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Foto l-Afloramento ES-197, estrada Floresta-Belém do São Francisco, Baffa de São Pedro.

Terreno Pernambuco-Alagoas: ortognaisses tonalíticos e granodioríLicos, com mobilizados

migmafticos do Complexo Belém do São Francisco.

Foto 2-Afloramento ES-197, mesma localização anterior. Ter¡eno Pernambuco-Alagoas:

detalhe dos fundidos anatéticos leucogranodioríticos e leucomonzogranít.icos típicos do

Complexo Belém do São Francisco.

Foto 3-Afloramento ES-196, estrada Floresta-Belém do São Francisco, Bafra de São Pedro.

Temeno Pemambuco-Alagoasi faixa de biotita Kistos feldspáticos de prÒvável origem

vulcânosEedimentar do Complexo Cabrobó, preservada enúe otognaisses e migmattos do

Compìexo Belém do São Fra¡cisco.

Foto 4-Afloramento ES-196, mesma localização anterior, Ortognatsses leucogranlticos do

Complexo Belém do São Francrsco, exibindo uma foliação milonítica S3/S2 sub-hor.izontal,

preservada na zona de influência do Lineamento Pernambuco.

Foto S-Afloramento ES-292, estrada Floresta-Serra Talhâda; terreno Alto Moxotó,

suprâcrustais metapelíticas do Complexo Cabrobó, mostrando uma foliação S1 dobrada, com

desenvolvimento de uma foliação plano-axial 52, sendo transpostas por un'lÍì xistosidade

dominante 53.

Foto 6-Afloramento ES-231, mesmÂ localização anterior; ortognaisses granlticos

homblendicos, com bandamento gnáissico (provável 53) truncando antiga foliação (S2)

(pa¡alela ao lapis) e incluindo dobras intrafoliais extremâmente achatâdas.

Foto 7-Afloramento ES-379, estrada Florestâ-Catqueja, região de Riâcho dos Irocinhos.

Teffeno Alto Moxotó; supracrustais metapeìíticas do Complexo Cabrobó, mostrândo uma

provável dobra em bainha do episódio contracional D2lD3.

Foto 8-Afloramento ES-128, envoltório do Complexo Lagoâ das Pedras; mctagraûitóides

Recanto exibindo uma foliação antiga (S2?) e uma foliação milonítÍca (provável 53¡ com

dobras int¡afbliais e sigmóìdes de feldspato, sugestivos de tansporte parâ sul (lado esquerdo

da foto) do episódio D2lD3 contracional.

Foto g-Afloramento ES-93, região entre Poço do Salgueiro e Acari. Metavulcânica dacltica

algo porfirltica da Seqüência Poço do Salgueiro; A foliâção 52 (?) é cortâda por frlão

aplltico, o qual é extremameflte dobrado, num padrão relacionado com cisalhamento puro,

exibindo uma expressiva taxa de encuftamento.
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Foto 1O-Aflorâmento ES-244, estrada Floresta-Carqueja, Riacho São Gonçalo. Terreno Alto

Pajeú; supracrustais do Complexo Sertânia, exibindo uma estruturação em cunhas tectônicas,

onde superflcies de deslocamento discretas truncam a foliâção gnáissica dominante. Os

números indicam as cunhas referidas nas fotos 11 e 12, cujos locais são indicados.

Foto ll-Afloramento ES-244, local 1do corte, a.rranjo interno dâ cunha tectônica 2;

supraüustais do Complexo Sertânia mostrando uma bem defìnida foliação S3', que contem

sigmóides de feldspato indicativos de transporte para sul (pa¡a r direita da foto).

Foto l2-Afloram enÍo ES-244,local 2 do corte da foto anterior. Supracrusta.is do Complexo

Sertânia, com a foliação 53 incluindo sigmóides pegmatJtrcos ou estruturas "en échelon"

indicativâs de uma dinâmica cisalhante simples e transporte segundo o mergulho da foliação,

pâra sul.

Foto 13 -Afloramento ES-378, esÍâda Floresta-Carqueia, região de Balra da Forquìlha. Zona

de cisalhamento Bana da Forquilha; milonito gradtico com foliaQão S2/3 sub-horizontal,

postura característica da zona de máKimo strain dø, superfície de empurrão (base d^ nappe

granltica Seffa de Jabitacá)

Foto l4-Afloramento ES-244, face oeste do corte. Supracrustars do Complexo Sertânia

exibindo dobras D4 com plano axial próximo da vertical, afetando prévia trama F2¡3 com

foliação de bâixo ângulo,

Foto 15-Afloramento ES-2¿14, mesma face do corte da foto anterior; detalhe dos padrões de

interferencia coaxiais D4lD3,

Foto ló-Aflorâmento ES-33, região de Tapuio. Plúton norte, alóctone externo; diatexito

Riacho do Forno, com feições sugestivas de seções de bainha, na zona de rampas frontais

imbricadas de Tapuio.

Foto l7-Afloramento ES-244, Riacho São Gonçalo. Lado oeste do corte; suprâcrustais do

Complexo Sertânia, mostrando um detalhe do truncamento da foliacão 5273 do episódio

contracional pela foliação 54 da tectônica extensional, que aproveitâ em paÍe os planos S do

episódio anterior.

Foto 18-Afloramento ES-85, Granodiorito Riacho do Icó, plútons satélites, região da Lâgoa

da Caatinga; fol.iaQão de fluxo bem marcada pelo alinhamento dos cristais de feldspato.

Foto 19-Afloramento ES-30, estradâ Floresta-Carnaubeira, região de Lâgoa das

CobrasÆapuio; Granodiorito Riacho do Icó, borda noÍe do plúton principal; facies cisalhada

do Granodiorito, exibindo os efeitos da falha transcorrente Lagoa dâs Cobras, de reieito

sinistral

Foto 20-Afloramento ES-85, estrada Floresta-Sena do Arapuá, região dâ Lâgoa da Caatinga;

Granodiorito Riacho do Icó deformado na terminação da zona de cisalhamento Três

Umbuzeiros; dobras mét¡icas de plano axial em pé afetando provavelmente o S0
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Foto 2l-Afloramento ES-86, região da Lagoa da Caatrnga; Granodiorito Riacho do Icó

afetado pela tectônica extensionâl rúptil tardi-D4; clivagem espaÇada preenchida por FrlÕes e

fìlonetes de quartzo sub-horizontais

Foto 22-Afloramento ES-40, região do Iùacho da Cachoeira Grande. Plúton norte, zona de

concentração de xenólitos de forma poligonal e contatos bruscos no Granito São João, A

disûibuição caótica sugere unl fraturamento prévio, provavelmente hidráulico, e dispersão

dos fragmentos em líquido viscoso

Foto 23-Aflorâmento ES-349, norte de Malhada Vermelha (norte de Floresta); facies

brechado do Grânito São João, no s¡ock de Exu, comprovando o caráter niptil deste pulso do

Complexo Lagoa das Pedras

Foto 24-Afloramento ES-117, margem do Riacho do Forno, região da Lâgoa das Cabras,

Granodiorito Riâcho do Icó, margem oeste do plìlton principal; dique do Granito São João

cortando o Granodiorito luacho do Icó

Foto 2-5-Afloramento ES-180, estrada Floresta-Carqueia, região do Riâcho do Manoel Dão;

Tereno Alto Moxotó, Complexo Floresta; ofiognaisses tonalíticos e qualtzodiorÍtjcos, com

diques de metâbasitos, exibindo uma plonunciada foliação milonítica 54 na zona de

cisalhamento do Lineamento Pernambuco.

Foto 26-Afloramento ES-2, estrada Floresta-Carnaubeira, região de Lâgoa do Defunto;

metavulcânicas andeslticas e dacíticas do Complexo Câbrobó, Seqüência Lagoa das

Contendas, transformadâs em anfibólÌo gnaisses bândados, exibindo a proeminente foliaÇão

S3

Foto 27-Afloramento ES-200, estrada Floresta-Serrâ Talhada, região de ltiacho Seco;

Complexo Cabrobó, Seqüêûcia Lagoa das Contendas exibindo umâ intercalação metabasítica

nas metavulcânicas félsicas

Figura 28-Afloramento ES-329, região de São Pedro; Seqüência Lagoa das Contendas

formada por metar.ulcânicas félsicas, provávelmente metatufos, transformados em gnaisses

quùrtzofeldspáticos, que constituem uma componente litológica importante da Seqüencia

Lagoa das Contendas

Foto 2g-Afloramento ES-332, estrada Floresta-Carnaubeira, rcgião de Lagoa rlas Contendas;

bandamento composicional grosseiro (S2 paralelizado com S0) desenvolvido em "sills" de

metagabros e metadiabásios da Seqüência Lagoa das Contendas

Foto 30-Afloramento ES-235, estrada Floresta-Se¡ra Talhada, região dc Mãe d'Água;

intrusão tabulù de metagranitóide São Pedro cortando ortognaisses da Seqüência Lagoa das

Contendas. A intrusão e as encaixantes apresentam um suave dobfamento associado ao

evento transtracional F4
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Foto 3l-Afloramento ES-372, região de Airi; metatrondhjemitos Riacho das Lajes exibindo

uma foliação grosseira, est¡eitos e descontínuos níveis máficos e concentraQões centimétricas

de anJibólio e clinopjroxênioi nota-se vagamente e existência de uma foliação antiga S1/S2

t-ransposta pela foliação dominÂnte 53

Foto 32-Afloramento ES-68, região de Tapuio. Faixa de metabásicas da Suíte Senote das

Pedras Pretas intercalada nâs supracrustais e metagramtóides contracionaÍs do plúton norte.

