmente, uma dinâmica muito conturbad a e râpida, gerando ambientes e processos de

vida curta. Por outro lado, o regime tectônico reinante quando da formação das rochas do

cJF era relativamente mais calmo, sendo capaz de estabilizar ambientes e gerar e manter

câmaras magmáticas.

As diferenças encontradas para o CM e CJF com base nos dados desta tese são

suportadas por resultados de investigações isotópicas realizadas para estas unidades (seção

ilI.1). Para o CM, a analise isotópica indica formação, em parte, no Arqueano e, em parte, no

Paleoproterozóico. No caso das rochas do cJF, os resultados apontam mais fortemente para

formação (e talvez também granulitização) Paleoproterozóca. Em alguns casos, os autores

afirmam que no CJF os dados apenas sugerem a existência de porções Arqueanas, Assim, é

provável que, enquanto o CM represente uma unidade que evoluiu do Arqueano ao

Paleoproterozóico, o CJF parece representar material Paleoproterozóico juvenil.

Outro aspecto que vem suportar os resultdos deste trabalho é o fato de que no CM foi

encontrado um grande número de valores altos de Ri (razão inicial Rb/Sr) para isócronas

Arqueanas. Isto indica que houve intenso retrabalhamento crustal nesta época, o que é
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sugerido pela opção da fusão parcial crustal como processo petrogenético de formação das

rochas do CM.

As assinaturas geoquímicas encontradas para as rochas do CM e do CJF mostram-se

analogas àquelas de ambientes tectônicos modernos. Ambas as unidades apresentam

características químicas de ambientes extensionais para algumas rochas básicas e compressivos

para as interïnediárias a ácidas. Entretanto, embora os ambientes tectônicos possam Ser

semelhantes, a análise mais detalhada (seções Il.7 e II.8) permitiu a identificação de

importantes diferenças entre as duas unidades (p. ex.: basaltos do tipo N-MoRB só foram

encontrados no CJF e rochas graníticas de razáo [LalYb]N > 100 ocorrem somente no CM)

No entanto, a grande diferença ou a causa das diferenças encontradas entre o CM e o

CJF parece estaf felacionada à estabilidade do ambiente que gerou cada uma detas unidades

Os resultados da análise quarititativa e do modelamento petrogenético indicam que o ambiente

de formação do CM era caracterizado por grande instabilidade e um regime tectônico rápido.

Em oposição, o contexto tectônico gerador das rochas do cJF apresentava relativa

estabilidade, sugerindo a ocorrência de processos mais lentos. Considerando que o CM e o

CJF representem, respectivamente, associações Arqueana e Paleoproterozóica, as diferenças

encontradas refletem diferenças entre estas duas épocas da história da Terra. Como exposto

anteriormente, vários estudos mostram que o fluxo térmico no Arqueano era superior àquele

de todos os períodos mais jovens. Em função deste alto fluxo térmico, o regime tectônico

Arqueano era provavelmente mais ráLpido. Isto tornava dificil o resfriamento da crosta oceânica

que, portanto, não apresentava a mesma capacidade de afundar que é observada para a crosta

oceânica atual. A ausência do movimento de subducção (pelo menos como ocolTe hoje) faz

com que não se formem ofrolitos obductados (lrindley, 1995: Davies, 1992) lsto pode

explicar a ausência de sequências ofiliticas em terrenos Arqueanos. É importante frisar que no

CM, cujas idades são, pelo menos em palte, Arqueanas, não foram encontradas rochas de

composição basáltica com assinaturas de N-MORB.

No caso do CJF, o tectonismo, provavelmente mais lento, era capaz de gerar ambientes

mais estáveis. O fluxo térmico era também mais baixo, o que promovia movimentação mais

lenta e um resfriamento rnais efetivo da crosta oceânica, possibilitando sua subducção. A

identificação de supercontinentes Paleoprotef ozoicos (Piper, 1987) sugere que a paftir desta
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época, o processo de Tectônica de Placas moderno pode ter se instalado. A existência de

rochas de composição basáltica tipo N-MORB no CJF indica a possível ocorrência de

obducção de crosta oceânica.

Como resultado das diferenças de fluxo térmico, a força propulsora dos processos

tectônicos tinha caracteústicas distintas no Arqueano e no Proterozóico, I)urrheim e Mooney

(1991) sugeriram que no Arqueano as correntes de convecção eram turbulentas, promovendo

instabilidade de ambientes e processos rápidos de geração e retrabalhamento crustal, Para os

autores, no Proterzóico as correntes de convecção já tinham um padrão mais definido, não

turbulento, possibilitando a formação de ambientes mais estáveis.

Estes modelos de distintos padrões de correntes de convecção entre Arqueano e

Proterozóico podem explicar as diferenças veri{ìcadas entre os processos de formação do CM

e do CJF. A demonstrada instabilidade do ambiente de formação do CM pode ser explicada

por tectonismo promovido por correntes de convecção turbulentas, como as defendidas para o

Arqueano (Durrheim & Mooney, op.cit.). Por outro lado, o CJF expressa condições mais

calmas, sendo provavelmente o reflexo de um padrão mais regular de correntes de convecção.

Sugere-se então que o conjunto de rochas calcioalcalinas do CM tenha se formado em

ambientes equivalentes a arcos vulcânicos/magmáticos e ambientes colisionais. As

manifestações magmáticas de composição basáltica mostram padrões semelhantes àqueles de

basaltos de ambientes distensivos modernos e, com base em dados de campo, conclui-se que

aquelas de ambiente intraplaca representam um período tardio na evolução do CM.

A integração dos dados apresentados sugere que as rochas calcioalcalinas do CJF

formaram-se em ambiente tipo arco magmático. A ausência de associações com rochas

metassedimentares indica que estas rochas evoluíram em ambiente plutônico. Isto corrobora a

complexidade do processo petrogenético sugerido para sua formação que, naturalmente,

necessitava de condições que acolhessem processos lentos de diferenciação magmática. A

associação com rochas basálticas tipo N-MORB sugere proxirnidade à crosta oceânica, o que

reforça a existência de ambiente de margem ativa.
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Magmatismo toleítico tipo platô e alcalino representam provavelmente estágios tardios

na evolução do CJF.

Conclui-se então que além das diferenças no grau metamórfico, o CM e o CJF

representam associações litológicas petrogeneticamente distintas, formadas em ambientes e,

provavelmente, em épocas também distintas. O cavalgamento do DTJF (onde ocorre o CJF)

sobre o DTAND (onde ocorre o CM) ocorreu durante a Orogênese Brasiliana (590 - 495 Ma.,

Marhdda et al., 199Q. Entretanto, ainda são poucos os dados que permitissem uma conclusão

acerca de suas posições relativas em períodos anteriores à Orogênese Brasiliana. Ou seja, a

amalgamação destes terrenos pode ter ocorrido no Paleoproterozóico ou no

Neoproterozóico/Paleozóico Inferior.

lll.3.2) Processos Relacionados ao Metamorf¡smo Granulítico das

Rochas do Gomplexo Ju¡z de Fora

Dados de campo mostram que todos os litotipos do CJF, independente da composição

e estrutura, são esverdeados ou cor de caramelo e contém paragêneses com ortopiroxênio.

Apenas efeitos parciais de metamorfismo retrogressivo são observados. Embora tanto

processos magmáticos quanto metamórficos possam ser os agentes causadores de desidratação

nestas rochas, os dados apresentados (campo, petrografia e química mineral e rocha total)

sugerem que a granulitização foi promovida por um evento metamórfico. De qualquer forma, é

possível que magmatismo aníd¡ico também tenha ocorrido, uma vez que em vários ambientes

tectônicos (extensionais ou compressionais) processos magmáticos e metamórficos ocortem

simultaneamente. Duas principais hipóteses petrogenéticas têm sido defendidas para explicar o

mecanismo de granulitização: fusão parcial (Fyfe, 1973); e metamorfismo carbônico Q,{ewton

et al., 1980). A primeira hipótese implica na existência produtos magmáticos ácidos

(anatéticos) e de termos intermediá,¡ios a básicos que representam o resíduo do processo de

fusão parcial. Este, portanto, é um processo extremamente ativo que leva à diferenciação entre

uma crosta superior Írcida de buxa razão K/Rb e uma crosta inferior residual, intermediária à

básica, de alta razão K/Rb. Por outro lado, a segunda hipótese implica em um processo

metamórfico passivo, resultante de reações de desidratação e expulsão de H2O promovidas

pela entrada de umftont de CO2.
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A elaboração de um modelo petrogenético para o metamorfismo na facies granulito das

rochas do CJF deve levar em consideração os seguintes aspectos:

a) Dados de campo e petrográficos mostram que todos os litotipos do CJF, independente de

composição, textura e estrutura, são rochas de cor esverdeada ou caramelada, com

ortopiroxênio e, sobre as quais o processo retrometamórfico teve um efeito apenas parcial;

b) Os litotipos migmatíticos têm tanto leucossomas quanto paleossomas esverdeados, com

ortopiroxênio, sugerindo que a migmatização, processo obviamente dinâmico, foi anterior à

granulitização;

c) Se as amostras analisadas são quarìtitativa e qualitativamente representativas do CJF na área

alvo, como presumido pelo presente trabalho, pode-se verificar que a composição média deste

terreno é granodiorítica e, portanto, similar à crosta superior (Taylor & McLennan, I98l;

W'eaver & Tarney, 1984). Como a hipótese de fusão parcial considera uma diferença

composicional entre a crosta superior (granodiorítica) e a inferior (intermediária), o teffeno

CJF não se adequa a este modelo;

d) o cJF enceffa um grande volume de granulitos ácidos que não podem ser considerados

resíduos de processo de fusão crustal;

e) Dados isotópicos sugerem que a granulitização se desenvolveu no Ett Transamazônico

(Dethal et al., 1969; Machado et al., 1996), enquanto que a retrogressão ocorreu há 580 Ma,

durante a Orogênese Brasiliana (Machada et aL, op.cit.);

f) o metamorfismo na facies granulito ocoffeu sob condições de T > 850oc e P baixa

(provavelmente entre 4 e 6 Kb; dados deste trabalho e de Nogteira, 1994); e

g) O estudo de inclusões fluidas em fases minerais da paragênese granulítca destas rochas

mostfou a predominância de fluidos carbônicos e a evolução deste metamorfismo ao longo de

um caminho do tipo resfriamento isobárico (IBC) (Nogueira, 1994)
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Em conclusão, os dados apresentados neste estudo sugerem que o processo de

desidratação, que causou o metamorfismo na facies granulito das rochas do cJF, esteve

relacionado à infiltração de um fluido, provavelmente rico em CO2, que expulsou e substituiu a

HzO, levando ao consumo de paragêneses hidratadas e formação de fases anidras O fato deste

metamorfismo ter se desenvolvido sob condições de alta temperatura e baixa pressão implica

necessariamente na elevação do gradiente geotérmico normal promovida por processo de

acreção magmática na base da crosta (underplating). Assim, sugere-se que a fonte de calor e

do fluido carbônico necessá¡ios ao metamorfismo em questão tenha sido o magma básico

acrescido à base da crosta por ocasião de um evento distensivo'

sugere-se então que o cJF tenha evoluído desde um ambiente compressivo de raiz de

arco magmático, quando da formação dos protólitos, até um ambiente distensivo que acolheu

o metamorfismo granulítico destas rochas, promovido provavelmente por underplating

magmático,

lll.3.3) Gorrelação Regional das Unidades Metassed¡mentares

No Domínio Tectônico Andrelândia, as sequências de rochas supracrustais descritas

correspondem ao Ciclo Deposicional Andrelândia (Andreis et al., 1989a e 1989b) Três

unidades lito-estratigráficas foram identificadas as quais podem ser correlacionadas àquelas

informais descritas por Trouw el al. (1986) e às litofácies definidas por Paciullo (1997). A

seguir é apresentada esta conelação

a) Biotita gnaisse bandado (este trabalho) - Biotita gnaisse bandado (Trouw et al., op.cil.) '

Litofäcies 1 (Paciullo, oP'cil.);

b) Biotita gnaisse bandado, biotita-granada-(sillimanita) gnaisse e quartzito (este trabalho) -

Biotita gnaisse bandado e granada gnusse (Trotn et at., op,cit.) - Litofácies I e 2 (Paciullo,

1997); e

c) Quartzito, biotita gnaisse quartzoso e biotita gnaisse fino porfiroclástico (este trabalho) -

Unidade Quartzítica (Trouw et al., op.cil-)

Ortoanfibolitos com contatos bruscos e, por vezes, claramente discordantes com as

rochas do Ciclo Deposicional Andrelândia foram interpretados como diques intrusivos'
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Análises isotópicas Sm/l'{d forneceram idades modelo entre I184 e 1053 Ma., que representam

idades mínimas para as rochas metassedimentares do Ciclo Deposicional Andrelândia (CDA).

Resultados de idades 207Pb/20Þb em zircões detríticos ãe quartzitos do CDA forneceram

valores entre 2886 e 1957 Ma., com concentração no intervalo de 2,1 - 2,4 Ga. (Valladares et

at., 1997). Estes resultados indicam fonte Arqueana e Paleoproterozóica para estas rochas.

No Domínio Tectônico Juiz de Fora, as rochas metassedimentares ocorrem

tectonicamente interdigitadas com os ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora. Entretanto,

dados de campo e ptrognificos associados a dados isotópicos e à integração com dados de

Trotw el al. (1996), e Paciullo (1997) permitern que se faça algumas considerações. A

seguinte sequência lito-estrutural foi identificada para as rochas metassedimentares deste

domínio:

a) Biotita-granada-(sillimanita)-(ortopiroxênio) gnaisse (predomínio de meta-semipelitos)

informalmente denominado de Unidade Jardim Glória;

b) Biotita gnaisse bandado e quartzito (predomínio de litotipos quartzosos);

c) Biotita-granada-sillimanita gnaisse biotita gnaisse homogêneo, quartzito, rochas

calcissilicáticas e granada quartzito (predomínio de metapelitos).