Neste local, predominâm metâgâbros grosseiros, com os cristais glosseiros de plagioclásio

pa¡ci almente alterados pæa epídot

Foto 33-Afloramento ES-367, Senote das Pedras Pretas. Teto afundado da inûusão principal

do Granodiorito Riacho do Icó. Metaultramáfica alterada da Sulte Serote dâs Pedras Pretas,

com uma natrìz silicática rica em anfibólio e um effiquecimento em ilmenita tanto na

matriz, quanto na forma de veios

Foto 34-Mesmo afloramento dâ foto anterior. Minério de feno-titânio silicoso âssociado às

rochâs metamáfico-ultramáficas da Sufte Serrote das Pedras Pretas

Foto 3s-Afloramento ES-94, região de Poço do Salgueiro. Envoltódo do plúton norte do

Complexo Lagoa das Pedras; metavulcanoclásticas bandadas da Seqüência Poço do

Salgueiro, com um bandamento composicioral S2/S3 verticalizado

Foto 36-Mesmo af'loramerto anterior; envoltório do Complexo magmátlco Lagoa das Pedras;

metawlcanoclásticas da Seqüência Poço do Salgueiro com um ruvel de lava preservado

Foto 37-Afloramento ES-320, sangradouro do açude de Recânto, Seqüência

metavulcanossedimentar Poço do Salgueìro exibindo uma alternância regular de nfveis

décimét¡icos máfico-félsico e vulcanoclástico (Sfl, paroialmente recristalizado pela

defomação contracional (fbliações S2/S3 sobrepostas). Em certos "sets" há feições sugestivas

de gradação composicional

Foto 38-Mesmo afloramento da foto anterior, exibindo a mesma regulafldade de alternância

máfico-félsica e vulcanoclástica; alguns níveis de metabasitos, xistos e cherts são incluídos

na seqüência, neste local, além de pequenas intrusões de gabros.

r,..oto 39-Afloramento ES-239, estrada Florestâ Sena Talhada, região de Ba.nâ da Forquilhâ;

metagrÂnitóide Recanto, facies cinza, com suâ caracterftica textura "âugen" e uma matriz rica

em biotita e muscovita +(granada, alguma sillimâníta)

Foto 40-Afloramento ES-35, região de Tapuio. Complexo Lagoa dâs Pedras, metagranitóide

Riacho do Forno, rnostrando feições migmatíticas, conl leucossomas f'ofmando dobras sem

raiz, mesossomas com proporção variáveì de máficos e desconfnuos filmes micáceos

(melanossomas)
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Foto 41-Aloramento ES-260, cabeceiras do Riacho dos Pocinhos. Complexo Lagoa das

Pedras; migmatito estromático Rracho do Fomo, com mesossoma xistoso e gnáissico com

granada, muscovita e biotita; o protólito é uma facies de transição entre as Seqüências São

Caetano e Poço do Salgueiro

Fotos 42 e 43-Aflorâmento ES-17, Riacho da Posse. Complexo Lagoa das Pedras, inffusão

principal; Granodiorito Rracho do Icó, com sua fac.ies normal, grosseira, âs vezes aìgo

porfirítica, com scÌùieren biotfticos e xenólitos de metabasitos (Suíte Senote das Pedras

Pretas?); observe-se a reação do xenólito com o magma granodiorítico, que dá origenr a uma

ftanja bioltjca no contato entre os dois

Foto 44-Afloramento ES-280, Riacho do Mulungu. Pa¡te leste dâ jntrusão principal; facies

hfbrida de coexistência entre magmas diorítlco e félsico do Granodiorito lìiâcho do Icó,

mostrândo um grande autólito do primeiro no Granodiorito

Foto 4s-Afloramento ES-39, linha de transmìssão da CIIESF, região do Riâcho da Câchoeira

Grande. Plúton norte, Granito São João com um raro autólito máfico falhado, confirmando o

regime praticamente frágil de intrusão
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Figura 10-(a) Padrão de distdbuição das lineações minerâis e de estiramento relacionadas

com as zonas de cisalhamento Barra da Forquilha e Três Umbuzeiros; (b) e (c)

comportamento dâs foliações 56 e 56/53 do Granodiorito Riacho do Icó, plúton principal:

diagramâ de contorno dos polos das foliações e diagrâma de Flynn modificado

Figurâ l1-Bloco diagrama esquemátrco do Complexo Lagoa das Pedras, com ônfàse para os

granitos transtracionais

Figura 12-Seções geológicâs no depósito de ilmenita do Seúote das Pedras Pretas

Figura l3-Aranhagrama normâlizado pâra o manto primit-rvo e diagrama de terras raras

normalizado pa¡a o condrito de uma âmostra do Compiexo Floresta

Figura l4-CaracterÍstcâs composicionais da Suíte Malhada Vermelha: a) diagrama QAP

mesonormaüvo; diagrama álcalis total vs. sílica com nomenclatura dâs rochas vulcânicas;

diâgrama sllica vs. log (Zrl'liO2)

Fìgura ls-Diagramas álcalis total vs sllica (18a) e AFM (18b) dâ Sulte Malhâda Vermelha,

mostrando o caúter toleltlco e uma concenFaÇão composicional nos termos máficos ricos em

Fe. Limite dos campos segundo Irvine & Baragar (1971)

Figura l6-Aranhagrama normâlizado para o manto primitivo e diagrama de terrâs ra¡as

nomalizado para o condrito da Sulte Malhada Vermelha; os números no inteÌior dos

diagra¡nas de teffa.s raras indicam o teor em sflica das amostras

Figura l7-Mapa de localização das amostras com análise qufmica, Complexo Floresta e Sulte

Malhada Vemelha

Figura 18-Diagramas total de álcalis vs. sílica, sílica vs. log (Zr/TiO2) e log (ZrlTiO2) vs

log (Nb/Y), mostlando as var.iações composicionais da Seqüência Lagoa das Contendas; as

poucas anáises disponíveis indicam que essas rochas se situam na transiÇão de andesitos para

traqui andesitos e traquibasaltos

Figura l9-Aranhagrama normalizado para o manto primordial e diagrama de terras raras

nomalizado para o condflto de um metandesito (ES-3324) e um metatufo félsico (ES-0028)

da Seqüência Lagoa das Contendas

Figura 20-Diagramas discriminantes de ambientes tectôrucos da Seqüência Lagoa das

Contendas. Diagramâs (a) e (b), segundo Gill (1981); (c), (d) c (e), segundo Pearce & Cann

(1973). Padrões comparativos: OFB-basaltos de tundo oceânico, LKT-toleítos com baixo K,

IAB-basaltos de arco de ilha, WPB-basaltos intraplaca

Figura 21-Diagrama QAP mesonormativo dos metagranitóides São Pedro (quadrados) e dos

metat¡ondhjemitos Riacho das Laies (círculos). Os metagranitóides São Pedro se concentra

nos campos 8 (monzonitos), 8*/9* (quartzo monzonitos/quartzo monzondioritos) e 3b

(monzogranitos), enquânto que os metatrondhjemitos nos campo 5 (tonalitos), 10+ (quartzo

dioritos) e em grande parte no campo 9 (monzodloritos),
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Figura 22-Classificação das rochas granÍticas no diagrama albitâ-anortita-ortoclásio

(O'Connor, 1965), moshândo a distribuição dos metagranitóides São Pedro (quadrados) e dos

metatrondhiemitos Riacho das Lajes (círculos)

Figura 23-Diagramas álcalis total vs, sflica (a) e âlumina/totâl de álcalis vs

aluminâ./CâO+total de álcalis (b) dos metagranitóides São Peùo (quadlados cheios) e dos

metatrondhjemitos R.iacho das Lajes (círculos cheios)

Figura 24-Aranhagramas normalizados para o manto primitivo e diagramas de terras fafas

normalizado para o condrito dos metagranitóides São Pedro (quadrados) e dos

metatrondhjemitos Rircho das Lajes

Figura 2s-Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos dos metagra tóides São Pedro

(quâdrâdos cheios) e nìetaüondhiemitos Riacho das Lâjes (círculos cheios); diagrama K2O

vs. sílicâ, onde os metaûondhiemitos caem no campo dos plagiogranitos; R1-R2, mostrando

em ambos uma tendência para granitos tardiorogerucos, apesar do grande espalhamento

Figura 26-Diagramas Nb vs. Y e Rb vs Y+Nb de Peuce et aL. (1,984) mostrando â aflnidade

dos metagranitóides São Pedro e metatondhjemitos Riacho das Lajes com os granitos de

arco vulcânico

Figura z7-Metagranitóides São Pedro e metatrondhjemitos Riacho da Laies: (a) diagrama Yb

vs Al2O3, mostrando que a afinidade dos metaûondhjemrtos (representados por apenas uma

âmosta) com os plagiograrutos oceânicos e a collelação negativa alumina-sílica de ambos;

(b) Al2O3 vs. sílica, mostrando a comparação com campos de rochas naturâis e resultados

expenmentâis; campos extraídos de Van der Laan & Wyllie (1992): l-campo das rochas

naturais (Winther & Newton, 1991); 2+onalitos de arcos (Beard & Lofgren, 1989); 3-

experimentos ent¡e 8 e 32kbar, pouca ou nehuma água adrcionada (Rapp et al., 1990).