Análises isotópicas foram também realizadas em rochas metassedimentares deste

domínio. Cordøni er al. (1973) encontraram idades Rb/Sr de 2,33 a 2,42 Ga.. para as rochas

meta-semipelíticas englobadas na Unidade Jardim Glória no pfesente trabalho. Entretanto,

dados de campo mostram que esta unidade sofreu intensos efeitos da Orogênese Brasiliana,

qua¡do então foi cavalgada por espessa escama de ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora e

metamorfisada sob condições correspondentes à fácies granulito. Condições tão intensas em

termos de deformação e metamorfismo promoveriam a rehomogeneização do sistema

isotópico. uma possível explicação para esta incoerência seria se estas ¡ochas, de idade

Arqueana, já estivessem sob as condições de pressão e temperatura a que foram submetidas

durante a Orogênese Brasiliana.

Outros dois importantes aspectos devem ser considerados, O primeiro é que não

existem registros da ocorrência de rochas metassedimentares Arqueanas em áreas adjacentes.

É possível que as rochas metassedimentares do Grupo Paraíba do Sul (Almeida el al., I99l)

sejam Arqueanas, entretanto, não existem dados isotópicos disponíveis. Além disso, este
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paragnaisse da Unidade Jardim Glória não se assemelha, em teffnos de associações litológicas,

a nenhuma das unidades lito-estratigráficas definidas para aquele Grupo. Por outro lado, este

predomínio de rochas meta-semipelíticas associadas a poucas lentes de rochas calcissilicáticas e

metabasitos se assemelha bastante ao biotita-granada-(siflimanita) gnaisse descrito, neste

trabalho, para o Domínio Tectônico Andrelândia, Desta forma, esta unidade poderia se

correlacionar ao granada gnaisse de Trouw et al. (1986) e á litofácies 2 de Paciullo (1997)

Com base no exposto, identiñca-se a correlação regional da Unidade Jardim Glória como uma

questão aindâ não definida.

A associação entre biotita gnaisse bandado e quartzito, que ocorre estruturalmente

acima dos gnaisses da Unidade Jardim Glória, foi datada por Valladares el al. (1997) Em

região adjacente (região entre Santa Rita do Jacutinga e Rio Preto), foram obtidos resultados

de idades totPb/'otPb em zircões detríticos em quartzitos, Idades similares àquelas do Domínio

Tectônico Juiz de Fora foram encontradas, entretanto com concemtração no intervalo 2,0 - 2,1

Ga.. Valores mais antigos, entre 3065 e 2614 Ga., foram também encontrados. Os autores

concluiram que tanto as rochas metassedimentares do Dominio Tectônico Andrelândia quanto

aquelas do Domínio Tectônico Juiz de Fora são produto da erosão de uma crosta

predominantemente Transamazônica com contribuição Arqueana subordinada.

Dados de campo e petrográficos permitem verificar a grande semelhança existente

entre esta associação de rochas quartzosas e àquela descrita para a sequência de topo do

Dominio Tectônico Andrelândia (este trabalho) e, portanto, também em relação à Unidade

Quartzítica de Tron+ et al. (1986) definida informalmente como um dos níveis lito-

estratigráficos do Ciclo Deposicional Andrelândia de idade Mesoproterozóica. Desta forma, no

presente trabalho, propõe-se a conelação da associação biotita gnaisse bandado e quartzito à

Unidade Quartática de Trouw er al. (1996).

A sequência metassedimentar estruturalmente superior do Domínio Tectônico Juiz de

Fora corresponde a um conjunto de rochas de vf ias naturezas, porém com largo predomínio

de rochas metapelíticas. Além de biotita-granada-sillimanita gnaisses, oconem biotita gnaisses

homogêneos e bandados , quartzitos, granada quartzitos e rochas calcissilicáticas.

Diferentemente da Unidade Jardim Glória, este conjunto além de ser caracteristicamente

metapelítico, apresenta maior volume dos demais litotipos em sua associação. Esta unidade

26'1
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lito-estrutural ainda não foi contemplada com análises isotópicas, entretanto, dados de campo e

petrogfáficos sugefem fortemente que seja coffelacionável à sequência estratificada e à

litofácies 6 definidas, respectivamente, por Trouw et al. (1986) e Paciullo (1997) como z

unidade de topo do Ciclo Deposicional Andrelândia.
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Apêndice I - Abreviaturas Utilizadas para minerais

all - allanita
and - andalusita
ap - apatita
bt - biotita
cb - carbonato
cl - clorita
cpx - clinopiroxênio
crd - cordierita
di - diopsídio
fbr - fibrolita
gf - grafita
gregrt-granada
hbehbl-hornblenda
hm - hematita
ilm - ilmenita
Kf - feldspato potássico
ky - cianita

mi - microclina
mon - monazita
mu - muscovita
op - mineral opaco
opx - ortopiroxênio
ort - ortoclásio
plg - plagioclásio
qz - quarlzo
rt - rutilo
scp - escapolita
sf- sulfeto
sil esill -sillimanita
titeti -titanita
tm - tremolita
tur - turmalina
zc - zircã,o
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Apêndic e 2 - Terminologia Petrográfica

Para as rochas ortoderivadas utilizou-se a nomenclatura proposta por Streckeisen

(1976) No caso das rochas metamórficas, foram empregados os terrnos usuais (xisto, gnaisse,

quartzito, calcissilicática, anfibolito), acrescidos do nome de minerais índices usados na

identificação das diversas unidades litológicas (p. ex: biotita-granada-sillimanita gnaisse ou

biotita-hornblenda gnaisse). Nas rochas em que o bandamento foi utilizado como uma feição

importante para identificação, o termo foi incorporado ao nome da rocha (p. ex: biotita gnaisse

bandado).

O termo granulito foi empregado com uma conotação genética, para indicar rochas

formadas ou reequilibradas sob condições de tempertaura e pressão de fluidos características

para a fácies granulito. Para a classificação das rochas granuliticas ortoderivadas utilizou-se a

nomenclatura proposta por Streckeisen (l 971).

Para classificação granulométrica, foram definidos e utilizados os seguintes intervalos:

fina - grãos ( 1,0 mm

média - grãos entre 1,0 e 3,0 mm

grossa - grãos > 3,0 mm

muito grossa - grãos > 5,0 mm

A classificação textural foi utilizada segundo Bard (1985)
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Apênd_i_çe 3 - Composição Modal das Amostras Selecionadas

Composição Modal das Amostras Selecionadas para Análise Química de rocha total: Complexo Juiz
de Fora. r - minerais de alteração

Amostra

MB - I7A

MB-42

para Análise Química

Composição Modal:

mineral (7o volume.)

MB - 5I4C

hbl (43), plg (36). cpx (10), opx

(9). op. ao. bt. cbì

MB - 46P

plg (33), hbl (29). opx (16). cpx
(10). op (4). er. qz. aD. bt

MB - I7B

plg (4-s). hbl (31). cpx (6). opx.

oD.

MB - I.5C

ple (a8), cpx (19), hbl (17), bt
(8). opx (5), op, qz.

br, aD.

MB. I83A

ileG2), hbl (28), cpx (14), opx
(13). op, ap

tit

MB - 5I48

plg (s2), bt (34). q7.(5), gr (-5),

oDX. ort. hbl. z.c. oo. ao

Amostra

MB - 99D

plg (ó6), opx (18), hbl (7), cpx

(4), bt, qz-, ort. op,

lvß -29TD

MB - 43C

hbl (43), plg (39). çx (8). opx

(3). oo. ap. tit

lvß -29T8

MB - I5B

plg (71). opx (10). hbl (-s). qz

Composição Modal:

mineral (7o volume)

MB-II5B

(

MB - 4óC

5

plg (70), qz (13), bt (12), opx
(4), op, ap, zc, hbl

).

plg (63), opx (19), ort (10). op.

qz. bt. aÞ. hbl, z.c, cbt

br.

MB - 32C

cpx

MB-19

plg (6s), qz (14), bt (10), ort
(4). hbl (4). onx. oD. aD. zc

plg (a8). hbl (26). opx (16). cpx

op,

MB - 24IA

(4).

MB - 464

plg(76), b1(9), qz (7), opx (6).

ort. cDx. ap, oD. zc, hbl

7.C

ple (61), opx ( I tl), ort ( I I ), op.

qz.. bt. ap. hbl. zc. cbr

q¿

MB - 484

(4).

MB - 324

plg (aB), ort (26), qz (21). bt.

opx. hbl, gr, op, ap, zc. mul, cb'

plg ((r3). bt (13). ort (9), opx

(7\, qz. (4). op, hbl, ap, zc

cr

MB - 5I4E

MB - 467

op,

plg (39), ort (32), qz (18). bt

plg (66). qz (t7\, opx (12). bt

l4). on- ao

br,

( 7),

MB. I5IB

MB.32D

ap.

plg (al), ort (32), qz (19), bt

(7). op, opx. hbl. ap. zc

opx

plg (70). bt (12). qz (tt), opx (5).

ort (3). hbl, op, ap-7,c. mur. cb'

cbl

MB.5I4A

op.

MB - I45B

plg (46), ort (24), qz (12), opx

(3). bt (3). op. zc. ap. hbl

plg (69), opx (14), ç (7), cpx

(3). bt (3), ort, op, ap, cbr

hbl,

MB.32B

plg (44), ort (34), qz (14), bt
(7). op. oDx, gr. ap, zc

ap,

plg (68). bt (13), qz (8), opx (6),

on (3), hbl, op, ap,zc, mur, cbr

cbì

MB - 37(r)

Kf (62). plg (23). qz. (22).bt
(4). tit, op, hbl. ap. zc

plg (68), qz (12), bt (l l). ort
(5). opx (3). op. aD. cbr. clr

MB - 46R

plg (50). ort (24), qz. (22).bt.
opx, hbl, op, ap, zc, mur, cbr

MB - l-slA

plg (46), ort (27), qz (23), bt.

opx. hbl. op, ap, zc, mul, cb'

MB - 438

plg (67), qz. (15). opx (l l). ort
(3). bt (3), oÞ, aÞ. zc, cbr

MB - 468

plg (37), ort (37). qz (16), bt

(7), op (3). ap, zc. opx, gr

MB - 46U

plg (a8), qz (35), ort (13), op.

oDx. mul. cbl

MB - 434

plg(47), qz (3tl), ort (l l). op,

onx- mul . cbì

MB - I7H

or (57), plg(29), qz (15), opx,

oD. cbr

plg (s7), h[ (15), opx (13), hbl

(7). qz (4). op. cÞx, ort, aÞ

qz (85), opx (5), bt, ap, zc, ofl,
ol¿ mul- cbl



Composição Modal das Amostrls Selccionadas pârâ Análise Qrrínrica de rochâ totâl:
Complexo Mantiqueira.

| - mineral dc altcraçâo

AmosÌra

MB . 5778

JF - 30C

Composição Modâl

miltcral (%u vol)

hbl (4{t), pls (38). tit (s), bt (5),

oÞ. qz. ort, âp. zc

JF - 58H

hbl (a3). plg (3s), bt (16), qz (4).

JF . 564F

ri1, op,

plg (44), hbl (,10). bt (12). qz, op.

rir

JF - 29Q

orl

hbl (42). plg (37). op (8), bt (7).

JF . I9OC

rit

hbl (s{ì). plg (3a). cpx (4), op, tit.

bt

ap.

JF - I87A

q7

Amostra

plg (()0). cpx (18), lìbl ( l7). op,

IF - (I)B

JF - 5644

plg (a7), lìbl (38), bt ( I I ), tit,

cDx. az. oD

tF' - 56

JF - 5ItA

plg (s0). lìbl (27). bt ( l3) qz (a),

cDr. oD. til. zc ÍìÞ

IF - 297

Composição Modâl

mincral (u/n vol)

plg (47), ort (20), qz (20), mi (5).

bt (3), op. âp

MB - 577F

plg (ss). hbl (23). bt (e) qz (11).

cox. oD. tit. zc âD

Jr'-3t

pls (48), ort (18), qz (23), bt (6).

hbl- ob- arr- zc. mur- clr- cbl

MB - .5778

plg ((,3). hbl (22). bt (8). qz (7)"

on

JF . ]OA

mi (36), plg (35), qz (21). hbl

(4). bt. aD. oD. zc. tit

JF . I9AI

plg (lú). bt (ltl), qz (17). hbl, ort,

JF' - 294

OD

mi (37), pls (3a), qz (22), bt (3).

JF - 190A2

cbl

plg (s8). hbl (23). bt (7). Kt (6).

JF' - (r lA

oD.

v

plg (a6), Kf (29), qz (20), bt (4).

oD, cbr. mur

7Ç

IF - 29P

(5),

plg (ó3). lrbl {22). bt (8). V, Q),

0u

JF - 5ó4ì

op

Kf (a0), plg (32), qz (23), bt. op,

cbl. mul

JF - I 90I)

cbr

plg (4(r). hbl (31). qz (12). bt (6).

orl. cDx. opx. aÞ. 7c. op

MB - 577C

plg (4{ì). qz (23), or ( l¡l), bl (r,),

hbl. oÞ. aþ, zc, mu' , cll, cbl

JIi - l89I]

plg (.19). ort (18), qz (18). hbl

(6). bt (4). tit. mi. op

plg (st)), qz (30). bt (11). Kf (9).

ot)

JF - 3OR

pls (42). mi (23),qz (21). bt (10),

rir

n'ìi (19). plg (31). qz (22). on (4),

bt. oD- âD- zc

JF - 5648

OD 7.C.

plg (50), orl (3 I ). qz ( l3). bt (3).

JIi - 5ó48

a¡)

hbl

oa (37). plg (36). qz (16). mi (4).

bt (3). oD. zc aD

. oþ.

JF - 85D

cbl

MB - 577Ìt

mi (47), plg (35). qz (15), bl. op,

1.C

JF . 564D

plp, Q0\ qz. (16). ort ( l0). bt (,1)

mi (4fì). plg (32). qz (15). bt. op.

tit- âD. ?c

JF - 584

Kf(a8). plg (29), qz (16). bt (3)

aÌ)- oD. lil. zc

ple (4tl), ort (ltì), qz (23). bt (O.

hbl. op. aÞ, zc. mur, clr, cbì



Apêndice *4 - Especificaçöes das Condições de Análise por

Microssonda Eletrônica Utilizado, Método Utilizado e Composiçäo

Química dos Mimerais Analisados

A análise química mineral foi realizada no Laboratório de Microssonda do Instituto de

Geociências da Universidade de São Paulo. O equipamento utilizado tem as seguintes

especificações:

Microssonda Eletrônica JEOL - Modelo JXA - 8ó00, com as seguintes características:

a) Cinco espectrômetros acoplados,

b) Operação em Sistema EDS (Energy Dispersive System) e V/DS (Wavelength Dispersive

System).

Sistema de análise automatizada, Tracor Northern/Ì',ioran Instrument 1990, operou ao

longo deste trabalho sob as seguintes condições de rotina:

a) Corrente do Feixe: 20,10 nA,

b) Diâmetro do Feixe: 5 pm;

c) Voltagem de Aceleração: l5 qV

Método de Trabalho

A partir da análise petrográfica de lâminas delgadas, foram selecionadas as amostras

para a análise química de minerais. Por apresentarem paragêneses ou pares minerais sensíveis

às variações de temperatura ou pressão, amostras de dois diferentes litotipos foram eleitas

para esta abordagem: I ) 5 amostras de metabasito granulítico do Complexo Juiz de Fora; e 2)

3 amostras de bt-gr-(opx) gnaisse da Unidade Jardim Glória. Grãos visivelmente zonados não

loram identificados nesta etapa Assim, o método empregado consistiu na sondagem de 3

pontos nas bordas e 3 no núcleo de cada grão de interesse, tendo sido analisada uma média de

4 grãos de um mesmo mineral por lâmina. Este número aparentemente excessivo de análises se

deve à necessidade de um rigoroso controle das composições minerais, já que se pretende usá-

las como padrões para o estudo geotermobarométrico.

AP-4-l



Foi sondado um total de 740 pontos, tendo sido analisados ortopiroxênio,

clinopiroxênio, granada, hornblen<la, biotita e plagioclásio. f)estes 740 pontos, apenas aqueles

que tiveram fechamento sâtisfatório (ver a seguir) foram considelados, tendo sido os dernais

descartados. Os dados analíticos não descarlados fbram então trabalhados da seguinte maneira.

l) oálculo da méclia aritmética dos pontos obtidos para cada nírcleo, para cada borda e,

finalmente, para cada amostra; b) projeção dos valores destas médias em diagramas de

elassi{ìcação mineral e em outros diagramas apropriados; e e) cálculo das temperaturas ou

pressões dos pulsos metamórlìscos (fäcies granulito e facies anfibolito superior) a partiÍ das

analises obtidas, utilizando-se calibrações apropriadas

Os seguintes intervalos de fechamento clas análises loram considerados satìsfatórios.

a) ortopiroxênio, clinopiroxênio, granada e plagioclásio: 99 - 101;

b) hornblenda: > 97;

c) biotita: > 94.

A correção para Fe2O3 e o cálculo clas fórmulas estruturais foram efetuados através

das opções inseridas no software Minpet (versão 2,02). 
^ 

opção realizada foi, a pnncípio,

guiada pelas modelos de atividade e calìbrações que seriam utilizaclos para o câlculo dos

parànrctrùs tcmpcratura c p|cssâo.

Em lunção da grande quantidade <le dados analíticos obtidos para química mineral e

ÍÌisando que apenas dados de boa qualidade foram considerados, a seguir serão apresentaclas

âpenas as rnédias das composìções químicas dos minerais analisados
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Composição Quírnica Média dos Ortop¡roxêr¡¡os dos Ortogranulitos do Cornplexo
Juiz de Fora e suas Fórmulas Estruturais

AMOSlRA

17a
42
42
15b
15b
99d
99d
'183a

183a

AMOSTRA

17a
17a
12

f5b
'15b

99d
99d
183a
183a

LOCAL
ANALISAOO

n
b

¡,IINERAL SIO2 Tß2 AL2O3 CR2O3 FEO MNC MGO NIO CAO NA2O K2O TOÏAL

opx 52.490 O O5O 1.010 O.O4O 24.760 0.560 21.250 O.Oæ 0460 0040 0.010 100 720

opx 52 430 o.o3o 1.OOO OO2o 24.800 0570 21.170 0.050 0420 0020 0.020 100 530

opx 50.540 O.o3O 0.830 0050 32940 0640 14.470 OoSo 0810 0050 002C 10o 470

opx 50 72C 0.060 0.710 O.O2O 33.620 0.570 J4.430 0.060 0470 0060 0020 1OO840

opx 50.810 0.060 0.670 Oo4o 31.270 0.640 15960 0.030 0620 0050 0010 '100.160

opx 50.A60 O.O5O O6'10 0.010 3'1 160 0660 15.780 0.030 0.590 0.040 0020 99.810

opx 51.O90 O.O5O 1.030 O.O3O 29.75A O.7OO 17 27O O.O3O 0.6'10 0.030 0.O1t 10O 600

opx 50.990 Oo5O J O1O o.o2o 29.590 0.710 17.390 0C40 0630 0060 0010 100 500

opx 497æ o.o8o 0.560 O.Oæ 36.260 0.490 .12.200 0.Ô50 0920 0.050 0.010 100.410

oÞx 49.51C 0.110 O54O 0.030 36.350 0.500 12.190 0030 0.780 0040 0.010 100 O90

b
n

b

b
n
b

TSI IAL

1.958 0.042
1.960 0.O4û
1.977 0.023
1979 0.D21
1.974 0.026
1.984 0 016
'1.959 0.04J
'1.955 0.045
1.979 0.021
1.976 0.024

TFE3 I\,I1AL ilJ1TI M1Ê83 ful'iFE2 fuI'1CR i!I1MG I\¡'1NI M2MG M2FE2 M2MN M2CA M2NA M2K SU¡I_CAT

0.0æ
00æ
0.000
0.000
0 000
0.0m
0.000
0.000
0.0m
0.000

0.002 0 @1
0.004 0.o01

016 0.00'1

412 0.@2
005 0.002
012 0 001

005 0 001

000 0.001
005 0 002
002 0.003

oo39 o.ooo o.oo1 0955 0.N2 0.227 0.734 0.018 0.018 0.003 0.000 4000
0.035 o ooo o.ool 0.957 0002 0.223 0740 0.018 0017 0.001 0.@1 3.999

0.008 0.129 0.oo2 a.a43 0.002 0000 0.940 0021 0.034 0.004 0.001 3.999

0.010 0.134 o.ool 0.839 0.C02 0.000 0.953 0.022 0.020 0.@5 0.001 3 999

0.021 0.046 o.oo1 0 924 0.001 0 000 0.949 0.021 0 026 0.004 0.000 4.000

0.004 0.063 ô.ooo 0.918 0.001 0.000 0.950 0022 0.025 0 003 0.001 3.999

0.035 o.ooo o.oo1 0.957 0.c01 0.030 0.9'19 0.023 0.025 0.002 0.000 4.000

0.046 0.000 o.oo1 0 950 0.00'1 0.044 0.902 0.023 0.026 0.004 0.000 4 000

aa14 a.252 o.OO1 0.723 0.002 0.000 0.940 0.017 0.039 0.004 0 001 3.999

o o18 o 250 o.oo1 0 725 0.001 0.000 0.946 0.017 0.033 0.003 0.001 3.999



Composição Química dos Agregados de Ortopiroxênio dos Qrtogranulitos do
Complexo Juiz de Fora e suas Fórmulas Estruturais

AI\4OSTRA MINERAL SIO2 TIO2 AL2O3 CR2O3 FEO MiNO MGO NIO CAO NA2O

42

æd
æd

pyr 5O.æO 0.0m 0.770
pyr 5O.4S 0.020 0.780
pyr 50 75O O.110 0820
pyt 49 85O O.Oæ 0 æO
pyr 50.440 OO40 0.7æ
pyr 50.740 0.110 0.880
pyr 5O.74O 0.110 0.880

AMOSTRA TSI TÀL TFE3 ¡/1AL [,41TI M1FE3 t.¿11FF2 À/ICR M1¡¡¡IG MlN' I\42MG M2FE2 M2MN

42 19SO
42 1.976
a 1.æ4
42 1.S3
42 1.979
æd 1.962
æd 1.962

0.0r0 32.820 0.6æ 14360 0050 0.590 0.000
0060 33.610 o.ôso 144:Ð 0.0æ 0.460 0.020
0.m 33.390 0.6CO 1460 0.C30 0.440 0.æO
o.cco 3ß.490 0.670 15.010 0CCO 0400 o.cco
0 020 æ.so 0.6ô0 14.4æ o 020 0.470 o.co
0.æ0 æ 160 0.770 17.2æ 0.CO0 C 470 o.lCO
0æo 29.1æ 0.770 17.2æ 0.æO C.470 01m

0.co7 00æ 0.029 0.@ c.coo
0c24 0.0æ 0.012 0.æ1 0.010
0.co6 0.cæ 0.cß2 0.m 0.000
0.cæ 0.017 0 coo 0.æ1 0 060
og21 0w 0014 0.æ1 0.007
0.c38 0.0æ 0.co2 0 G 0.ß6
0.c€8 0.0m 0 co2 0.m 0 æ6

0.127 0.dÐ o.a42 0.æ2 0.m 0.9s3 0922
0.133 0.æ2 0.842 0.æO 0.m 0.s6 0.úß

0.073 0.m 0 876 0.æo o.æo 0.957 0022
0.131 o.mr 0.E46 0.m1 0@ 0.s6 0.022
0.0co o.m1 0.s6 0.001 0.040 0.907 0 025
0 æo o.m1 0 s6 0.001 0.040 0.907 0 02s

K2O TOTAL

û.coo s0.910
o.æ0 lco 560
0.m 1m.250
0.c<0 1m.160
oc10 1æ.240
c.û20 99 5SO

o.ûæ æ.590

M2CA ¡,,I2NA À,,I2K SUM_CAT

o o25 0 0æ 0.000 A.ffi
0.019 0.002 o.cm 4_w
0.019 0.006 0.0m 4000
0.017 0.002 0.m2 3.æB
o oæ 0.002 0 m1 3.æ9
0.0'19 0.co7 0.m1 3.99e
0.019 0.007 0001 3.æ



Composição Quívnica Média dos Clinopiroxênios dÕs Ortogranulitos do Conrplexo Juiz de Fora
e suas Fórmulas Estruturais

A[IOSTRA

17a

42
42

99d

183a
183a

AMOSIRA

17a
42
42

9Sd
99d
183a
183a

LOCAL
ANALfSADO

n
b
n

b

b

MINERAL SiO2 'TIO2

cpx 52.46 0.13
cpx 52.63 0.13
cpx û.44 O.24
cpx 51.69 014
cpx 51.68 0.13
cpx 51 97 0.07
cpx 50 73 0_16
cpx 51.18 0.12

ÏAL TFÊ3 IlI1AL
0.06 0ù0 003
0.06 0.c0 0 01
0.07 0.c0 0.o2
0 G5 o.co 0.o2
0.06 0.c0 002
0 06 o.co 0.01
0.05 0.c0 0.01
0.05 0.00 0.01

Þ

TSt
1.95
1.94
'1.93

1.95
1.94
1.91
1.95
't.95

41203 CR203 FEO

1.84

2.16

192

1.51

1.31

o.o2 8.62
0.02 8.æ
0.04 14 42
0.03 12.U
0.03 11.21
0.04 10.96
0.04 16.30
o.a2 15.48

MNO I\4GO

0.22 13.70
0.21 13.98
o27 10.96
o.24 10.98
0.26 12 10
0.26 12.46
o.22 9.4u
c.20 I74

ùl1CR ¡J1MG
0.00 0.76
0 00 0.77
0.00 0.62
0 00 0.92
0.00 0.6a
0.00 0.æ
0.00 0 54
0.00 0 55

I\,J 1Ti M1FE3 M|FE2
0.00 0.05 0.16
0 00 0.06 C.15
0.01 0 07 0.28
0.0c 0.o5 0.3.1

0 00 0.a7 0.23
0.00 0a7 022
0 01 0.06 0.38
0.00 0 05 0.38

Nro

0.04
0.04
004
0.06
o.o2
0.05
002
0.03

MlNI
0.00
0.00
0.00
000
0.00
û.00
0.00
0.00

ÒAO i\A20 K20

2291 0.38 0.01
23 30 0.36 0.01
20.98 0.44 0.01
22.52 0.40 0 01
22 49 0.47 002
22.74 0 40 0.01
21.43 0.35 0.O2
22.10 0.æ 0 01

IV2MG M2FE2 M2MN
0.cû 0.06 0.01
c.æ 0.05 0 0.1

0.00 0.11 0.01
0 00 0.05 0.01
0.oo 0.o5 0 01

o.co 0 05 0.01
0.oÕ 0.09 0.01
0.00 0.07 0 01

ÍOTAL

100.33
100.67
100.40
1æ 4?
100.39
100.57
'100.26

100.52

I!{2C¡. M2NA ¡¡1l2K SUM-CAT
0.91 0.o3 0 00 4.00
o.92 0 03 0.00 1 .tÃ
0 85 0 03 0.00 4.ao
0.91 0.03 0.00 4.00
0.s 003 0@ 4.00
0 91 0.03 0.00 4.00
0.84 o.o3 0.00 4.6
0.90 0.02 0.00 ¿ o0



Gornposição Quírnica dcs Agnegados de ortopiroxênio dos ortogranulitos do
Cornplexo Julz de Fora e suas Fórmulas Estruturais

A¡/OSTRA I\,'IINERAL SIO2 T 02 AL2O3 CR2O3 FEO ¡,,INO MGO NIO CAO NA2O

42 pyt 50 650 0.ôt0 0.770 0.û10 32.e20 06æ 14.360 O.OS0 0.590 0.00042 pyt 50 490 0.C20 OTBO 0.C60 33.610 0.690 14.430 O.O0O 0460 0.02042 pyt 50.750 0.110 0.820 0Ð0o 33.3s0 0.600 14.030 0.030 0.440 0OAO42 pyt 49.850 0.02t 0.650 cC00 33.490 0.670 15.010 0 000 0.400 0.03042 pyt 50.440 0.c40 0760 0O2O 33.330 0660 14.460 0.020 0.470 O.O3O99d pyr 50740 0.-110 0.e80 0030 29.160 0]70 172æ 0.030 0.470 0.1009S pyr 50.740 0.110 0.880 0.030 2gt6} 0]70 17.280 0.030 0.470 o 100