Figura Z8-Diagrama TiO2 vs. síìica dos metagranitóides São Pedlo e metaûondhjemitos

Riâcho das Laies, nìostrando os baixos teores deste óxido e uma distribuição próxima da

isobáricâ de 8 kbar

Figura 29-Aranhagrama normalizado para o ORG dos metagranitóides São Pedro e

metaûondhjemitos Riacho das Laies, exibindo dois compoúamentos diferentes. O

metrgranitóide aplesenta uma alta (azão enFe os elemntos LIL e HFS, sendo rico em Ba e

extremamente empobrecido em Yb (teûas raras pesadas); o metatrondhjemito é menos

fracionado, sendo enriquecido apenas em Th e exibe expressiva anomalia de Nb e discreta de

Zr

Figura 30-Mapa de localjzação das amost¡as com análise qufmica, Seqüência Lagor das

Contendas, metagranitó.ides leucograruticos São Pedro e trondhiemíticos Riacho das Laies
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Figura 3l-Comparação do "trend" da Sufte Serrote das Pedras Pretas (associação Tapuio)

com o "trend" das rochas ígneas, a paÍir de diagramas concebidos por Beswick & Soucie

(1978), mostrando o grau de alteração das amosftas. A comparação com a curva padrão

sugere pouca remobilização de sílica e alumina e certa alteraQão relâtivamente ao cálcio.

Figura 32-Diagramas de Beswick & Soucie (1978) aplicâdos à Suíte Serrote das Pedras

Pretas, associação Tapuio, mostrÂndo: (a) o compofamento das fazões CaO/K2O em relação

à AI2O3/K2O e (b) de SiO2/K2O em relação à Fm (FeOt+ MgO). Os "tfends" padrões são de

suites magmátjcas clássicas, compiladas pelos autores acima, Os diagramas sugerem

enriquecimento de CâO e Fm durante o metafnorfrsmo

Figura 33-"Trends" de razões de elementos maiores de rochas ígneas compilâdos dc Beswick

& Soucie (1978) comparados aos da Sulte Serrote das Peùas Pretas /associação Tapuio). Os

diagramas confirnam modificações oconidas no conteúdo de CaO e Fm.iá constâtadas em

dlagramas anteriores

Figura 34-Diagrama da razão logarítmioa CaO/Na2O vs Fm/Na2O da Suíte Senote das

Pedras Pfetas /associação Tapuio), comparada âo "trend" ígneo dos mesmos autores da figura

anterior. Um previsível effiquecimento em Fm parece mais âcentuado que do CaO

Figura 35-Diagrama TiO2 vs. sílicâ da Suíte Serrote das Pedras Pretas, associação Tapuio,

mostrando um contínuo decrésoimo deste órido ao longo do fracionamento

Figura 36-Diagramas Al2O3 vs. sflica e Fe2O3* vs. sílica da Suíte Senote das Pedras Pretas,

associação Tapuio. Como no caso do titânio, observa-se um contlnuo decréscimo de ambos

com o aumento do teor de sflica na rochâ

Figura 37-Diagramas MgO vs sflica e CaO vs sflica da Suíte Serote das Pedras Pretas,

associação Tapuio, most¡ando uma tendência a crescimento do CaO e um espalhamento do

MgO com o aumenlo da sflica

Figura 38-Diagranìa álcalis vs sílica e K2O vs sílica dâ Suíte Serrote das Ped¡as Pretas,

mosfando o espectro composicionâl segundo a classificação das rochas vulcânicas não

potássicas. As lochas se concentram nos campos dos basaltos e picritos com médio e balxo K

Figura 39-Diagramas TAS e AFM dâ Suíte Seffote das Ped¡as Pretas, associaÇão Tapuio,

mostrando o ca¡áter toleÍtico da Sufte. Observe-se que as rochas mais pobres em síìica caem

no campo alcalino e que há uma leve tendência a decréscimo da soma dos álcalis com o

crescimento da sílica

Figura 40-Aranhagrama normalizado parâ o manto primordial e diagramas de terras raras

normalizado para o condr¡to da Sulte Serrote das Pedras Pretas. As amostras do âranhagramâ

são da associâção Serrote das Pedras Pretas, enquanto que os diagfamas de TR contêm

amosûas das duas associações (ES-3314, ES-34ó4, RP-602 e RP-0001: Seffote das Pedras

Pretâs; ES-06841 e ES-073: Tapuio)
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Figura 41-Diagrama V vs Ti/l000 (Shervais, 1986) discriminante entre basaltos de assoalho

oceânico (OFB) e basaltos de arco (ARC) da Suíte Serrote das Pedras Pretas, associação

Tapuio

Figura 42-Diagramas discr.iminantes de ambiente tectônico segundo Mullen (1983) e Pearce

(1975) da Suíte Serrote dâs Pedras Pretas, associação Tapuio. Os diagrarnas discriminam

entre basaltos toleÍticos de ilha oceânica (OIÐ, basaltos de cadeia mesoceânica (MORB),

toleÍtos de ârco de ilha (IAT), basaltos calcioalcaliûos (CAB), basaltos de fundo oceânico

(OFB) e toleítos de barxo potássio (LKT). Considerando-se que a associação Tapuio constttui

o segmento não mrneralizado em Fe-Ti da Sulte, os diagramas mostram que essas associaQão

possui uma tendência de se concenl¡ar no campo dos basaltos de cadeia mesoceânica

(MORB)

Figura 43-Væiação composicionâl da Seqüencia metavulcanoclástica Poço do Salgueiro

mostÎândo a composição restrita traquítjcahiolftica/riodacftica/dacltic¡t da Seqüência

metavulcanoclástica Poço do Salgueiro: (a) segundo diagrama TAS de Le Bas el al. (1986)

(convenÇões de acordo com a figura l4); (b) e (c) diagramas de Winchester & Floyd (1977)

Figura 44-Diagramas demonstrativos do caráter subalcalino a médio-alto K e peraluminoso

da Seqüênciâ metavulcânoclástica Poço do Salgueiro

Figura 45-Aranhâgrama normalizado pa.rÀ o manto primitrvo e diagfama de teûas râfâs

normalizado para o condrito da Seqüência Poço do Salgueiro, observando-se as expressivâs

anomalias negativas de Nb e Ti e discretâs de Rb e Sr, sugestivas de uma forte componente

crustal na formação do magma dacltico-riolítico

Figura 46-Mapa de localização das âmostras com análise química, Suíte Serrote das Pedras

Pretas e Seqüência Poço do Salgueiro

Figura 47-(a) Diagrama QAP mesonormativo dos metagranitóides Recanto (quadrados) e dos

migmatitos/metagranitóides Riacho do Forno (cfrculos), mostrando um espectro

composicional restrito ao campo 3b-monzogranitos; (b) diagrama Q-P multicatiônico com

distribuição de âmbos metagranitóides nos campos 1 (granitos) e 2 (adamelitos). Campos do

diagrama QAP, conforme a figura ; campos do diagrama Q-P: I-granito; 2-adamelito, 3-

grariodior.ito; 4{onalito; 5-quartzo siedto; 6-qua¡tzo monzonito; 7 -qùarl'zo monzondiorito; 8-

qua¡tzo diorito; g-sienito; 1O-monzonito; 11-monzogâbro; 12-gabro (diorito)

Figura 48-Diagramas A-B multicatiônico e alumina/álcalis total vs. alumina/CaO+álcalis

total dos m.lgmatitos e metagranitóides Recanto e Riacho do Fomo, mostrando o caráter

essencialmente peraluminoso dessas rochas e a natureza leucogranítica dos ttpos Riacho do

Forno. NÂ figura a, os campos l, II e II, conespondem ao domlruo peraluminoso, enquanto

que IV, V e VI, ao metalumìnoso. Os campos são ca.racterizados por: I-muscovita>biotita, II-

biotjtDmuscovita; Ill-r-biot-itar....; Iv-+biotitaÉhomblenda.tpiroxêniorolivina...; V-

aclinopiroxêniot... ; VI-íochas ígneas de composição excepcional
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Figura sg-Aranhagramas e diagramâ de terras raras dos metagranÍtóides Recanto (quadrados)

e dos migmatitos e metagranitóides Riacho do Forno (círculos): (a) aranhagrama nomalizado

pÍua o ma¡to primitivo; (b) diagrama de tenas ra¡as normalizado p¡ua o condfito; (c)

a.ra¡hagrama normalizado para o ORC; padrões conforme definidos na metodologia

Figura sO-Diagrâmas Na2O vs. K2O e TiO2 vs. Zr dos migmatitos e metagranitóides

Recanto e R.iacho do Forno, mostrando: 1) ambas suítes são ricas em K2O (K2O>N2O); não

há colinearidade entre os álcalis; 3) os metagranitóides Recanto são mais rìcos em TiO2

(>0,27o) que os Riacho do Forno; 4) a colinearidade entre TiO2 e Zr sugerem relacionamento

com mesmo processo petrogenético

Figura 5l-Diagramas Rb vs. sílica, Sr vs. sílica e Ba vs. sflrca dos ûugmatrtos e

metâgranitóides Recanto e Riacho do Fomo. Os tipo Riacho do Forno são disc¡etamente

mals effiquecidos em Rb e ambos l.imitam-se à fatxa entre 150 e 300ppm; o espectro do Sr é

arnda mars estreito, limitando-se à faixa entre 100 e 200 ppm. Os metagranitóides lì.ecanto

são claramente mais en¡iquecido em Ba do que os Riacho do Fomo

Figura 52-Diagramas discriminantes de ambientes tectôIlicos dos migmatiros e

metagra¡rtóides Recanto e Riâcho do Forno. (a) diagrama R1/R2 de Batchelor & IJowden

(1985); (b) e (c) diagramas Rb vs. Y+Nb e Nb vs. Y, de Pearce et al., 1984).