AMOSTRA TSI

42 1.993
42 1.976
42 1.994
¿t)

42 1.979
99d 1. 2
99d I 962

TAL TFE3 MlAL tV11l À,41FF3 M1FE2 MICR iV11Mc MlNl tü2t\,,1c i\42FE2 À/2¡itN

0.007 0 m0 0.029 0.000 0.000
u.o24 0.60 0.0.12 0.@1 0.0-10
0.006 0.000 0.032 0003 0000
0030 0.017 0.000 0.001 o.oso
ii.021 0.000 0.014 0.001 o.oo7
0.038 0.000 0.002 0.003 0.036
Õ 038 0 000 0 002 0.003 0.036

0.127 0.000 0.842 0002 0.000
0.133 0.002 0.842 0.000 0.000
0.'142 0.000 0.822 0 001 o.oo0
0 073 0.000 0.876 0.000 0.000
0.131 0.001 0.846 0.001 0.000
0.000 0_001 0.956 0.m1 0 040
0.000 0.001 0.956 0.001 0.040

K2O TOIAL

0.000 99.910
0.000 100.560
0.000 '100.250

0.040 1m.160
0.010 1m.240
0.020 99.590
0 020 99.590

0 953 0.02
0.956 0.O2i
0 955 0.020
0.957 0.022
0.956 0.022
0.907 0.025
c.w7 0.025

AP-4-6

M2CA fu{2NA M2K SU¡\,I_CA'T

0.025 0.000 0.000 4.0ûo
0.019 0 002 0.000 4.000
0.019 0.006 0.000 4.c{)o
0.017 0.002 0.002 3.998
0 020 0.m2 0.001 3.999
0.01s 0.007 0.m1 3.S99
0.019 0.007 0.001 3 999



AMOSTRA

17a

15b
15b
99d
99d

183a

LOCAi_ M;Ì.jËiìAL StO2 TtO2
ÀNALISAOC

n a¡ip 43.500 1.790
b amp 43.970 1.640
n amÞ 41.160 2.040
b arñp 41.350 1860
n arnp 45 65c 0 920
b amp 4ô.3æ 0.930
n amp 41.650 1.sSC
b añp 40 650 2.160
i.ì afÞp 40.250 2.14C
b amÞ 39.990 2.650

*omposição Química dos Anfibólios dos Ortogranulitos do Complexo
Juiz de Fora e suas Fórmulas Estrutura¡s

A¡/lOSTRA

17a
42

t5b
15b
99d
99d
183â
183a

AL2C3 CR2O3 FEO MNO

11 11A 0.050 13.æ0 0100
10 êsð 0070 13660 0120
12.2C4 0.070 19.200 0.130
12.254 0.060 18 970 0.150
s 77C 0070 16.380 0.120
8.27A 0.040 ,6.230 0j20
1121a 0.060 17 140 0.160
12.03û 0.010 17 300 0.120
12 010 0 040 21.090 o.o5o
i217A 0.030 21 400 0.080

6.4¿8 1.s52
6 484 1.516
6.251 1.749
6.280 1.720
6.695 1.304
6.793 12A7
6.323 1.677
6.192 1 308
6.239 i 761
6.201 .1.799

.rAL TFE3

ANIOSTRA BMG

17a 0.000
17a 0 000
42 0.000
42 0.000
15b 0.000
'isb 0.000
99d 0.000
99d 0 000
183a 0.000
183a 0.00ô

0.000 0.000 ô.000
0.0m 0.000 3.0c0
0.0æ 0 000 8.000
0.0æ 0.000 8.000
0.000 0.000 8.000
0.000 0 @0 8.000
0.0@ 0.000 8.0û0
0.0@ 0.000 8.0c0
0.000 0.000 e.000
0.000 0.000 I oo0

siJ t!l_-t

¡JGO NIO CAO NA2O iQO TOTAL

12.250 0.050 11.960 1.320 132e 97.440
12.660 0.030 12.000 1.260 Í.::Ð 97.s50
8 4rl0 0.010 11.640 145Ð i.4s0 97.810
8.510 0.110 11690 1.470 .i.45C 97.870
11.640 0.060 i1.870 1.14ù 0.ô30 98.250
11820 0.030 .'1650 1030 õ.560 97 930
10.080 o.oso 1',.760 1.27D i.950 97 320
9.700 0.070 1i.970 J.23c 2.090 97 330
6.560 0.020 11.560 1.40C 2.060 97.890
6.55C 0.040 11580 1.?BO 2.130 97.900

CTI CMG CFE? CMN CCA SUM C

BFe2 Bi,tN acÂ

0.041 0.006 i 899
0.041 0.008 .r.896
0.041 c.00a 1894
0.036 0 0i0 1.902
0.055 0.007 1.865
4.072 0 007 1.830
0.030 0.010 1.913
0.014 0.00€ 1.954
0.034 c.003 .1.920

0.030 0.00s 1.924

0.388 0.006 0.238
0.376 0.004 o 2a4
0 433 0 008 0.251
0.471 0.OO7 0.208
0.384 0.005 0 411
0.394 0.005 04cø'
0 328 0.007 0.228
0.351 0.001 0.241
0 432 0.005 0.036
0.423 0.004 0.077

CFE3

8NA

0.054
0.056
0.057
0 052
o.o72
0.090
0.046
0.025
0.043
0 041

0.2ô0
o.142

0.102
0.æ2
o.227
o.24a
o.321
0_3c,4

SUM_8 ACA

2 000 0.000
2 000 0 000
2.û00 0.000
2.000 0.00c
2.000 0 000
2.000 0.000
2 000 0 000
2.000 0.000
2.000 0.o@
2.000 0.000

.707 ':.454 û.C06 0.000 5 ooo
7a3 ',.3Êú 0.C07 0 000 5.ooo
.92A 2.147 0008 0.000 5.000
.927 2.165 0010 0.ooo 5.ooo
545 1543 t.007 0.000 s.ooo
s84 i.5{4 C.C07 o.o@ 5.ooo
281 1918 O010 0.000 5.000
203 1.US ú.@8 C 000 5 ooo
539 2.864 0.003 0.000 5.OOO

ú4 2.6A8 a 005 0.ooo 5 ooo

ANA AK SUM_IiUM.CA CCL CF )UM_OXY

0.326 0.2æ 0.575 15.57s O.OOO O.OOO 23.OOO
0.305 0.235 0.540 15.540 o.ooo o.ooo 23.ooo
0.370 0.277 0.647 15.647 0.000 o.ooo 23.ooo
0.381 028i 0.662 15.662 o.OOO O@O 23.OOO
0.252 0.116 0.370 15.370 o.OOO O.OOO 23.OOO
0.202 010ô 0.311 15.311 o.OOû 0.000 23.m
c327 0.378 0.705 15705 o.ooo o.ooo 23.ooo
0.339 0Á& 0.745 15.745 o.OOO O OOO 23.OOO
0.378 0.407 ¿.7A5 15785 o.0oo o.ooo 23.048
o.u4 0 121 a '?65 15 765 o.OOO O æO 23.024



Composição Química dos agregados de Anfibólio dos Ortogranulitos do
Complexo Juiz de Fora e suas Fórmulas Estruturais

AMOSIRA

42
42
42
42
42
42
42
42
15b
99d

MINERAL SI02

amp 42.290
amp 41 320
amp 4'i 690
amp 41 410
amp 4-1 .¿160

amp 41 13O

amp 41 .77O
amp 41.58o
amp 45.940
amp 42.210

lto2 A1203 CR203

1.510 11.670 0 050
1.430 12.080 0 060
1.680 12.100 0 030
1 820 11.7æ 0 070
1 960 12.060 0.050
1 810 12.030 0.070
1.690 12.000 0 030
1 7n 12.010 0 050
0.880 9.370 0.000
1.650 10.850 0.010

AMOSTRA TSI

42 6.405
42 6.291
42 6.295
42 6.340
42 6.324
42 6.257
42 6.363
42 6.322
15b 6.746
99d 6.378

AMOSTRA BMG

42 0.000
42 0.000
42 0.000
42 0.000
42 0.000
42 0.000
42 0.000
42 0.000
15b 0.000
99d 0.000

FEO MNO MGO NIO CAO

18.530 0.090 8870 0.110 11.990
19.410 0.070 8.490 0..f.10 11.800
19.080 0.190 8.670 0.030 12.OOO

19.000 0.150 8.330 0.050 11.740
1E.6lO 0.170 8.470 o.ooo 11.630
19.790 0.130 8.280 o.1oo 11.740
18.930 0.040 8.470 0.020 11.540
19.050 0.110 8.510 0.060.11.770
16.060 0.180 1.1 .950 0.030 .1 1.690
16.780 0.110 10.380 0,050 12.740

TAL TFE3 TTI

1.595 0.000 0.000
I 709 0.000 0.000
1.705 0.000 0 000
1.660 0.000 0.000
1.676 0.000 0.000
r.743 0.000 0.000
1.637 0.000 0.000
1.678 0.000 0 000
1.254 0.000 0.000
1.622 0,000 0.000

BFE2 8MN BCA

0.020 0.006 1.946
0.030 0.005 1.925
0.015 0.012 1.941
0.025 0.010 1.926
0 035 0.01 1 1.901
0.032 0.008 1.914
0.052 0.003 1.884
0.031 0.007 1.917
0.064 0.01'1 .1.839

0 000 0.000 2 000

SUM-T CA'.

8.000 0 486
8.000 0.457
8.000 0.447
8.000 0.463
8.000 0.491
8.000 0.412
8.000 0.516
8.000 0.473
8 000 0.367
8.000 0.309

NA2O K2O TOTAL

1.0æ 1670 97810
1.240 1 550 97.560
1.4æ 1 470 98 370
1.540 1344 97.230
1.5æ 1.330 97.290
1.510 1.400 97.990
'I .430 1.410 97.330
1.390 1.450 97.680
0.710 0.650 97.460
1.080 1.710 97.ffi

CFÊz CMN CCA SUM C

2.135 0.006 0.000 5.000
2110 0.005 0.000 5 000
2.162 0.012 0.000 5.000
2.278 0.010 0.000 5.000
2.198 0.01 1 0.000 5.000
2.203 0.008 0.000 s.000
2.1æ 0.003 0.000 5.000
2.183 0.007 0.000 5.000
1.369 0.01 1 0.000 5.000
1.904 0.014 0.029 5.000

CCR CFE3 CTI CMG

0.006 0.192 0.172 2.003
0.007 0.331 0.164 1.927
0.004 0 233 0.191 1.552
0.008 0.130 0.210 .t.901

0.006 0.143 0.22s 1.926
0.008 0.283 0.207 1.878
0.004 0.174 0.194 1.924
0.006 0.208 0.194 1.929
0 000 0.539 0.097 2.616
0.001 0.2'17 0.188 2.338

BNA SUM_B ACA

0.029 2.000 0.000
0.040 2.000 0.000
0.031 2.000 0 000
0.040 2.000 0.000
0 053 2.000 0.000
0.046 2.000 0.000
0.062 2.000 0.000
0.044 2.000 0 000
0.086 2.000 0.000
0.000 2.000 0.034

AP-4-8

ANA

0.273 0.323
0.326 0.301
0.387 0.283
0.417 0.262
0.400 0.259
0399 0.272
0.360 0.274
0.366 0.281
o.117 0.122
0.3'16 0.335

AK SUM_A SUM-CAT CCL CF

0.596 15.596 0.000 0.000
0.627 15.627 0.000 0.0@
0.671 15 671 0.000 0.000
0.679 15.679 0.000 o.0oo
0.658 15.658 0.000 0.ooo
0.671 15.671 0.000 0.ooo
0.634 15.634 0.000 0.ooo
o.æ7 15.647 0.000 o.(m
0.238 't5.î38 0.000 o.ooo
0.686 15.6¡6 0.000 o.ooo

SUM-OXY

23.000
23.000
23.000
23.000
23.O10
23.000
23.008
23.000
23.000
23.000



composição Qrdrnlca cro fl¿gioclásis dos ortogranulitoç do complexo
Juiz dç Fofq e cuae Fómufas Estrúurc!ç

AMOSTRA

15b
15b

17¿
17=

l83a
1S.)a

42

99d
?9d

AMOSTRA

15b
i5b
17a

17e
183a
I B3a

12
42

99d
,eed

Þ borde
n= núclcc

LOCAL MINERAL
ANALISADO

n

b

n

b

n

b

n

b

n

b

pls

ds
pls

de
pls

Plg

øs
p{s

dg
illg

st02

47.580
48.310
55.080
54.810
57.470
56.540
56.830
56.690
58,900
58.460

FE2

0.032
0.018
o.o21
0.029
0.01'1

0.026
0.0t l
0.023
0.015
0.014

SI

8 766
8 872
9.936
9.891
10.346
10.18.1
10 211
10 193
10 5¡16

1L1 493

Ât2o3 FEc,

3:360 8.210
.ì2 59o Q.120
19.3i0 c i¿o
28.4W ù.190
26.610 0.070
?¡ 330 0 170
27. J 90 c.07e
27 210 0.15C
23 790 0.100
25 s60 o 090

AL

7 15?

7.t49
6 0i4
6 055
s.642
5.795
5.753
5.762
5.438
5.488

cAo

16.920 1.890 0.ç3i
16.460 2.2Q û.3tJ
11.220 4.990 0.270
11.350 4 9æ o.25A
8.910 6.140 0.242
9.760 5.700 c.22C
9.860 5.760 0.21o
9.850 5.810 0.tæ
8.220 6.270 c 44t
8.400 6.290 0.3sc

NA2O

BA

0 003
0 00s
0.005
0.004
0,004
0.0c2
0.003
0.004
0.004
0.004

K2a õ.qo sRO r. oTAL

r c40 0.120 se,750
,_ì cì40 0.070 ?9.9-qo
û.07O Q.g@ ioo.osfl
S.0ô0 Q.080 jrjo 160
0.050 0.0æ 9.9 540
û 030 0.060 99 61t
3.0á0 0.0i0 99.97rr
ö 060 0.030 99 99C'

0.c50 0.090 s9.g0c
0.050 0.c20 99.660

3.340 0.675
3.239 0.798
2.169 1.745
2.154 1.725
1.719 2.143
1.883 1.990
1.898 2.æl
1.898 2.026
1.577 2.111
1615 2jæ

K CATICNS AB AN OR

0.007 4987 16.800 s3 00o 0.200
0.012 4.998 19.70C _öo 00C o.3oo
0.062 4.983 43.900 5àqtd 1.600
0.058 4.982 43.4Crf, 55.?CE 1.5O0
0.055 4.981 54.7æ 43 gOJ 1 40o
0.051 4.983 50.70C 48 aoo {.300
0.048 4.984 5O.8C0 4e.000 1.200
0.046 4 980 51.0c0 47 8OO 1.2Ø
0 101 4.963 56 ãCO ¿o,goc ?.8O0
0.089 4.972 56.200 41.5CÐ 2.3Cc
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totnposição química Média das Gnanadas dos Ortogranulitos do Gomplexo
Juiz de Fora e suas Fórmulas Estruturais

AI\¡OSTRA LOCAL ¡IINERAL SIO2 TIO2 AL2O3 CR2O3 FEO MNO IV1GO NIO CAO NA2O K2O ÎOTAL
ANALISADO

15b i Sti 37.910 0.040 20650
183a n grt 37.79Ð 0 030 20930
183a b grr 38j40 O.A2A 20.540
183a i gft 37.090 0.040 20.7ô0

AI\¡OSTRA

15b
183a
183a
lðJa

i= 9rão reduzido
n= núcleo
b= ilo¡da

TSI

2.987
3.011
2.S60

TAL SUful_T ALVI FÊ3
0.0c0 3 001 1.925 0.000
0.013 3 000 1.926 0.000
0000 3.011 1 910 0.000
4.o40 3.000 1.910 0.000

0.030 28400 1.720 3.600 0.060 7.550 0.050 0020 100.030
0 020 30.750 1.220 2.260 0050 8.020 0.070 0040 1Ð1.080
0.020 30590 1180 2.250 0.020 8.340 0.050 0.020 10.1.170
0.020 30690 1.210 2160 0.0.10 8.070 0.060 0.010 100.120

Tl CR SUÌ\4_A FE2 l\4c l\,,tN CA NA SUM_B SU|\,4_CAT
0.oa2 0002 1.930 1571 0.355 0.096 0.535 0006 3.069 LO00
0.001 0.001 1.92s 1699 0.223 A.068 0.568 0.009 3.071 8.000
0.001 c.001 1.912 1.687 A.221 A.066 0.589 0.006 3.077 8.000
a acz 0.001 1 914 1.716 0 215 0.069 0 578 0 008 3.086 8 000
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Compos¡ção Química Média dos Ortopiroxênios do Biotita-Granada-(Ortopiroxênio) Gnaisse
da Unidade Jardim Glória

AMOSTRA LOCAL Àltt\IERAL SlO2
ANALISADO

36b n ,px 50.56
36-b b opx 50.15
jS1æ n Ðpx 50.99
jS108 b cpx 5O.8O

AMOSTRA

36b

islæ
jS108

n = núcleo
b = borda

TSt

1.9æ
1 .95e
i96
1 S60

Tto2 41203 CR203

o.ca 1 .52 0.m
o12 l.CO 0.C6
o.ca 2.6 0.c6
0.15 2.41 0.A2

TAL TFE3 MlAL Ñ¡1-rI IVl1FE3 ñ¡'1FE2 ¡,41CR I\41I\,llG ¡,l|'1NI M2ÀIG ¡¡2FE2 M2MN

0ær om 0.@ o0û2 00æ
0 04'1 0.0æ 0.06 0co4 0.a27
0.035 0.æ0 0 068 0.co2 0.0m
0040 0.@ 0061 0.G 0.0co

FÊO

æ.11
30.01
24.92
24.76

¡,,lNo

o.44
o.33

o.26

l\4GO

f6.20
16.80
17 13
17.25

Nlo cAo NA20 K20

0.018 0.co0
0.m 0.m2
t.æ0 0.002
o.m 0.001

0.01 0.3E 0.c9 0.01
0.04 0.41 0.01 0.m
otz 0.24 0.04 0.01
0.04 0.n 0.07 0.t2

0.940 o.coo 0.m 0.s62 0.015
0.961 0.æ1 0.017 0.S4 0.01 I
0 907 0.001 0.047 0.s2 0.0c8
0.943 o.COi 0.049 0.928 0.00€

TOTAL

æ.40
98.S
æ.79

¡¡2CA ¡,42NA M2K SUt!4_CA-t

0.016
0.017
0.010
0.oca

0.m7 0.m 4.000
0.001 o.cco 4.æ0
o.ffi 0.æ0 40m
0.06 0.001 3.9e9



Composição Química Média dos Plagioclásios do Biotita-Granada-(ortopiroxênio) Gnaisse
da Unidade Jardim Glória

AMOSTRA

35b
35b
36b
36b

js-1 08
jg-1 08

SAMPLE

35b
35b
36b
36b

js-108
jg-108

b = borda
n = núcleo

LOCAL MINERAL SIO2 AL2O3 FEO
ANALISADO

n

b

b

n

n

b

plg
pls
plg
pls
plg
pls

59.39 25.35 0 06
58 86 26j5 0.12
59 04 25.62 0 05
59.49 25.48 0.07
61 51 24.11 0 03
61.09 24 35 0 07

SI

2.660
2.625
2 641
2.652
2737
2.723

AL FEz

1.337 0.002
1.374 0 004
1 350 0 002
1.338 0.003
1263 0.001
1.278 0.003

CAO NA2O

7.45 6 92
806 66s
802 6.79
7 89 682
6.05 7.58
618 7.59

K20

0.36
0.29
0.25
0.36
0.36
o.29

0.000 0.358 0.601
0.001 0.385 0.575
0.001 0.384 0.589
0.001 0.377 0.590
0.001 0.288 0.654
0 000 0.295 0.656

BAO SRO TOTAL

0.02
0.03
0.08
0.05
0.03
4.02

K CATIONS AB AN OR

0.021 4.979 61.300 36.500 2j00
o.017 4.981 58.900 39.400 1.700
0.014 4.981 59.700 38.900 1 .400
0.020 4.981 59.800 38.200 2.000
0.020 4.964 68.000 29.900 2100
0 016 4.971 67.800 30 500 1700

0.04 99.59
0.05 100.21
0.07 99.92
0.06 100.22
0.06 99.73
0.01 99.60
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CorvrposÌção Quírnica Média das Granadas do Biotita€ranada-(ortopiroxênio) Gnaisse
da {jnidade Jardim Glória

AI¡OSTRA LOCAL
Al.lAL ISADÕ

36b
36b
36b2
36b2
js108
js108
35b
35b

js108-2
jg108-2

35b

Jg¡08

M]NERAL SJO2 IIO2 AL2Ô3 CR2O3 FEO [,lNO MGO CAO NA2C TOTAL

gta
g(¿

g¡Ë

gr¿
gê
gra
gG
gaa

gta
gre
gra

gra
gn

38.0C 005 2C.78 005 31.13 1.56 5.0'1 2.81 0.08 99.47
37.83 0.01 20.69 0.07 31.34 1.45 4.62 3 25 0.04 99.31

37.78 0.05 2A 48 0.05 29.29 0.98 3.71 7.06 0 04 99.44
38.18 0.11 20.37 0.01 29.81 0 68 3.44 6.84 0.06 99.50
38.44 003 20.33 007 31A7 091 550 2.2'1 003 99.99
38.06 0.03 20.76 0 07 31.82 0.98 5.23 2.50 0.06 99.51
38.60 0.05 21.12 0.07 31.50 0.S4 5.82 2.21 0.07 1æ.34
3a.54 0.09 21.06 0.04 31.25 091 5.55 265 0.07 10016
38.75 009 2108 006 31.91 0.91 5.65 2.'19 C03 10067
38.10 0.05 20.67 0.12 31.60 097 5.47 2.17 0.03 99.18
38.62 0.O? 21 05 0.03 30.30 0.91 5.74 3.05 0.03 99.75
38.i8 0.04 21 06 0.o5 28.42 1.47 3.58 6.74 0.03 100.07
38 44 0 03 21 10 0.00 29.40 0.86 5.15 4.21 0.03 99.22

AMOSTRA

s6b
36b2
36b2
lg ruð
js108
35b
35b

js10e-2
jsloe-2

35b
36b

js-lc8

lsr

3.O24
3 022
3.008
3.044
3 038
3.026
3 031

3.040
3_037

3.046
3.019
3.049

TAL

).000
).000
) 000
).000
).000
).000

) 000
).000
r.000

).0c0
).000
J.000

).000

SUI\,I_T ALVI FE3

o24 ## A.îÁiL O.@3
o22 W A.OOA O O01

008 ## c.000 0.003
044 # C.00ô 0.007
038 ##iÉ# 0.000 0 002
026 t### 0.000 0 002
031 #*# 0.000 0.003
035 r### 0 000 0.005
040 ,{# 0.000 0.@5
037 # 0.000 0.003
046 ### 0 000 0 001

o19 ffi A.Oæ 0.042
049 # 000û 0.002

s= sobrecrescimeñio simplectílÌco

CR SU¡'-A FE2 MG MN CA NA SUM_B SU¡/_CAT

003 1.953 2.072 0594 0.105 0240 0.012 3.023
004 1.951 2.094
003 1.927 1.950
00'1 1.920 1.98a
ou 1.9u 2.107
004 1 s50 2115
004 1960 2.068
002 1.961 2.G58
004 1s57 20S¿
004 1 951 2 107
002 1.958 1.998
003 1967 1906
000 I.972 1.950

550 0.û99 0.278 0.006 3.027
440 0.066 0.m2 0.@6 3.065
409 0.M6 0544 0 009 3.036
644 0.061 0.187 0.005 3.007
620 0.066 0.213 0.009 3024
681 0.063 0.186 0.011 3.090
652 0.061 0.224 0.011 3.004
661 0 060 0.184 0.005 3 003
650 0.065 0.185 0.005 3.012
675 0.0€1 0254 0.005 2.996
434 0.098 0 571 0 005 3.014
609 0.058 0.358 0.0t5 2 979
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I 000
8.000
I OOO

o

12.000
r 2.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.O@

12.000
12.COo

12.@O
12.000
12.000
12 000

000
000
000
000
0@
000
000
000
000
mo



Composição Química

AMOSTRA LOCAL
ANALISADO

35b n

35b b
36b n

36b b
36b i

jg-108 n
js-108 b

Média da Biotita do Biotita-Granada-(Ortopiroxên¡o) Gnaisse
da Unidade Jardim Glória

MINERAL

AMOSTRA

35b
35b
36b
36b
36b

jg-108
jg-1 08

bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio

sro2 Tro2 A1203 CR203 FEO

36.12 5.06 14.87 0.1 1 16.18
36.52 5.02 15 01 0 07 15.93
36.36 4.83 14 54 0.09 18.67
36.14 4.43 14.36 0.08 18.58
36.29 5.22 14.86 0.10 16.69
36.00 517 '14 59 0.0ô 16.34
35.98 510 14.69 0.09 15.87

SI

2 142
2.160
2 163
2.172
2 153
2.151
2 146

ALIV

0 858
0.840
0.837
0.828
0.847
0.849
0.854

n = núcleo
b = borda
i= gråo reduzido

ALVI

MNO MGO

0.03 12.93
0.04 12.73
0.02 1 1.58
0.03 1 1.68
0.04 12.37
0.01 12.58
0.05 13.00

MG NA

0.180 0.226 0.802 0.005
0.205 0223 0.788 0.003
0182 0.216 0.929 0.004
0.188 0.200 0.934 0.004
0.191 0.233 0.828 0.005
0.178 0.232 0.816 0.003
0.178 0.229 0.791 0.004

FE2

NIO NA2O

0.10
0.03
0.07
0.03
0.04
0.06
0.03

0.08 9.73
0.08 9.71
0.07 9.62
0.04 9.48
0.10 9.43
0.10 9.61
0.03 9.68

K2O TOTAL

0.002 1.'143 0.009
0.002 1.122 0.009
0.001 1.027 0.008
0.002 1.046 0.005
0.002 1.094 a.uz
0.001 1.121 0.012
0.003 1.156 0.003

95.21
95.14
95.85
94.8s
95.14
94.52
94.52

:_FEM MG-FEMGK ATION

0.736 6.103
0.733 6.085
0.730 6.097
0.727 6106
0.714 6.079
0.733 6.096
0.736 6.'100

9.000 0.410 0.590
9.000 0.410 0.590
9.000 0.470 0.530
9.000 0.470 0.530
9.000 0.430 0.570
9.000 0.420 0.580
9.000 0.410 0.590
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Apêndice 5 - Composição Química das Amostras Analisadas, Descrição das Técnicas
de Análise Empregadas e Especificações do Tratamento dos Dados Litogeoquímicos.