Figura 53-Diagrama P-T esquemático mostrando as principâis reaçÕes envolvidas na anatexia

(segundo Ashworth, 1985)

Figura 54-Mapa de localização das âmostras com análise qulmica, Migmatrtos e

metagranitóides Recanto e Riâcho do Fomo

Figura 55-Mapa de distribuição dos minerais do grupo do epídoto nas intrusÕes do

Granodiorito Riacho do Icó

Figura 56-Diagrama QAP mesonormativo rlo Granodiorito Riacho rlo Icó, mostran<Jo um

"trend" caracterlstjco de uma suíte calcioalcalina com médio a alto K. Convenções conforme

â figurâ 14. A amostra ES-142 (assinalada no diagrama), de composição quartzo

monzodiorítjca, apresenta calacterísticas compos.icionais diferentes das demais amostras

Figura S7-Diagramas de variÂção do Granodiorito Riacho do Icó: (a) Diagrama álcatis rotal

vs sílica, (b) diagrama AFM, (c) diagfamâ K2O vs sílica e (d) diagrama A"/NK vs A./CNK. O

coniunto de diagramas conlìrma â consanguinuidade entre os dois e a natureza calcialcalina a

alto K, meta à peraluminosa

Figura 58-Diagramas de Harker do Glanodiodto Riacho do Icó, Convenções confbrme a

figura anterior. A amostra representadt pelo clrculo aberto é a ES-142

Figurâ 59-Diagrama multicatiônico Rl-R2 com discriminância tectônica segundo B atcheior

& Bowden (1985) aplicado ao Granodiorito Riacho do lcó (círculos). Amostra do Grânito

Sena do Arapuá lançada para comparação (quad¡ado)
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Figura 60- Diagramâ Y vsZr e CaO vs. Y do Granodiorito Riacho do Icó, observando-se: a)

uma correlação posit-iva entre esses Y e Zr e um decréscimo extremo do Y com a diminuição

do Zr e sugere separação de hornblenda; b) o CaO cresce no início e decresce continuamente

aÉ o frnal, sugerindo consumo de plagioclásio e/ou apatita

Figura 6l-Diagramas Rb vs. Zr e'llO2 vs, Z¡ do Granodiorito Riacho do Icó, mostrando

"trends" pouco definidos, que podem ter sido produzidos por consumo de hornblenda e

biotita

Figura 62-Diagramas Sr vs Rb do Granodiorito Riacho do Icó mostrando uma correlação

negativa enhe esses elementos e um "trend" claramente definido pelo consumo do

plagioclásio.

Figurâ 63-Aranhagrama nomalizado pa¡a o manto primitivo e diagrama de terras raras

normâlizado para o condrito do Granodiorito Riacho do Icó, O padrão fortemente ftacionado

enre os elementos LIL e IIFS e as anomalis negativas de Nb e Ti sugerem tratar-se de

granitos de arcos magmáticos; a discreta anomalia negativa de Eu confirma a influência do

plagioclásio no fracionamento da série

Figura 64-Aranhagrama normalizado para o ORG (Hanis et al., 1986) do Granodiorito

Riacho do Icó, confirmando o caráter fracionado entre os elementos LIL e [IFS, com

anomalias negatvas de Nb e Zr. O padrão ;e similar aos de alcos magmáticos

Figura 65-Diagrama QAP mesonormatjvo do Graruto São João, mostrando o espectro

composicional resûito ao câmpo 3b-monzogranitos

Figura 66-Diagramas TAS e alumina/álcalis total vs. alumina/Cao+álcalis total do Granito

São João. Observa também o espectro composicional limitado desaas rochas, que se

concentram de forma localizada no campo subâlcalino do dragrama TAS; no diagrama que

define o índice de Shand, as amostras se concentram no campo peraluminoso. com uma

única amostra situando-se no campo metaluminoso

Figura 67-Amnhâgrama normalizado para o manto primitivo, diagrama de terras raras

normalizrdo para o condrito e aranhagrama normalizado partr o ORG de algumas amsotras

do granito São João. Os padrões exibidos são similares aos dos grmitos de arcos wicânicos

Figura 68-Diagramas discriminantes de ambientes tectôrucos do Granito São João. De acordo

com os padrões dos elementos maiores tråta-se de granitos sincolisão, mas os padrões de

elementos trâÇos indicam que existe uma forte componente com assinatura geoquímica

similæ à de granitos de arcos magmáticos (campo VAG). A amosha ES-133 é a única que se

posiciona no campo dos granitos sincolisão
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Figua 6g-Aranhagrama normalizado para o manto pdmitivo, diagrama de teras ra¡as

normalizado para o condrito e æanhagrama normalizado para o ORG do Granito Serra do

Arapuá, observando-se um empobrecimento profundo dos elementos menos incompatfveis e

uma expressiva anomalia negatjva de Ta. Os padrÕes são fpicos de plutônicas de a.rcos

magmátjcos maduros 155

Figua 70-Diagramas de discfiminância tectônica aplicados a uma amostra do Granito Serra

do A¡apuá. Em ambos os casos, a assinâturâ geoquímica confirma tratar-se de um granito de

arco wlcânico 155

Figura 7l-Mapa de localizâção das amostras con análise quínuca, Granodiorito Riacho do

Icó, Granito São João e Granito Serra do A-rapuá 157

Figura 72-Diagrama Isocrônico Rb/Sr do Complexo Belém do São Francisco (compilado de

Lima et aL., 7985) 159

Figura 73-Diagrama concórdia UÆb com regressão colinea¡ de 2 fraçÕes de zircão de

oftognalsse tonalÍtlco do Compiexo Floresta (âfloramento ES-325), definindo uma idade de

intercepto superior de 2.1i5+30 Ma.; o intercepto inferior de ca,790 Ma. pode 1er significado

geológico, conforme se discute no texto 165

Figura 74-Dìagrama concórdia mostrando regressão colinear de 3 frações de metatufo da

suite Lagoa das Contendas, que deFrne um intercepto superior de 1012118 Ma. 165

Figura 75-Quatro frações de zircão dos metagranitóides São Pedro (cruzes) colocados contra

uma regressão formada pelâs amosÍas da suite Lagoa dâs Contendas e dos metagranitóides

Recarto (quadrados e clrcuios). 166

Figura 76-Diâgramas concórdiâs UÆb da seqüência Poço do Salgueiro (quatro fiações de

zircão)(a) e do metagranitóide Recanto (quatro fiações de zircão)(b). 1,77

Figura 77-Diagrama concórdia UÆb do Granodiorito Riacho do Icó, mostrando um arranjo

colinear de 3 frações de zircão com intelcepto Euperjor que define uma idade de 750t20 Ma. 175

Figura 78-Diagrama concórdia U/Pb em zircão do Granito São João, mostrando o affanjo não

linear de 4 frações de zircão. A distibuição apenas pcrmite inferir um espectro de idade entre

en¡re 620!20 e 5'70*10 Ma. 175

Figura 79-Diagrama concórdia U/Pb composto com amostrâs da suite Lagoa das Contendas e

metagranitóides Recanto (quadrados cheios), com 7 fraçÕes de zircão definindo uma linha de

regressão de 1,0 Ga, e amostras da seqüência Poço do Salgueiro (quâdfados abeftos) situados

pouco abaixo dessa linha. 176

Figufa 80-Mapa de localização das amosftas com dataÇão geocronológica 1,77

Figura 81-Diâgrama discriminantes de ambientes tectôrucos TiO2 vs. Zr e Ti vs Zr das Suftes

Serrote das Pedras Pretas e Mahada Vermelha utilizando-se as amostras analisadas nesta tese 1'79
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Figura 82-Diagrama Rb/Sr dos metatrondhjemitos RÍacho das Lajes, comparados a rochas de

mesma afinidade em diversos ambientes tectônicos; campos segundo Coleman & Donato

(197e)

Figura 83-(a) Diagrama Ab-An-Or dos metagranitóides São Ped¡o, metat¡ondhjemitos

Riacho das Laies, comparados com a Seqüênc.ia Lagoa das Contendas; (b) e (c) diagramas

discriminantes de rmbiente tectônico dos metatrondhiemitos e dâ Seqüência Lagoa das

Contendas

Figura 84-Diagrama albita-anortita-ortoclásio dos metatrondhjemitos Iìiacho das Laies

comparados às metamáficas da Suíte Malhada Vermelha

Figura 85-Diagramas AFM e K2O vs. sílica dos metatrondhjemrtos Riacho das Laies

comparados com a Suíte Malhada Vermelha. (a) campos segundo Nicollet er al. (1979): 1-

campo eclogítico segundo Wager & Brown (1968); z-basaltos e gabros oceânicos conforme

Mottana ¿f al. (1968):3-campo dos granitos; (b) câmpos segundo Coleman & Donato

(1979): l-granófiro continental; 2-trondhjemito continental; 3-plagiograníto oceânico; 4-

basalto toleltico continental; 5-basaltos e gabros subalcalinos oceânicos; 6-gabro cumulático