Composiçäo Qulmica das Rochas do Gomplexo Juiz de Fora: Elementos Maiores

-17A.
-42
- 514C
- 46P
-178
-15 C
- 183 A
- 5148
- 99D
- 43C
-158
- 46C
-19
- 464
- 324
- 467
- 32D
-1458
- 297D
- 2978
- 1158
-32C
-241 A
- 484
- 514E
-1518
- 5144
- 328
- 37 (1)
- 46R
-1514
- 438
- 468
- 46U
- 434
17H

Mg# SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI ToT

60.34 47.21 0.76 15.30 10.37 0.17 8.85 '13.03 2.22 0.66 0.04 0.45 99.06
43.57 47.62 1.53 13.29 14.95 0.22 6.48 10.08 2.56 0.38 0.15 0.00 97.26
46.38 47.80 2.22 13.27 ',t2.75 0.21 6.'19 10.25 3.26 0.88 0.22 2.02 99.07
47.60 48.67 0.98 13.69 12.62 0.19 6.43 10.33 2.98 0.83 0.08 0.05 96.85
63.17 48.77 0.56 15.12 9.28 0.17 8.93 13.02 2.35 0.46 0.06 0.37 99.09
50.02 49.21 1.06 15.22 11.90 0.20 6.68 9.75 1.45 0.58 0.12 0.85 97.02
36.93 49 41 1.94 13.85 14.42 0.23 474 8.06 2.94 0.74 0.22 0.70 97.26
41.72 49.72 2.18 12.86 13.25 0.22 5.32 9.57 3.19 0.61 0.31 0.68 97.91
45.79 54.99 0.98 16.70 7.89 0.13 3.74 6.24 3.58 1.91 0.31 0.20 96.67
39.45 55.90 1.43 16.42 9.71 0.27 3.55 4.78 4.18 1.95 0.49 0.74 99.42
45.99 57.9s 0.86 16.41 6.74 0.11 3.22 4.41 3.90 2.32 0.18 0.79 96.89
54.09 58.07 0.66 17.65 5.69 0.11 3.76 3.80 5.23 2.24 0.17 0.78 98.16
46.00 61.12 0.92 15.37 5.67 0.10 2.71 4.34 4.24 1.90 0.34 0.26 96.97
53.64 61.59 1.13 14.51 6.73 0.12 4.37 4.64 4.10 0.76 0.31 0.08 98.34
3s.91 61.80 1.03 16.42 6.14 0.11 1.93 3.69 4.08 3.10 0.40 0.21 98.91
48.74 62.40 0 38 16.25 5.64 0.13 3.01 4.49 4.99 1.02 0.48 0.40 99.19
35.83 62.82 1.13 15.76 6.19 0 12 1.94 3.77 3.72 3.31 0.39 0.30 99.45
44.27 6379 0.78 15.15 6.24 0 09 2.78 4.97 3.05 1.66 0.20 0.50 99.21
41.60 64.35 0.70 15.60 6.25 0.12 2.50 3.01 4.34 2.20 0.19 0.51 99.77
41.98 64.44 0.63 16.39 5.'15 0 07 2.09 3.24 4.65 2.00 0.12 0.32 99.10
51.41 66.24 0.52 15.41 4.21 0.07 2.50 4.34 4.51 1.19 0.22 0.30 99.51
35.98 68.77 0.43 14.29 2.66 0.05 0.84 2.46 3.17 4.48 0.12 0.31 97.58
38.83 69.00 0.35 14.90 2.11 0.03 0.75 2.37 3.82 3.80 0.12 0.50 97.75
44 66 69.49 0.55 14.76 2.87 0.06 1.30 3.05 4 39 2 43 0.24 0 28 99 42
35.29 70.17 0.40 15.22 2.74 0.03 0.84 2.71 3.76 3.49 0.17 0.3't 99.84
36.69 70.18 0.51 14.80 2.58 0.04 0 84 2.39 3.70 4.14 0.16 0.35 99.69
36.58 70 79 0.34 15.08 2.07 0.03 0.67 2.81 4.00 2.89 0.11 0.31 99.10
33.27 70.82 0.36 1s.06 2.54 0.05 0.71 2.46 3.38 4.72 0.16 0.39 100.65
34.'15 71.50 0.53 14 02 2.65 0.04 0.77 3.00 3.22 3.18 0.15 0.00 99.06
45.47 71.92 0.'19 13.98 1.88 0.03 0.88 3.18 4.22 1.28 0.07 1.15 98.78
33.60 72.05 0.21 13.75 1.23 0.02 0.35 1.47 3.30 4.85 0.05 0.20 97 48
50.93 73.6'r 0.19 13.59 1.30 0.02 0.76'1.30 2.56 6.26 0.04 0.32 99.95
48.50 74.55 0.08 13.66 0.74 0.02 0.39 1.52 3.70 3.68 0.03 1.19 99.96
38.90 74.97 0.02 13.81 0.25 0.00 0.09 1.98 3.71 3.44 0.00 0.35 98.62
46.86 79.43 0.19 11.63 1.23 0.02 0.61 3.05 3.22 0.72 0.02 0.62 100.74
77.02 87.62 0.14 1.17 3.28 0.03 6.16 0.27 0.06 0.46 0.06 0.71 99.96

nd - não detectado
na - não analísado



composiçåo Qufnì¡ca da6 Rochas do C@¡"nplexo.rüia de Fo!'a: Eletnento$
Traços Mais Signif¡cantes

-174
-42
- 514C
, 46P
.178
-r5 c
-1834
- 5148
- 99D
- 43C
- 15 B
, 46C
- '19

- 464
- 32p'
- 467
- 32D
-1458
-æ7D
- æ78
- 1158

- 241 A
- 484
- 5148
- 151 B
- 514A
-328
-37(1)
- 46R
- 151 A
- 438
- 468
- 46U
- 434
17Å

cr Ni K Rb Ba SrTaNbHf Zr

12o 146 5¿79 17 45 116 0.0O nc¡ 0.80 54 4556 20 00O 0.00 43 226 49

na 136 3155 nd 3B 145 0.50 9 2.0O 79 Il73 31 0.0O O.@ 41 276 na

129 78 73û5 A 1æ 237 0.78 13 3.90 142 13ffi 32 1.22 0.65 41 385 55

na 103 6890 nd 54 222 07O 12 1.8O 63 5875 23 0.80 O.4O 40 229 O

27o 131 38'19 nd 24 94 0.0O nd 0.80 56 3357 20 0.5o o.ao 42 194 45
140 75 4A15 28 69 240 0.80 14 1.60 98 6355 3A 0.60 0.00 42 255 48

nâ 61 6143 nd 119 317 0.8O 14 3.3O 129 11631 35 0.40 0.00 38 274 na

100 37 5064 3 1æ 264 1.13 19 5.10 192 13069 43 LOg 045 40 267 43

na 17 15856 40 990 570 0.0O nd 6.90 201 5875 23 0 0O 0.00 23 103 na

163 111 1üAA 27 943 4ô5 073 \2 na 279 8573 33 0.@ 000 na 132 na

95 36 192m 96 448 346 0.00 nd 4.50 223 5156 24 11.00 130 15 89 23

242 79 18595 73 525 360 055 9 na A3 3957 '10 0OO 0.0O nê 105 nê

79 26 157?3 U 800 470 0.00 nd 740 285 5516 30 14.00 0.00 '13 74 16
'13O 92 6309 32 523 l9A 0.86 15 na 1æ 6774 37 0.0O 0.0O na 171 na

23 27 25735 A9 n10 327 1.40 24 8.30 349 6175 54 4.90 0.20 I 60 15

na 68 8468 21 22O æ3 0.60 10 0.70 17 227a 27 6.00 1.60 11 66 na

17 26 27478 86 f263 334 '1.62 28 nd 335 6774 39 0.0o 0.00 nâ 77 nd

na 48 '13781 59 492 303 O.0O nd 50O 193 4€,76 25 1.4O 0.0O 12 8l na

113 36 18263 87 744 527 044 B 980 315 4197 1A 7 1.52 15 94 19

122 57 16Æ¡.)3 71 A90 667 0.19 7 3.80 142 3777 6 639 0.46 11 el 20

tta 45 9879 70 723 637 0.00 nd 4.æ 22O 3117 I 570 0.0O I 51 na

13 11 37'191 r10 1896 303 0.00 9 5.20 226 257A 10 0.50 0.60 1 21 I
na 3 31546 116 12(n 4O2 05O I 6.70 '181 2098 A 25.70 O.W 2 2A ne

25 14 20173 53 772 35A 039 7 rß 2OA 3297 10 0OO 0.O0 na 46 na

23 9 2A972 67 1644 652 021 6 550 222 2398 7 25.77 047 4 30 6

na 2 34368 110 14m 415 00O nd 4.70 262 3058 11 15.70 00O 5 21 na

20 19 23991 54 ',t 836 520 0.19 5 4.40 174 203A 5 1.04 0.39 3 50 6

8 9 39183 97 147A 2W 0.70 ',12 s.80 230 215a 22 7.30 070 2 17 5

na 4 26399 BO 1486 311 0.@ od 6.20 259 3'177 10 2.5O 000 3 23 nd

na 12 10626 24 385 291 0.0O nd 3.40 134 1139 3 040 000 2 24 na

Ti YTh UScVCo

na

39
s
na

13

40262 145 1543 344 0.00 nd 3.70 13o 1259 6 21 30 0.0o 1 10 nd

51964 94 1440 268 0 08 1 nd 105 1139 3 0.OO 0 oO na 2B nd

3û550 79 1762 312 o.12 2 1ø A7 440 4 00o 0.@ na 11 nd

2A557 75 1659 281 0 0O nd 2.0O 60 12O 3 50 1 0O nd 2 na

5977 5 373 ?72 O.11 2 na 47 J139 2 0.0O 00O na 25 na

4A 33 3819 16 11 2 3 30 131 a39 3 0.41 0.22 3 15

AP-'2



Cornpos¡ção
Juiz de Fora:Outros Elementos Traços

-17 A
-42
- 514C
- 46P
-178
-15 C
- 183 A
, 5148
- 99D
- 43C

das Rochas do Çornplexo

109 0 60

103 I 112
57 12 28
69 16 89

20 nd 48

37 nd 96

74 11 115

78 11 27
47 22 83

46 18 120
30 13 82

26 26 97

13 nd 86

28 2.1 97

45 19 90

61 21 78
45 20 95

100 21 69
18 27 77
13 17 76

76 15 71

14 24 36

52643
82348

500 74 26

52332
19 26 24

17 22 37

16 17 35

64 19 19

4 184 17

541 22

23289
9274
I 10 11

2488

- 15 B
- 46C
- 19
- 464

- 324
- 467

-1458
- 297D
- 2978
- 1158
,32C
- 241 A
- 484
- 514E

- 5144

- 37 (1)
- 46R
- 151 A
- 438

Sn W ¡ilo

3ndndndnd
3 I 3.65 nd nd

6 nd '1.30 nd 23.OO

3 5 193 nd nd

3ndndndnd
3 16 1.76 nd nd

4 3 9.49 nd 0.00

5 nd 1.2O 0.20 22.00
9ndndndnd
9 2 2.64 nd nd

9nandndnd
I I 1.01 nd nd

10 na nd nd nd

4 11 2.52 nd nd

6 15 2.27 nd nd

1 2 2.65 nd nd

9 12 1.41 nd nd

Snandndnd
2 na 1.10 0 90 20.00

15 na 1.40 0 70 22.00

28 na nd nd nd

23 27 118 nd nd

23 24 0.94 nd nd

20 31 1.58 nd nd

5 nd 170 1.60 19.00

24 nd nd nd nd

3 nd 0.80 0.50 19 00

10 19 185 nd nd

26 na nd nd nd

45 na nd nd nd

22 na nd nd nd

39 75 193 nd nd

24 44 1.80 nd nd

0nandndnd
28 26 094 nd nd

, 468
- 4ôU
- 434
17H 7 na 12O 1.30 4

AP - 5-3



-174
-42
- 514C
- 46P
-178
-15 C
- 183 A
- 5148
- 99D
- 43C
- 15 B
- 46C
- 19
- 464

- 324
- 467
- 32D
-1458
- 297D
- 2978
- 1158
-32C
- 241 A
- 484
- 5148
- 151 B
- 5144
-328
- 37 (1)
- 46R
- '151 A
- 438
- 468
- 46U
_ Á1Â

17H

Tsrras Raras

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd

1.90 6.00 na 5.00 1.40 0.69 na 0.50 na na na na 1.40 0.22
5.60 15.00 na 9.00 3.46 1.30 na 0.90 na na na na 2.90 0.42
13.30 29.90 3.58 1850 5.00 1.72 5.60 0.90 5.80 1.20 3.40 0.49 2.90 0.46
6.80 16.00 na 9.00 2.43 0.80 na 0.70 na na na na 2,50 0.37
2.2O 5.00 na 5.00 1.10 0.40 na 0.50 na nô na na 1.14 0.19
4.80 12.00 na 10.00 2,60 0.93 na 0.60 na na na na 2.15 0.35
'11.10 27.00 na 20.00 5.03 1.40 na 1.10 na na na na 3.80 0.51

23.10 5'1 30 5.88 28.10 7.20 2.27 7.70 1.30 8.00 1.60 4.50 0.66 410 0.66
34,30 67.00 na 33 00 6.33 1.50 na 0.80 na na na na 2.10 0.30
0.00 na na 0.00 na na na na na na na na na nâ
81.50 136.00 na 48.00 5.90 1.4S na 0.50 na na na nâ 0 96 015

na na na na na 0.00 na na na na na na na na

74.50 125.00 na 51.00 7.50 186 na 0.90 na na na îa 1.32 0.23
na na na na na na na na na na na na na na

64.30 108.00 na 44.00 7.20 178 0.00 1.20 na na na na 3.83 0.60

27 .20 53.00 na 28.00 6.23 0.90 0.00 0,90 na na na na 1.60 0.22
na na na na na na 0.00 0.00 na na na na na na

23.70 45.00 na 23.00 4.65 1.20 0.00 0.80 na na na na 2.40 0.31

35.30 67.60 6.62 26.70 4.60 1 .17 3.40 0.50 3.00 0.60 1,90 0.28 1.80 0.30

35.70 64.60 6.08 23.90 3.80 1.42 2.20 0.20 1.10 0.20 0.50 0.06 0.40 0.08

52.70 86.00 na 33.00 4.47 1.00 0.00 na na na na na 0.60 0.11

24.20 35.00 na 12.00 1.90 1.25 0.00 0.50 na na na na 1.21 0,22
77.90 117.00 na 41.00 5.59 1.30 0.00 na na na na na O7o 0.12

na na na na na na 0.00 na na na na na na na

101.20 165.60 14,19 50.20 6.50 1.36 3.20 0.30 na 0.30 0.50 0,06 0.30 0.08

49.90 73.00 0.00 25.00 3.69 1.10 0.00 0.60 na na na na 0.50 0.08

23.90 35.60 3.04 10.80 1.90 1.12 1.40 0.20 na 0.20 0.40 na 0.40 0.06
49.10 79.00 0.00 30.00 4.10 1.38 0.00 0.50 na na na na 1.08 0.20