Figura 86-Diagrama Q-I'] multicatiônico e aranhagrama normalizado pata o manto primitívo

dos rugmatitos e metagrâfltóides Recanto e Riacho do Forno comparados com a Seqüência

PoÇo do Salgueiro

Figura 87-Diagrama de ærras raras normalizado püa o conûito dos migmatitos e

metagramtóides conhacionais compamdos com a Seqüência Poço do Salgueíro

Figura 88-Diagramas Rb vs. Zr, Y vs. Zr e CaO vs. Y do Graníto São João comparado com o

Grandodiorito Riacho do Icó, observando-se a falta de colinear.idade entre as populações dos

dois granitóides

Figura 8g-Diagramas Q-P e A-B de Debon & Le Fort (1973) nostrardo a simiiaridade

composicional a nível de elementos maiores dos metâgranitóides contracionais Recanto

(quadrados cheios) e Riacho do Forno (círculos abertos) com o Granito São João (círculos

cheios)

Figura 90-Aranhagramâ normalizado para o manto pfinìit.lvo, dlagrama de terras raras

normalizado para o condrito e aranhagfama nofmalizâdo para o ORG do Gfaruto São JoAo

(triângulos cheios) comparado com os metagramtóides Recanto (quadrados cheios) e Riacho

do Fomo (círculos cheios)

Figura 9l-Diagramas Rb vs Y+Nb e Nb vs Y mostrando a concentração do Granodiorito

Riacho do Icó e dos Granitos São João e Sena do Arapuá no campo dos arcos vulcânicos

(VAG)
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Figura 92-Diagramas K2O vs sílica e Ba vs Rb com amost¡as do Granodiorito Riacho do Icó,

Grånitos São João e Sena do Arapuá colocadas em campos definidos por granitos dâs faixas

Piâncó-Alto Brlgida e Pajeú-Paraíba, conforme Ma¡iano & Sial (1993). l) Associâção

granítica calcralcalina a alto K; 2) granitóides shoshonílicos; 3) plúton shoshoníttco de Terra

Nova; 4) sierutóide shoshonítico do complexo de Bom Jardlm; 5) granitóides peralcalinos

Figura g3-Tentativa de repartição petrogenética dos granitos neoproterozóicos da região

centroriental da Província Borborema
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Figura 22-Comparação dos padrões isotópicos Sm/Nd do Granito São João e dos

metâgranitóides contracionais



RESUMO

A Província Borborema evoluiu atIavés de um mecanismo de colagem de terrenos, os quais se

agregaram à margem norte do Cráton do São Francisco duante o Neoproterozóico, O Complexo

Granítico Lagoa das Peùâs constitui um batólito granítico composto, situado no limite entre terrenos Alto

Moxotó e Alto Pajeú c sua evolução testemunha um longo período de acresção e colisão na Província, que

iniciou-se no final do Mesoproterozóico e prosseguiu durânte todo Neoproterozóico.

O terreno Alto Moxotó compfeende uma faixa mesoproterozóica que inclui um prisma

acrescionário, uma pilha meta\ulcanossedimentar e um bloco de embasamento granulÍtico

paleoproterozóico, O segmento acrescioná¡io engloba umâ suíte bimodal formâda por corpos tabuiares de

gabros, dioritos, anortositos em mgnor proporção e um conjunto de granitóides leucograníticos e

trondhjemlticos, que apa¡ecem atravessando tanto as rochas do embasamento, quanto a seqüência

supracrustal. A seqüência supracrusfal é composta por uma sucessão de metâssedimentos clásticos e

químico-clásticos intercalâdos com rochas metavulcânicas de naturezâ intermediária, que incluem uma

suíte calcioalcalina com médio a alto K de arco magmático, formada por andesitos, andesitos basálticos,

traquiandesitos, traquibasaltos, tufos e por pequenas intrusões de de gabros e dìabásios. Todo o conjunto

está fortemente deformado e metamofizado na facies anfibolito alto. Os padrões geoqulmrcos da suíte

bimodal demonstram seu caráter pouco evoluldo e um provável ambiente oceâdco de fomação.

Evidenc.ias mrneralógicas e geoqufmicas sugerem que os trondhjemrtos terian se originado por fusão

pârcial dos toleítos, deixando um resíduo eclogftlco, em um episódio de pressões moderadas (abaixo de

Skbar) e alta temperatura (acima de 900"C). Os dados isocrônicos UÆb em zircões das vulcânicas e

leucogranitos indicafil que o episódio acrescionário e vulcânico ocorreu em torno de 1,0 Ga.

O Complexo Granítico Lagoa das Ped¡as fbi formado pela intrusão sucessiva de pulsos

granlticos relacionados com um evento contracional seguido de outro transtracional. O complexo

contracional compreende uma alternância de fatias de diatexitos e metagranitóides peralun nosos trpo S,

rochas metamáfico-ultrâmáficas e supracrustais metavulcanossedimentares. As fatias metamáfico-

ultramáficas são produtos metamórficos de rochas básico-ultrabásicas intrusivas e vulcâ cas basálticas e

picrfticas toleíticâs, provaveimente fomada no mesmo episódio acrescionário do teffeno Alto Moxotó. As

supraüustais são dominantemente metassedimentos pelíticos, mas englobam umâ componente

vulcanossedimenlal, formada principâlmente por metagrauvacas e metavulcanoclásticas, de composição

dacftlca, dacito-andesít-ica e traquidacÍtjca, com padrÕes geoqulmicos simila¡es âos de arcos magmáticos

maduros. Os migmatitos e metagranitóides foram formados por recristalização e tusão pa¡cial dos

protólitos sedimentares e vulcanossedimentares, gerados por fusão incongruente de micÂs, com ausência

de vâpor, estimando-se pressões moderadas (5 a 6kbar) e temperaturas em torno de 700"C na formação

dessas rochas. Uma concórdia U/Pb em zircões das metavulcanoclásticâs comprovou que o vulcanismo é

o mesmo do teneno Alto Moxotó. Uma idade similar foi obtidâ em zircões dos metagranitóides

contracionais, sugerindo trâtar-se de cristais herdados.



O evento transtracional originou dois pulsos princrpals, denominados de Granodiorito Riacho do

Icó e Granito São João, a]ém do Granito Serra do Arapuá, já fora dos limites do Complexo. O espectro

composicional do Granodiorito Riacho do Icó, quartzomonzodiorito-granodiorito-monzograruto, e sua

assinatura geoquímica conilrmam tratar-se de uma série câlcioalcalina com médio a alto K, híb¡ida de

arco continental, evoluída aüavés de mistura de mâgmas/assimilação, seguida de cristalização fiacionada,

com sepÍuação de hornblenda, plagioclásio e biotita. Os autólitos e xenólitos de rochas máficas e uma

idade Tpy SrÌ/Nd de 1,28 Ga, são sugestivos de uma fonte ligada ao segmento acrescionário, Concórdia

U/Pb em zircão definiu uma idade de colocação de 750!20 Ma., comprovando tratâr-se de um pulso

distinto daquele existerite na faixa Piancó-Alto Brlgida (Cachoeirinha-Salgueiro). O Grânito São João é

um leucogrânito peraluminoso com granada, crustal colisronal intrusivo ou híbrido com forte componente

sedimentar. Os paùões geoquímicos e isotópicos Sm/Nd confirmam sua relação com os diâtexitos e

granitóides contracionais, sugerindo a evolução desses dois pulsos crustais através de um único ciclo. O

Granito Serra do Arapuá representa um membro da série granítica peralcalinâ/shoshonítica implantada na

transição entre o teneno Alto Paieú e Piancó-Alto Brlgida (Cachoeirinha-Salgueiro), correspondendo a

uma série hJbrida tardlorogêruca brasiliana.

A análise tectônica e geocronológica/isotópica (U/Pb e Sm/Nd) é compatlvel com uma evolução

progressivâ entre esses pulsos durante o Neoproterozóico. O episódio contracional coffespoûderia a um

evento de colisão obllqua entre os teffenos Alto Moxotó e Alto Paieú, sendo seguido imediatamente pelo

episódio ranstracional, em torno dc 750 Ma.; os pulsos tardi e pós-colisão, incluindo o Granito Se a do

A¡apuá, teriam se desenvolvido eître 620 e 570 (515?) Ma., concomitantemente ao plutonismo

estâbeìecido na faixa P.iancó-Alto Brígida (Cachoeirinha-Salgueiro).



ABSTRACT

The Borborema Province has evolved through a tectorl.ic colLage mechanism in which several

terranes have been attached to the nortlìern margin of the São Francisco craton. The Lagoa das Pedras

Granitic Complex is a granitic composite batholith lyied between the Alto Moxotó and Alto Pajeú

terranes and it wrs produced by a long accretion-collision process, v/hich started in the late

Mesoproterozoic and has contjnued through the Neoproterozoic era.