32.00 44.00 000 16.00 2.63 1.40 0.00 na na na na na 1.20 0.18

14.50 21.00 0.00 10.00 1.16 0.80 0.00 na na na na nâ 0.30 0.05

42.30 61.00 0.00 20.00 3.21 0.80 0.00 na na na na na 0.40 0.08

na na 0.00 na na na 0-00 na na na na na na na

nâ nâ 0.00 na nâ nâ 0.00 na na na na na na nâ

13 30 J6.00 0.00 8.00 0.52 0.80 0 00 na na na na na na na

0.00 na 0.00 na na na 0.00 0.00 0.00 na na na na na

2.50 5.20 0.57 2.70 0.60 007 0.50 nd 0.50 0.10 0.40 0.06 040 0.07

Tb Dy Ho Er Tm Lu

AP - 5-4



577R

Çomposição Suirnica das Rochas do {:ornpl€xô Mantiquo¡ra; Flernentos Maiores

Mg# SiO2 'l'io2 Al2O3 lrc203 MnO MgO CaO Na20 K2O P2O5 LOI l'O'i 
^L

-30c
-58Ii
-564ti'

-2eQ
t; - 190 c

. l{r7 
^

42.60 47.11 2.45 12.95 t4.31 0.22 5,96 10.06

49.70 4't.66 L26 14.60 12.39 0.2'Ì 6.a',Ì 7.1(,

40.'13 48.25 2.69 14,28 I t.{ì2 0.19 4.56 7.55

33.58 4{i1.47 3.44 12.21 t6.'78 0.25 4.'7(t t1.46

50.25 48.',7',t 1.85 14.50 r 1.59 0.23 6.57 10.00

42.19 48.82 200 t4.O'7 t3.24 0.21 .5 42 10.15

53.8r 50.tì4 0.96 l4.tì5 10.55 0.22 6.90 9.40

47.36 5 L60 r. l9 r 8. l1ì 8.38 0.15 4.23 ',l .4\t

5234 (¡t.02 1.45 13.39 5.78 0.ll 3.56 5.28

48 80 61,04 0,67 14.53 5.52 0 12 2.95 4.62

42.'72 62.58 0.46 16.55 4.{15 0.0{r 2.03 4.20

53,ltt (r3.40 0.56 15.22 4.89 0.09 3.12 4.t16

46.92 63.48 0.',19 t4.',76 6.03 o.t4 2.99 4;78

52.53 64.03 0.42 16.36 4.28 0.07 2.(f:¡ 6.17

34.03 ó6.55 0 09 l{ì 60 1.14 0.02 0.33 4.01

29.t19 6',1.6't 0.76 15.47 4.ltì 0.04 1.00 2.'78

29.41 6{ì.1ì0 0.48 15.17 4.32 0.0r l.0l 3.0{ì

45.81 (¡8.99 0.53 15.01 3.01 0.03 1.43 3.45

36.43 69.59 0.51 14.83 3.1I 0.07 1.00 2.56

33.04 69.63 0.50 14.94 3.25 0.04 0.90 2.57

33.97 70.29 0.40 15.36 2.53 0.03 0.73 2.2s

30.711 71.10 0.19 15.3tì t.32 0.02 0.33 1.3{t

39.16 11.25 0.22 t3.',tq 2.19 0.05 0.1tl 2.31

36.55 7 I 3 I 0.38 15.02 2.2(¡ 0.03 0.73 2.49

32.77 71.34 0.311 14.ó4 2.34 0.03 0.(,4 2.19

t2.92 72.60 0.25 t2.50 3.48 0.05 0.29 1.'71

33.61 73.30 0.30 14.56 2.s'7 0.03 0.73 2.65

25.5(¡ '75.23 0.09 13.ó5 1.09 0.00 0.21 1.63

4t.20 't5.28 0.08 ll47 0.58 0.00 0.23 1.64

28.12 '76.9t 0.16 r3.23 t.23 o.02 0.2',7 190

35.20 '76.99 0.07 13.5{ì 0.tì2 0.00 0.25 2.61

r-60tì
-56
-29t'

-31

-30^
: -2.9 A

I' - 6t A
-564t

l -s64^
5',7',7 C

.5flA
\-5',7',?t|

- t90 
^l.l1)OA2

- ?,9 l>

- 190 l)
. 189 Iì

Ir-30t]
Ii-5(r4lì
Ir-5(r4Iì

Ir,85 t)

3.06 L20 0.2'7 0.56 98.I 5
4.48 1.80 0.16 0.43 97.08

3.10 2.05 1.22 0.55 9(t.26

3.03 1.02 0.35 0.0tì 9ti.85

3.14 l.16 0.21 0.65 98.67

2.90 0.64 0.24 0.40 9ti.09
3.52 1.03 0.08 0.45 91ì.80

4.40 2.15 0.67 0.65 99.00

3.34 1.93 0.30 0.80 96.9(¡

3.76 3.37 0.s6 0.55 9',Ì.69

5.31 1.46 0.31ì 0.1¡3 9tt.53

4.35 2.66 0.24 0.4t 99.{30

3.83 1.52 0.16 0.36 98 84

4.30 0.59 0. l5 0.45 99.4tr

6.57 0.90 0.00 0.71 98.92

4.19 3.25 0.26 0.26 99,f1(r

4.',76 t.37 0.12 0.65 99.'t9
4.39 1.65 0.17 0.95 99.(¡l
3.54 4.30 0.25 0.28 100.04

3.',72 3.'77 0.19 0.17 99.68

4.27 3.31 0.15 0.25 99.57

3.1{i (,44 0.09 0.40 99.83

4.20 2.10 0.09 0.30 97.50

4.31 2.5 t 0.14 0.35 y).53

4.14 3.13 0.13 0.35 99.31

4.84 I .31t 0.0ó 0.21 97 .3'7

4.24 Ltì9 0.10 0.21 100.5{ì

3. t{l 4.49 0.02 0.18 99.7'7

3.43 3.81 0.0(r 0.25 9tt.8J

3.62 3.27 0.04 0.12 tol.',t'l
4.94 0.89 0.00 0.6() 100.75

l-5'7',711

Ir-564t)

AP-55



5'7'71)
,-l0c
r-5fìB
564tr

(lr

9l

26t

58

l6
80

86

nd

t2

t5

22

17

,_29Q

Comtrx sição Qui¡nico das Rmhos do Complero Juiz de tr'oÌ{: Olcmento$

TrÞt$s Mnìs Signill(snt€x

.190c
- 1fl7 

^-mIì
-5(;
-29 I

Ni K llb Ba Sr la Nb tlf 7.r '11 Y l]r U Sc v (b

60 9 2 ll 172.90 256.40 1_04 19.50 4.00 149.30 t4688.00 31.0 2.8 0.8 38 331 53

152 14942 37 :112.00 130 {10 0.0{l n¡ 2.00 102.00 75J4.00 48.0 0.6 nÂ 31 182 5t

57 l70lll ól 1179.00 62900 0.80 ni 6.90 266.m 16127.m 42.0 ?..4 n¡ 20 173

24 8467 5 331.110 22('.90 l.l5 19-20 5.20 189.50 20623.00 420 2.2 0.9 40 459 47

74 9630 20 ll3.U) 2ll.lm 0.70 n¡ 2.50 124.00 11091.00 2a.o 1.6 1.6 40 234

6lì 531:l rÌ¡ 131.00 262.0{1 0.90 n¡ 3 80 155.fi) ll9ql.(X} 14.0 1.3 nr 37 30-'l

156 8550 nr l4:J 0{l 2110.ü} 170 ¡¡ l.E0 62-{n 5755.00 25.0 0.9 n¡ 34 \97

20 17848 77 1075.00 740 00 1.70 n¡ 4.20 ltl.m 7134.m 300 4.9 nrì 17 ll5
79 16022 57 8.14.00 .152.m 2.20 nâ 5.60 199.(Ð 8ó93.m 15 0 4.0 rìâ l.l 89 nfl

37 27975 50 206ó.00 .¡78.00 trd ¡ì¡ 5.90 250.æ 4017.00 35-0 9.9 ¡¡ 25 ó5 nl
2l )2\20 21 402.00 527.00 n(l na 5l0 lllll.(Ð z1stl.Oi 44.0 17.0 1.0 l5 56 ll
40 22081 60 16J:l 00 790 0o n¡l n¡ 5-90 215.00 3357.00 22.0 22.0 1.5 l0 73 15

46 126111 5ll 4:19.00 29s.m 1.50 n¡ 330 lll2.00 473ó.00 30.0 3.0 0.{l 1l l3l lE

z7 4a9a rÌ:ì 341.m Jm.00 1.20 nn nd 29.00 25lll.(X) 15.0 0.7 n¡ ló 73 na

8 747t 9 ì87.10 573 20 0 t9 260 3.90 129.50 540.ùJ 5.0 0 7 0.6 f t2 2

stl 269'19 l0ó 1562.20 49ó 70 0ó1 16.00 ll.1xl 505.10 4556.ü) ló0 39.ó 1.4 5 lll 8

7 U37:l 4l 355.30 431.ó0 020 5.50 5.70 213.q) 2878.m 4.0 12.7 0.6 I 54 ',l

14 t3697 72 790.m 601m rd ¡ 3.m 153.00 1177.00 5.0 8.0 na 4 42 n¡

¡d l56tì6 l{m 1551.90 421-90 0 86 lrl 40 7.90 llxì.60 3057.m 32.0 10.7 1.0 11 26 6

tr(l 31296 108 1428.90 455.90 0.,1-l 10.20 5.10 203.00 2998,N 17.0 25 5 09 5 33 7

2 27'17'7 94 lll5.00 41ì2.m nd n¡ 5.90 25200 2198.00 8.0 21.5 ¡ì¡ I 22 
^n

2 5:1460 120 25,18.00 523.00 nd r¡ 3.20 112.00 ll3r.(Ð 5.0 12.0 l.l ù¡l l0

3 l$91 90 467.(Ð 2211.00 0.50 n¡ì 2.80 9600 131900 ll.0 6.0 n¡ I l4 n¡

? 20836 77 1063.00 492.m n(l nâ 5.:ì0 224.{to 2278.00 8.0 t2.6 na 3 24 r^
2 ?59113 85 1266.00 480.00 nd na 5.60 zll.{Xì 2278 m 6 0 18.3 0.0 3 2l

7 11456 ft 112.00 149.00 0-90 0-00 9.$ 192 fil 1499.00 104.0 4.ì na 5 (, l
nd 15689 45 1Zl7.4O 4111.00 0.07 3.40 ?.10 290.50 1799.(X) 4.0 l4.ll l0 2 33 6

1A 37271 70 l4'll.l0 4{17.40 nd I 20 -1.10 l0l.l0 540 00 2.0 111.6 0.6 ûd I ì

) 7t(')-N 5.1 .19.1(,.00 4:l.l 00 nd 0.0(l J.Íru 12.(t\t 180 00 nd 2.8 0.0 nd 7

nd 27145 '1). 94470 297.70 0.0u J..10 2 50 88.80 959.00 2.1 11.5 0.9 t l1 4

30^
-29A
-61 

^
.5'11('-.

-5tìA
.5771

- r90Ar
- 190 

^2-29t'
- r90J.)
-189u
.30u

5(,41Ì
5&lll

7lì

- iì5 t)
J-5',7'711

) r¡ 2]9 R0 ¡47,10 nd 1.20 0.40 14.00 420-00 nd 0.8 0.1 n(l 7
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Ju¡z de Fora:Outros Elementos Traços

CuPbZ¡SnWMoSb

52 15 34 Ì1.00 nd 1.30 0.21J 22.00

30 5 170 rìa nå n¡r

39 14 137 niì nr nâ na n¿¡

66 tl 49 ló.00 0.t0 \.'Ì0 0.40 24.t)(J

105 I I 92 ¡la DÍ rìa

ll? 10 97 n¿

516 106nrnA a

11 73 9? Dâ niì niì

36 16 7l na

40 22 79 m n¡ì nlì n¡ì r)rì

I J l, '76 ûà nî Da Dû n¿r

21 22 63 n.ì ûd nrì

32 l0 7{l n¡ nd nû nî na

19 12 48 nî nd nâ n¡ n¿¡

t1¿ 21 )2 3.00 nd 0.70 0.50 21.00

16 l0 70 fì.00 nd LIo 0.40 24.00

nd 19 49 15.00 0.10 1.00 0.50 2100

l4 17 42 ¡a ni nâ Dâ niì

I 28 19 lfl.00 rìd l.lr0 0.60 19.00

'7 29 44 4.00 nd 1.50 0.50 1,1OO

3 2'1 44 ní na ná nâ na

4 42 2l nä n¡ì n¡ rìiì nr

5 27 31 0â

4 25 40 niì na rìa

"1 2,'1 40 nä nd n¿r rì¿r rrl

9 12 56 rì¡ nd n¡ì Dâ nA

1,5 24 11 4OQ ùd 0.70 0.20 l?.00

19 5lJ 43 5.00 ¡rd 0.60 0.10 15 0O

ll ?5 9 ù¡ì nd nâ r¡ n¿

43 ll l.l 3.00 nd 1.30 0.40 16.00

ItJ 22 6.00 020 1.60 0.50 16.01)

MB-577F

Mts-5778
- t90Al
- 190 A2
-29P
- tgO t)
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18.90 40.?0 4.54 22.1)i 5.50 t.{ll 6.10 0.q) 5.80 l.l0 3.30 0.45 2.'7i 0.44

780 ?.2.00 nã 1400 3.70 l.ll n¡¡ 0.9{} 4.75 o.77

ó4.10 135.00 ntr 7t1.00 l5l0 4.30 nA 1.110 3.30 0.44

19.40 43.50 n$ 26.00 7.00 2.3'l 7 60 1.20 '1.40 1.50 4.50 O 5'7 3.70 0 ól
17 50 40 00 nâ 21 00 4 65 1.70 h¿ 0.q) 2.'10, 036