The Alto Moxotó terrane constÍtutes a Mesoproterozoic belt that embraces an accretionary

wedge, a volcanio and sedimentary supracrustal pile and a paleoproterozoic gÌanuliLic b¿sement. The

iìccretionâ.ry wedge is a bimodal suite including a series of gabbros, diorites, minor anorthosites, and

associated leucogranites ând tondhjemites sheets, that intrudes both the basement and the supracrustal

rocks. The supracrustal sequence is composed by a sucession of clastic and chemical-clastic sediments

interlayed with intermediate metavolcanic rocks, which includes a calcalkâline medium to high-K suite of

magmatic arc, f'ormed by andesites, basaltic andesites, trachy-andesites, trachy-basalts, tuffs and small

intrusions ol gabbros and diabases. All the rocks âre strongly deformed and metamorphosed in the high

amphibolite facies. The geochemical patterns of the bimodal suite show a primitive châracter and suggest

a probable oflginal ocearuc environment, Mineralogical and geochemical evidences supports the

generation of the trondhjemites by partjal melting of the tholeiites, leaving a eclogitic residua, in

moderâte pressure (below Skbar) and hlgh temperature (above 900"C) cond.it-ions. U-Pb concordia of

zircons of the mctavolcanics and leucogranites indicates an age around 1.0 Ga. for the accret-ion ând

volcanism event.

The Lâgoa das Pedras Granitrc Complex \,r'as fomed by sucessive granitrc pulses related to two

tectoruc eptsodes of contrâctional and trânstensional châ.râcter. A contractional anatectic complex includes

slices of peraluminous diatexites and S-type metagranitois stacked with metamatìc-ultramafic rocks and a

supracrustal sequence of clâstic and volcanoclastic character. The metamafìc-ultramâfìc slices a¡e

metamorphrc products of tholeiitic basic and ultrabasic intrusives and basaltlc and picritlc volcanics,

probably of the same accretionary magmatism of the Alto Moxotó tenane. The supracrustals are mainly

pelitic metasediments but embraces a volcÂnosedimentary sequence, composed of metagreywackes and

metavolcanoclastics conesponding compositionally to dac.ites, dacitjc ândesites and trachy-dacites with

similar geochenúcal patterns to mature volcanic arcs. The migmatrtes ând metaglanitoids have been

formed by recrystallizatron and paÍial melting of those supracrustal protoliths. The generation of these

rocks happened by means of incongruent meltjng of micas with a vapor-absent phase, with estimated

moderate pressure (5 to 6 kbar) and temperature of about 700' C. An UÆb concordia of zircons of the

volcanoclastjc sequence yield an age simila.r to the volcanism of the Alto Moxotó terrane. The zircons of

the contractional metagranitoids æe also of this age being probably jnher.ited crystals.

The trânstensionâl granitic plutonism occuned in two main pulses thât gave rise to the Riacho

do Icó Granodioritc and São João Grariite, as well as to Serra do Arapuá Granite, the later lying out of the

limits of the complex. Compositions of the Riacho do Icó Granodiorite range from quartz-monzodjoritrc



thfough granodioritjc to monzogranitic ând its geochemical signature of the magmatrsm confirms a

hyblid, medium to high-K calcalkaline series (Hss type). Magma mixing and assimilation followed by

fì'actlonal crystallization with hornbìende, plagioclase and biotite sepÍualion provides the compositional

variation observed. A source related to accretionary rocks is suggested by mafic autoliths ând xenoliths

and a T¡y SûVNd modcl age of 1,28 Ga. An U/Pb zircon concordia of the Granodiorite defìnes an

emplacement 
^ge 

of 7 50!20 Ma., showing that it is â distrnct pulse from that of Piâncó-Alto Brígida

(Cachoeirinha-salgueiro) belt. The peralufiunous garnet-bearing São ,loão leucogranite is a crustâl

collisional intrusive or an hybrid with a strongly crustal component-type. Their geochemlcal and isotopio

characteristjcs show that it must to be derived from the sâme crustal source that originates the crustal

cont¡actional melts. The Serra do Arapuá Granite is pa¡t of the peralkaline/shoshonitic series of the

transition zone between Piancó-Alto Brlgida belt and the Alto Paieú terrane, corresponding to a Brasiliano

hybrid late orogenic suite.

The isotopic/geochronologic (U/Pb and Sm/Nd) and tectodc assessment of the data so far

gathered in this resea¡ch point to a progressive evoluton between two foremeûtioned pulses during the

Neoproterozoic. The contractional episode probabiy corresponds to an oblique collisional event between

Alto Moxotó and Alto Pajeú teranes, imediÂtelly followed by the transtensional episode about 750 Ma.

The late collisional pulse, wlxch includes the Sena do Arapuá grarute, would be developed between 620

and 570 (515?) Ma., together with the Piancó-Alto Brígida plutonism.



APRESENTAçAO

I regret that there is likely îo be yet more îo come - for in this ma er, as itl

man)l oîhers, î|rc wisdom of Jesus tlY sott of Sirach is true;

"When a man thinkeîh he hatlt finished, tlrcn Irc is but at the beginning; and

when he ceasetlL then shall he be in perpLexify. " (lìead, H. H., 1957,

Meditatrons on Granite, Pt. II, The Granite Controversy, Proc. Geol. Assoc.,

Thomas Murby Co., p, 1ó7)

O presente frabalho representâ mais umâ conúibuição ao estudo da Província Borborema, uma

faixa móvel meso-neoproterozóica desenvolvida nâ parte norte do cráton do São Francisco. Numa visão

mars ampla, esta Província coflstitui apenas o segmento de uma faixa maior, situada entre os crátons

Congo/Kasai-São Francisco e São Luís-Oeste ÁI¡ica e sua evolução é ainda muito pouco compreendida,

apesar da grande mâssâ de dados recolhida nos últimos 35 anos.

Em grande parte, esta limitada compreensão se deve â vários aspectos, tais como:

-a visão segmentada dessa faixa, que tem continuidade nas faixas do centro-oeste brasileiro e no

continente africano;

-uma visível característica estrutural de colagem de terrenos, detectada pela falta de zonalidade

sedimental', metamórfica e magmática a nível regional, rcsultando em lìeqüentes contrastes bruscos de

nfvel crustal;

-falta de estudos de detalhe de áreas e temas chaves, incluindo o uso de técnicas laborÂtoriais até

mesmo de rotina, de modo que tornam especulativas muitas tentativas de integração.

O estudo dos granitos é um tema da mais alta impodância para o conhecimento da evolução

crustal da Terra e na Província Borborema esse estudo é partlcularmente relevante, pors só os granitos

neoproterozóicos são responsáveis certamente por mais de 157o do volune de rochas aflorantes nas partes

sul e leste desta Província. De modo geral, o gfanito é, na verdade, o produto final de uma variedade de

processos petfogenétrcos, que evoluem, âtravés de diversas fontes e mecanismos de fracionamento, para

rochas de composição granftica ou de composiÇão aproximada do granito. É por esta razão que muitos

autores, ao longo do tempo, conveûcionaram definir as "séries granítlcas", que englobam um coniunto de

rochas ígneas mais ou menos ficas em quartzo e feldspato e que são relacionadas petrogeneticamente; ou

denominar de granitóides o grupo de rochâs de aparência granftjca presentes em um determinado plúton;

ou mesmo se rcfèfir a plagiogranitos, ao descrever rochas que ao longo de suâ evoluÇão nunca possuiram

uma vcrdadeira composição grânltica.

O complexo aqui estudado é um exemplo dessa vanedade usualmente enconÍâdâ nas rochas

granítrcas. Ele envolve no seu interior ou em áreas adiacentes uma ampla gama de trpos litológicos, que

convefgem na geração de fochas granítrcas de diversas afinidades, através de pulsos sucessivos. A

prescrvação de testemunhos desses diversos pulsos no âmbito do Complexo Granítrco Lagoa das Pedras



torna esta áreâ s.ingular denbo dâ Província Borborema. Nossa pretensão inicial era de estudar

especificamente as rochas envolvidas com o chamado plúton principal do Complexo Granítico Lagoa das

pedras, mas o largo especúo cle problemas presentes exrgiram cada vez mais a abertura do leque de

conhecimentos e ¿ ampliação cada vez maior dos prazos originalmente previstos. Em vista disso, optou-se

por uma paradâ para interpretação dos dâdos até aqui obtidos, deixando o detaÌhamento de âlguns temas

para serem subseqüentemente pesquisados.

Durante as pesqursas contÀmos com o apoio de muitas pessoas e instituições. Assim, no

Instttuto de Geociências dâ USP foram obûdas 20 lâminas peEográficas (Setor de Laminaçio) e

preparadas 35 amosFas para análises químicas (Cenho de Geocronologia/GEocRON e Setor de

preparação de Amostrâs do Departamento de Mineralogia e Petologia/DMP). Na Seção de Laboratóno

da CPRlwSuperìntendência Regional de Recife, conseguiu-se praticamente todo acervo de seções

delgadas e no LAMIN a realização de 10 análrses quftnicas completas e 57 de atguns elementos traços;

âlém disso, â Superintendencia forneceu um apoio fundamental s viagens de cÂmpo. Grande parte dos

custos da pesquisa foram cobertos pela Fundação de Ampafo Pesquisa do Estado de São Paulo

(FAPESP), a qual financiou as viagens ao campo e toda parte analítica tealizada em laboratórios

parliculares. As dataçÕes geocronológicas foram realizadas no CPGeo/USP e na Univefsidade do Kansas,

dent¡o de um prcgrâma de cooperâção cientffica de esfiido geocronológico da Provlncia Borborema,

coordenado pelos professores B. B. Brito Neves e W. R. Van Schmus

Nossas pfimeiras palavras de gratidão vão para o Prof. Dr. Bentamim Bley de Bfito Neves, um

misto de orientador e amigo, pela orientação segura, tanto do ponto de vista cientlfico, quatto a nível de

infraesfrutura da pesquisa, para obtenção dos recursos e meios para sua realização. Recebemos dele

tâmbém, durante a nossa estada em São Paulo, o melhof apoio do ponto de vistå pessoâI. Ao Profl Dr.