13.60 32 00 m 15.00 5.14 1.70 n¡¡ 0.90 3.30 0.4J

{ì.20 1900 nû 1200 33(, 1.20 n¡, 0.80 2.6tJ 03ó

58.70 119.00 n¡¡ 64.00 11.t0 2.q) nn 0.90 2.20 0.2fì

,15.30 110.00 nî 39.00 Õ.41 2.00 nr (1.8(l 1.20 0.14

6,1.70 119.00 ¡r 6:1.00 \2.4i 25¡J nâ ì.40 n¡ nd 2.60 0.16

73.40 120 00 nâ 53 00 {1.00 1.60 n¡r 0.90 1.64 0.21

95.90 15400 nr 5800 7.,t0 1.4'7 1.69 0.24

?l l0 411.00 n¡ 21.00 4.00 109 no 0.?0 2.30 0.35

17.9{J 15.00 ¡i¡ 17.00 4 36 1.30 n¡ 0.70 1.30 0.19

5.50 f1.80 0.93 440 1.20 0.9u 1.10 0.20 t.00 0.20 050 00? 0.50 010

178.60 303.90 26 55 92.80 )2.20 2.14 5.80 0.70 1.20 0 60 I 30 0 tó 0.80 0.t7

41.40 70.00 5.91 21.40 2.80 0.{ll 1.40 0.10 0.?0 0 ¡0 0.30 n¿ 0.20 0.05

J3.60 '72.00 nâ 30.00 3.45 I 00 n¿ nd ntl nd

ó6.{10 )2'7.00 l2.7ll 5200 l0?0 Ì.(,9 8.10 1.10 6.30 l lo 310 042 2.20 0.15

{11.30 141.70 12.91 47.60 7.1ì0 1.56 5 l0 0.70 3 60 0.60 1.50 0.lq l.l0 0.17

67.10 108.00 ûà 3100 5.llJ Llo 0.40 0.05

42.t10 67 00 M 24 00 3.34 I 20 0 20 f).05

t't 7lt 14.00 n{ .00 2.8r 0.ñ 0.70 0.12

51.70 79.00 ru 30.00 4.4{l l.l0 0.30 0.06

?390 ll1l.00 nî 37.00 5.25 l.l0 nd n¡ nd nd

,15.20 93.00 ¡n 54.00 11.00 21.1 nd 2.40 I l0 7.00 0.911

4590 75.Ì0 6.40 23.40 3.20 0.95 1.80 0.20 1.00 0.10 0.40 nd 030 0.07

4560 7-1..ì0 641 21.7û 2( ì.01 I lo 0.10 0.50 nd 0.1(l nd nd nd

l?.90 23.00 ,ìû 10.00 0.69 0.1t0 fl(l n(l 0.00 nd 0 00 nd nd nd

ro30 10,10 ?51ì 8( 1.10 0.76 0.60 nd 0..10 nd $.]0 ¡d 0.20 0.04

Elementos Terras Raras
das

Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb

7 qr l0 60 0 fll 2..7i 0 40 0.4,8 0.20 nd 0.10 nd nd !ìd û.1 nd
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Composição

Amostra C Z Or Ab An ¡/t Cm lt Ap Hy Totat

lvB-ct -564A 0.5 0.0 8.2 40.6 149 11 0.0 0.9 0.3 0.0 100.1
MB-C¡/-5648 0.8 0.1 11.1 35.7 13.0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 100.2
MB-C|\¡-564D 0.0 0.0 5.3 41.7 12.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 100.1
|\48-CM-564E 0.4 0.0 26.7 27.0 8.8 0.3 0.0 0 2 0.1 0.0 100.4
lvB-ct -564F 0.0 0.0 6.1 25.9 16.9 4.1 0.0 6.6 o.B 0.0 100.1
M8,Ct\¡-564t 0.0 0.0 5.4 56.6 .19.0 0.3 o.o 0.2 0.0 0.0 100.1
¡¡B-CM,5778 0.0 00 7.3 239 18.5 3.5 0.0 4.8 0.7 0.0 100.1
¡/B-CM-577C 0.5 0.1 19.3 35.6 12.7 1.0 0.0 15 0.6 00 1003
l\48-CNf-577E 0 4 0.0 22.4 31.6 12.1 0.8 0.0 .1 .0 0.5 0.0 100.3
MB-C|\¡-577F 0.1 01 25.5 300 11.7 0.8 0.0 10 06 0.0 100.3
¡/B-CM-577H 0.3 0.0 19.2 30.4 9.5 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 100.2
JF-33A(29A) 00 0.0 9.1 32.9 189 .1.5 0.0 1.5 04 0.0 .1002

JF-344(30A) 0.0 0.0 15.8 37.O 14.3 1.2 O.O 1.1 0.6 0.0 100.4
JF^348(308) 0.0 0.1 84 42.1 8.5 0.9 0.0 0.5 0.2 00 100.1
JF-34C(30C) 0.0 0.0 11.0 23.7 14.9 3.1 0.1 2.5 0.4 0.0 100..1
JF-35(31) 0.0 00 8.8 45.9 17.4 1.2 0.0 0.9 09 0.0 100.2
JF-29p 0.3 0.0 14.0 366 11.4 05 0.0 0.4 0.2 0.0 100..1
JF - 29 Q 0 0 0.0 7 0 27.0 22.5 2.9 o.O 3.6 0.5 0.0 100.1
JF-29T 0.0 0.1 20.5 32] 13.3 1.4 0.0 1.3 1.4 0.0 1004
JF-56 0.0 0.0 11.9 29.4 16.5 1.5 0.0 2.9 0.7 0.0 100.2
JF-58A 0.0 0.0 9.9 37.6 16.7 0.7 0.0 .1.0 0.4 o.o 100.2
JF - 58 B 0.0 0.1 12.7 27.4 19.9 3.0 0 0 5 3 3.0 0.0 100.3
JF - 60 B 0.0 0.0 12.9 35.8 23.9 2.1 0.0 2.3 1 .6 0.0 100.3
JF..61 A 0.0 0.0 3.5 36.7 23.9 J.0 0.0 08 0.4 0.0 100.1
JF - 85 D 0.5 0.0 22.s 29.4 9.4 0.1 o 0 0.2 0.2 0.0 100.6
JF - 187 A 0.0 0.0 6.2 30.2 22.0 2.6 0.0 .1.9 0.2 0.0 100.1
JF-1898 0.6 0.1 18.7 35.4 10.6 0.6 0.0 0.7 0.3 o.o 100.3
.lF-190A'l 09 0.1 1S7 364 10.8 06 00 0.8 0.4 0.0 100.3
JF - 190 A2 0.6 0.0 38.3 27.1 7 .2 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 100.4
JF-190C 0.0 0.0 3.9 25.1 24.0 3.3 00 3.9 0.6 o0 100.1
JF - 190 D 0I 0.1 15 0 36.8 12.0 0.6 0.0 0.7 0.3 0 0 1oo 2

Nota. Base anidrica. Fe2O3/FeO = 0.15

para as rochas do Mant¡que¡ra
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As amostras selecionadas l'oram enviadas para análise em quatro lotes. As técnic¿s de

análise empregadas para cada lote são citadas abaixo:

a) 2 Lotes (40 amostras) - enviados ao Activation Laboratories L.td (canadá), tendo sido

realizadas a análise dos seguintes elementos pelas seguintes téonicas:

# Elementos maiores, Sc,Y,'Zr, Ba, Sr, Ag, Re, lli, Cu, Ni, Pb, V e Zn - ICp/AES*t; e

# Elementos Temas Raras (t.a, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) - [NAAú2.

b) t Lote (20 amostras) - enviado ao Activation Laboratories (Canadá), tendo sido realizadas a

análise dos seguintes elementos pelas seguintes técnicas:

# Elementos maiores, Ba, Sr, Y, Zr, Sc, Be, e V - ICP/AES*r; e

# Todos os elementos tlaços, incluindo as Terras Raras - ICp/MS*3.

"fEfrllltr^rcr lll^r rrl^ a¡ôI t-t ITl\rátrÞ AtYËll-l I l\J/L\Ö

c) I Lote (08 amostras) - enviado ao laboratório de geoquímica cla eueen's university Belfast,

tendo sido realizada a análise dos seguintes elementos pelas seguintes técnicas:

# Elementos maiores .f Cr, Ni, Rb, Be, Sr, 'fa, Nb, Zr, y, V, Co, Cu, pb, Zn, Sn, W e Mo -
Espectrometria de Fluorescôncia de ltaios-X (lryDS-XRF'1,1).

Em todos os c¿lsos loi enviada uma amostrà paclrão para possibilitar o controle cla

qualidade cla análise.

*r Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry
*2 Instnrmental Neutron Activation Analysis

*3 lncluctively Couplecl Plasma - Mass Spectrometry

*¿ Wave Disperssive Spectrometry - X Ray Fluorescence
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IÇP: AES

A técnica de lCIr-AÐS consiste na dissolução da amostra" utilizando,se ácidos puros ou

misturados ou técnicas cle tì.rsão, âtravés do emprego de funclentes. A solução da ¿rmostra é

então introduzida em um plasma excitado a uma frequência cle rádio (* 9000o K). Cacla

elemento na solução produz um espectro característiÇo. A intensidade das linhas espectrais é

diretamente proporcional à quantidade do elemento presente.

ICP: MS.

A tecnologia ICP-MS agrega o material em chamas produzido pela técnica padrão de

ICP a um espectrômetro de massa de quatro polos para medir a massa clo elemento e não as

Iinhas de emissão.

rNA4

O INAA é uma técnica analítica que depende da rnedição da radiação gama pdmária

que é emitida por isótopos radioativos. Esta radiação primária é procluzida através da

irïadiação da ¿rmostra (sólida) em um rator nuclear. Cada elemento ativado ir'á ernitir um

radiação gama própria (tipo impressão digital) que pocle ser medida e quantifioacla

wÐs: xR.F

A técnica XRF consiste no bombardeamento de matedal sólido com Raios-X e na

rnedição das emissões cle raio-x geradas. Para a determinação dos elementos rnaiclres por XRF,

amostra é diluícla e homogeneizada através de um métoclo de fusão. No caso da deterrninação

dos elementos traços, as análises fòram feitas em pellets de rncha
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A análise por regressão pode ser utilizacla pala quairtificar o grau de correlaçãci

existente ern umtr associação de lochas. Além disso, em um espaço r7, este método pocle

fornecer o valor de x em função de y ou vice-versa.

A quantificação de uma associação é efetuada através do ajuste de uma reta aos

dados plotados em espaço ry e cla definição da equerção clesta linha. A equação de uma

reta que relaciona as variáveis x e y é.

y=ãx+h

Métodos Ðe ReEressão

Esta relação é ideal e não permite qualquer desvio da reta. No entanto, isto está

longe de ser real, já que a maioria das observações envolve algurn grau de erro, e os dados

formam uma nuvem de pontos, introduzindo incerteza ao procedimento de ajuste da reta.

Várias formas de regressão existem, como por exemplo:

1 - Regressão pelo Método dos Mínimos Quadrados cle y em x;

2 - Regressão pelo Método dos Minimos Quadraclos de x cm y;

3 - Regressão Proporcional pelo Método dos Mínimos Quadrados;

4 - Regressão llobusta.

Neste trabalho, f'oi utilizada a regressão c{e y em x pelo método dos mínimos

quadrados. Atravós cleste método, a melhor linha (a mais ajustada) é construída cle forma a

que a soma dos quaclrarlos dos desvios verticais a partir da linha seja minima.

A regressão de y em x pode ser de{inida por:

h:y_ax
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onde x e y são os valores médios para as variáveis x e y e a quantifica a inclinação da

linha. Esta inclinaçãro (a) pode; ser definida por:

ø = r (^9r,zSl

onde r é o coeficiente de colrelação e S^ e S, são os desvios padrão das amostras em x e

y, respectivamente.

O coeficiente de correlação r é calculado como

r: Sxy / lt Si. sf I

onde Sxy é a covariância x,y, Sxy - E (, - Ð . (y - y) / (n - 1) para uma população n.

Os rnesmos princípios cle correlação linear aplicam-se a regressões polinomiais.

Quanto mais r se aproximar da unidade, melhor a correlação linear ou polinomial.

Nesta tese, deu-sc prelcrência ao quadrado cle r (r2) Por exemplo. se r =. 0.9 e.

portanto, 12 = 0,81, 81% de variância total da amost¡agem podem ser cxplicadas por uma

correlação linear ou polinomial.

Os níveis de significância de r são dependentes clo nilmero de amostras na

regressão, conforma apresentado na tabela a seguir'.
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r
ùqt

Niveis de Significåncia do Suadrado do Coeficiente de R.egressão (R'?)

ll
J

4
5

6
7

8

I
10

II
t2
l3
14

l5
T6

l7
18

l9
z0
2.1

22
23

25
26

27

29

30
31

32

42

62
122

f 80%
r 0,951
2 0,800
3 0,687
4 0,608
5 0,55r
ó 0,505
7 0,472
I 4,443
9 0,419
l0 0,398

11 0,380
t2 0,365

13 0,351

14 0,338
r 5 0,327
16 0,311
17 0,308
18 0,299
t 9 a"?,91

20 0,284
?,1 0,277

23 0,265
24 0,206
,s n )55

26 0,250
27 0,245
28 0,241
),9 0,?-37

30 0,233
40 0,202
60 0,165

90o/o 95o/o

0,988 0,997
0,900 0,950
0,805 0,878
0,729 0,81I
0,669 0,755
0,621 0,707
0,582 0,666

0,52t 0,602
0,497 0,576
0,476 0,553
0,457 0,532
0,44t 0,514
0,426 0,497
0,412 0;482
0,400 0,4ó8
0,389 0,456
0,378 0"444
0,36q 0,433
0,3ó0 0,423
0,352 0,41'3
0,344 0404
0,337 0,396
0,330 0,388
0,323 0,381
0,317 0,374
0,31 1 0,367
0,306 0,361

0,301 0,3"55

o ?q6 0 i4q
0,257 0,304
o,ztr 0,250

99% 99"9o/o

1,000 1,000
0,990 0,9s9
0,959 0,99t
0,917 0,974
0,875 0,951

0,834 0,925
0,798 0,898
v, / t)., v1¡51z

0,735 4,847
0,708 0,823
0,684 0,801

0,661 0,780
0,641 0,706
0,623 0,742
0,606 0,725
0,590 0,708
0,575 0,693
0,561 0,679
0,54q 0,665
0,531 0,652
0,526 0,640
0,515 0,629
0,505 0,618
0,496 0,607
0,487 0,597
0,479 0,5 88
0,471 0,57S
0,463 0,570
0,45ó 0,567
0"449 0,554
o lcl I o ¿qn

0,325 0,408
0.237 0.294t20 0 117 150 0- 178

n: número de amostras; f- grau de liberdade (f: n - 2),

Exemplo: Para 15 amostras, o coefioierlte de correlação t - 0,525 (ou 12 = 0,27 6) é

considerado significante entre os níveis 95%' e 99o/o.
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