William R. Van Schmus, da Universidade de Kansas, pela execução da paÍe laboratorial isotópica UÆb e

Sm/Nd e pela orientação na interpretação geocronológica desses dados.

À Cpnlt, na figura de seus dirigentes, partjculümente dos Drs. walter Marques, João de Castro

Mascarenhas e Marinho Alves da Silva Filho, pela permissão e compreensão em manter-nos praticamente

afâstados das atividades de rotina durante tanto tempo, sem ônus salariais.

À f¡p¡Sp (processo Geociências 9A40n-'7) e ao CNPq, pela cobertura finânceira

indispensável realização das pesquisas, sem a qual o trâbalho não teria sido possível. Aos professores do

DGG/IGUSP, em especiâl aos Drs. Má¡io da costa campos Neto, lan McReath, Osvaldo Siga Jr., Koji

Kawashita, Wilson Teixeirâ, Mário C. H. Figueiredo e Miguel Basei, com os quais tivemos oportunidade

dc debâter alguns problemâs da iírea. Aos companheiros da pós-graduação, mestrandos e doutorandos,

com os quais convivemos e também partrlhamos muitas discussões científìcas, recebendo dos mesmos o

melhor carinho, particulúmente dos colegas Luís Rogério B. Leal, Ângela Beatdz, Pedlo F, Teixeira

Kaul, Paulo Ba¡ros e Augusto Pedreira. Uma homenagem póstuma especiâl âo colega Cigel, pelâ

expontaneidade, coleguismo e espírito de dedicação cienffica.
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r-coNSTDERAÇÕ¡s lNlcrars

1. 1 -Loc N-rzAÇÃ o ¡e Ánn¿

A área de estudo possui uma superfície de rproximadamente 800 kmz e situa-se no murùcípio de

Floresta, Pernambuco, cuja sede distâ cerca de 450 km dc llecife, câpital do Estado de Pernambuco

(figura 1). A árca localiza-se enfte a sede do município e o distrito de Carque.ia, mas inclui também uma

pequena área no mudcípio de Alri, em virtude da ocorrência nesta localidade de uma associação

petrogenétrca importante, como será visto adiante. A área global (v. mapa geológico anexo) pode ser

circunscrita pelas seguintes coordenadas geográficas: 8"48'45" e 8"37'46" de latitude sul; e 38'40'52" e

38"22'56" de longitude oeste de Greenwich,

Do ponto de vista fisiográfico, esta área situa-se na região do sertão semi-ándo nordestino,

microrregião do Scrtão do São Francisco Pernambucano ou mais especificamente Sertão do Pajeú,

localizada na bâcia do rio de mesmo nome, um dos mais importantes afluentes do Rio São Francisco, pela

margem esquerda. A região em foco, localizada no curso médio desle rio, apresenta um relevo

extremamente aplâinado, nodelado em teffenos de baixa permeabilidade, resultando numa pdsâgem

monótona, domlnâda pelâ presença de lagoas. O relevo toma-se mais movimentado apenas na porção

oeste da áre¿, na região serrana limítrofe com os municípios de Carnaubeira e Mirandiba e com o distrito

de Ba¡ra do Siiva.

O clima semi-ftido é bem expresso pelas constantes temperaturas elevadas, escassez de chuvas,

donunância de litossolos com exposição abundante do substrato rochoso, vegetâção hiperxeróflta

("caatinga") e ausência de água superfìcial em cursos d'água e lagoas durante quase todo âno ou durante

anos seguidos, em períodos ma-ls prolongados de seca.

O acesso fuea é feito diretamente através da rodovi¿¡ federal BR-232 até lbimirim e dal através

da rodovia estadual PE-360, ambas asfaltadas; ou ainda ahavés da BF.-232 até Sena Talhada e desta

cidade até Floresta, através da rodovia estadual PE-390, igualmente âsfâltâda. Denro da área, o

deslocamento pode ser realizado através de 3 estradas de terrâ municipars, ligando Floresta Carnaubeira,

região da Serra do Arapul e Malhada Vermelha e Exu, respectivamente. Além disso, alguns t¡echos dÂ

&eâ são percorridos por neio de estadas precá.rias ligando esses koncos principais c pela estrada

acompanhando a linhâ da trÂnsmissão da CHESF, que permite o contato direto de Floresta com Scrinha e

Tupânaci.

Os afloramentos são abundantes, as vezes aparecendo em exposições quase contínuas, sobretudo

entre as rochas granftrcas, em função do ftaco relevo e pobreza de solo; entretanto, raramente são vistas

exposiçÕes no plano veltical. Ao contÎário das rochas granlticas, raramente encontram-se bons

afloramentos das fochas metamáfico-ultamáficas, as quais sempre são recobertas por solos a.rgilosos

escuros. Os afloramentos no vale do Rio Pajeú são de difícil acesso, porque o rio é sempre bloqueado por

cercas de propriedades paÍiculares, nuitâs vezes em função de questÕes pessoais, freqüentes nesta rcgião



do sertão nordestino, Fora dcssa á¡ea ribeirinha, esse problema é menos grave e a peneüação torna-se

mais fácil, inclusive porque a vegetação é rala e de porte baixo, apesar de espin¡osa.

Floresta é umå cidade tradicional do sertão pemâmbucano, cu.ia fìxação nos primórdios da

ocupação das terras sertaneias sc deu pelo f'âto de representÂr um dos pontos de parada para caravanas em

demanda região oeste do Estado, ro sul do Piauí e noroeste da llahia. De situâção privilegiada para a

pecufuia e agricultura, seia nas margens da bacia do Rio Paieú incluindo a planície I'aieú-Brígida, seja nos

breios serrânos vizinhos (Serra do Arapuá, Sera Grande, Serra das Umburanas), a cidade floresceu, em

grânde parte, oomo decorrência do comércio dos produtos dessa atividade rurâI, oriunda de povoaçÕes e

distritos circunvizinhos, como Carque.ia (antiga Nazaré), Carnaubeira (atualmente município), Bafra do

Silvâ, etc; desses tempos de comércio ativo, Floresta ainda guarda um belo conjunto arquitetônico

colonial no centro antjgo da cidade.

Neste quadro geográfico, a mistura de povoações branca e indígena (hoje confìnada ao núcleo de

Araticuns, na Sena do Arapuá) dominantes, as dificuldades resultantes do fèrlômeno da seca e a estrutura

agrária desequilibrada, fincada em latifiindios e no coronelismo do flnal do século passado, resuìtou em

um período heróico de escaramuças bélicas, das quais destacou-se a figula do temível cangaceiro

Virgulino Feffeira, o Lampião, que teve sua principal área de atuação na região de Cârqueiâ e afiedores.

Desta tfadição guerreira, parte da comunidade florestana herdou uma tendênciû agressiva que desembocou

nos tempos modernos em disputas políticas e làmiliares, tornando esta região, incluída no chamado

"polígono da maconha", nunìa das áreas mais violentas do Estado.



\\c
i .EARA' |--.. 

-Ea 
o

L "..r.., r'¡-\)r ,,,' !:J """*ø)'o>-\
il "+- /J Rro ¡GRANDe \\-v '( i' Do INoRTE \\:ò/'ANA

\, .- iy"".:/- ,^.T,¿.*-. \,
lä \ ^¿**- e1 ¡" / c"-n¡b€ \
f&" \ -,.- f *" a¡ln'--'n/ fof *",,, (\*-*,=.,,-

t'orf) ( 'w' çc' -'"7,I
I c6" \ $ p Äår a-i'r o

-\**ï*u"¡¿^#€') (' :f.ö{ i"i " ættv,r{

tr 
\, )::3:á"ú.""$J-5";'

49" - \ 56o+\+."
ALEZA

¿

o

+
BAHIA

:RN".tl\MBuco
o7 @dñhn'

r9 o z<-\y'.

-t"T ¡1X\---"-'

o 23 5orr

z

PESSOA

o

aLlAGoas
,t*,,

@- REGùo DAS sERRAs

@- elarícre pq¿eú'ì¡qvro

@ Áata æruoaoo

FTGURA I - MAPA DE LoCÂLIZAçAO
DA AREA DE FLORESIA



1.2-OBJETIVOS

Os granitos desta á¡ea fãzem parle de um coniunto de intrusões graníticas caracterizadas peia

presença de batólitos compostos ou complexos batolíticos, mu.itas vezes âssociados a maciços

migmatíticos, que dominam na pane interûa dâ faixa Pa.ieú-Paraíba, diferentemente dos alinhamentos

grarìrticos encont¡ados na faixa Piancó-Alto Bdgida, onde os plútons presentes âp¡esentam uma afirudade

peffogenét.rca definida (p. ex. a syenitoid lln¿ de Sial, 1987). Esses batólitos compostos são importantes

porque agregam intrusões de diversas episódios tectônicos, com diferentes idades, possibilitando, assim,

a¡alisar a evolução tectônica desses terrenos. Um trend desses batólitos de direção NE-SW ocorre numa

falxa que vai de Floresta até a região de Afogados da Ingazeira e Sumé e inclui o complexo aqui estudâdo,

por nós denominado de Complexo Granílico Lagoa das Pedras (figura 6).

O objetivo principal da presente invest-rgação é o de caracterìzar o magmatismo desse complexo

em relação à evolução crustal da Província Borborema. Recentemente, tem-se demonsfrado que a história

da Província abrange uma sucessão de episódios tectônicos ocorridos entre o fiflai do Mesoproterozóico e

o início do Paleozóico (Brito Neves, 1991). De modo geral, a maioriâ das concepções geotectônicas pré-

existentes, com base principalmente na visão esftuturalistâ, faz alusão a umâ evolução ensiálica.

Enûetanto, â análise do magmatismo e da sua assinatura geoquímica, enfoque principal da

presente tese, tem conduzido a conclusões divergentes com relação à ambiência tectônica das diversas

faixas e terrenos que formâm a Província Borborema. Leterrier eî al. (1988), por exemplo, observaram

que o magmatismo gramtico brasiliano da faixa Seddó possui caracterlsticas de um fþnômeno distante de

zonas de subducção, devendo estar relâcionado com a invâsão de magmas máficos na base da crosta, uma

conclusão coerente com modelos desenvolvidos por Ja¡dim de Sá (1984a; i994) nesta faixa, que

interyreta a defofmação brasilianâ como um retrabalhamento transconente com extrusão lateral de blocos,

simila¡ ao estilo do platô tibetano/sul da China.

Na fäxa Piancó-Alto Brlgida, Sial & Ferreira (1990) fazem referência a granitos com afinidade

trondhjemftica continental e a uma zona de granitos shoshoûíticos e ultrapotássicos na farxa Piarcó-Alto

Brlgida, associados a uma tectô ca pull-aparf, desenvolvida entre os Lineamentos Patos e Pemambuco;

estes autores destacam a exrstência de uma fonte mantélica rasa, erìriquecida em elementos litófilos de íon

grande (LIL), produzida por um evento mâior ou por sucessivos erìriquecimentos desde o Proterozóico ou

mesmo desde o Arqueano. Feneira (1991), por seu turno, identrficou uma fonte mantélica de 2,0 Ga para

os sienitos e piroxerutos ultrapotássicos de Triunfo (PE), nesta mesma faixa, a qual teria sido incorporâda

à crosta durante um epjsódio de subducção t¡ansamazônico. InvestigaçÕes preliminares realizadas em

algumas sultes vulcânicas ou vulcanoplutônicas têm sugerido uma coerência com essas concepções. Por

exemplo, Silva Filho & Amorim (1991), Accioly et aL. (1993) e Campos Neto ¿f dl. (1994) descreveram

suítes lulcânicas no subdomínio Piancó-Alto Brígidâ com ca¡acterísf-icas de um magmatismo de tjpo r¿l.

Alguns dados petrogenélicos e padrões de tefias raras e isotópicos dos grânitos câlcioalcalinos

brasilianos, entretanto, são sugestivos de uma fonte anfibolítica (Sial, 1984a e b) ou basáltica de fundo

oceânico âlterada (Sial & Ferreira, 1994). Silva Fllho et al. (1987), Silva Filho (1989) e Silva Filho &
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Guimarães (1991), também descreveram uma associação plutônica formada pelos granitos de Salgueiro,

Terra Nova e Serra do Livramento e pelo enxame de dlques associado, de carâcteísticas calcioalcalinas,

shoshonlticâs e ultrapotássicas com uma nítida assinatura geoquímic:ì relacionada corn subducção;

segundo estes autores, esta associÂção representÀria o regisro de um importanfe estágio de uansiçâo

colisional/pós-colisiona¡.

Nâ faixa Riacho do Pontal, Marimon (1990) e Moraes (1992) encont¡alam padrÕes geoquímicos

similares aos de ofiolitos ou assoalho oceânico nas suítes metamálicas de Monte Orebe e Breio Seco, o

que é coerente com âs conclusões de Beurlen (1988) sobre suítes metamáf,icas e metaùltramáfìcâs

encontradas na interface Piâncó-Alto BrÍgida com Pa.ieú-Pa¡afba e na própna faixa Paieú-Parafba. Os

dados deste ìlltimo autor parecem ser os mais convincentes sobre uma possível ambiência oceânica até

agora encontrados na Provlncia, pois há evidências geoquímicas, metalogenéticas e de evolução

tectonometamórfica. O complexo de Bom Jardrm, no limite da faixa Pajeú-Paraíba com o Maciço

Pernambuco-Atagoâs, também foi considerado por Guimarães (1989) e Guiniarães & Silva Fitho (1991)

como uma atrvidade plutônica ligadâ à subducção; estes autores sugerem que este plúton teria se f'ormado

em um regime colisional continente-arco.

Na farxa Sergipana, os complexos vulcaroplutônicos Canindé do São Francrsco (Paiva &

Tamey, 1990) e Rio Coruripe (Mendonça & Amorim, 1988; Horbach & Marimon, 1988) têm sido

considerados como manifestações mâgmáticâs intrâplaca, opinião que não é compartjlhãdã por BezeÍa el

al. (1991), que encontraram evidências de um rnagmatismo calcioalcâlino de arco magmático no

complexo CÂnindé do São Francisco. Alguns granitos do domínio Sergipano são tjpicÂmente

calcioalcalinos (Giulli¿ni & Santos, 1988), com sugestões de uma fonte granulítica ou quartzo-eclogltica

de natureza mantélica, com forte contribuição crustal. Silva Filho et al. (1993) descrevem nesta faixa uma

zonalidade graDftica compatível com uma subducção da faíxa sergipana sob o cráton do São Francisco,

aparentemente confirmando antrgas concepções geotectônicas defendidas por Santos & Silva Filho

(1975), Brito Neves ¿t al (1977), Silva Fi'lho et al. (1978), bem como recentes investigaçÕes realizadas

por D'e1 Rey Silva (1994) nesta mesma faixa.

No contexto em estudo, portanto, dois aspectos são relevantes parâ t discussão acima, O

primeiro é a exrstência de um magmatismo de grande longevidade temporâI, o qual permite testemunhar

um tongo período da Ìustória magmatogênica da Província. O segundo é a preservação de uma suíte de

rochas máfico-ultramáficas, cujas caracterlsticas petrológicas, metalogenéticas e litoquÍmicas palecem

indica¡ â existencia de um remanescente de crosta oceânica bem documentado da Província, de acordo

com investigações anteriores realizadas por Beurlen (1988).

No detalhc, então, a presente pesquisa pretende caracteriza¡ as suítes petrogenéticas presentes

nesta área, suas características composicionais, formas de colocação, idâdes e ambiência tcotônica,

procurando situá-las numa visão geotectônica dentro da Provínciâ Borboremâ.
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1.3-METODOLOGIA

A primeira etapa da investigação consistiu no mapeamento geológico da área ao norte de

Floresta na escaìa 1:50,000. O mapeamento foi seìetivo, visândo prefelencialmente a cartogrâfia e a

amostragem das rochas ígneas e metaígneas; além disso, a pesquisa praticamente restringiu-se ao estudo

dos granitos, porque as rochas metamáficas-ultramáflcâs já haviam sido obieto de trabalhos de relatjvo

detâlhe por pa.rte de Veronese et aL. (1985) e lleurlen (1988), cuios dados I'oram incorporados e

reinterpretâdos na presente investigação.

Neste trabdho, foram utrlizadas fotografias aéreas escalâ l:70.000 de 1965 (SACS/SUDENE) e

as cartas topográficâs escala 1:100.000 da SUDENE e DSG, folhas SC.24-X-A-VMirandiba, Sc.24-X-A-

IyBetânia, SC.24-X-A-IVlFloresta e SC.24-X-A-V/Ai . Foram compilâdos alguns dados do Proieto

Ferro Titanario de Floresta (Lina et al., 1985; Veronese et al., 1985), particularmente as ocorências

minerais, incluindo os indfcios, ocorrenciâs e depósitos de Fe-Ti. Na base de afloramelttos (anexo 3),

estão locados os afloramentos estudados, as seções delgadas e análises químicas executadas na presente

pesquisa.

Uttlizou-se também neste trabalho mapas aerogeofísicos escala 1:50.000, refèrentes aos temas:

aeromagnético, aerocintilométrico contagem total, canars de U, Th e K, e razões U/Th, U/K e Th/K, os

quais visaram auxiliar a caracterização das urúdades mapeâdas. Esses mapas ftìrâm gerados através de

reprocessamento de dados do Proieto "Aerogeoflsica cæifis velhos" (BaÍos et al., 1979), o qual utilizou

linhas de vôo N-S com espaçamento de 2 km e mediçÕes de 120 em 120nl, aplicando-se unì Srid de

250x250m para o atual reprocessamento.

As investigações a nível lâboratorial consistiram no estudo de seçÕes delgadas, execução de

ânálises químicas completas, incluindo te[as raras, e deterfinnaçõgs geocronológicas, O acervo de

análises químicas foi obtido através de análises realizadâs nos laboratórios da GEOLAB (fluorescência de

raios X e plasma ICP para tenas raras), LAMIN (principalmente via úmidâ e absorção atômica para

elementos maiores) e Activation Laboratories (Canadá) (fluorescência de raros X e ¿tivação neutrônica

INAA). Enr 1unção dr utilização de fontes e laboratórios diversos, foi realizâdo um controle de dados

ânallticos, afavés de uma replicagem de amostras, embora não se tenha feito um controle entre os

I aboratórios.

No estudo geocronológico foram utilizados o método dà concórdia UÆb em zircão e idade

modelo manto empobrecido (TDM) Sm/Nd, fazendo-se a separação dos zircões e preparação dos pós no

Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo/LISP) e os ataques químicos e espectrometda de massa no

Isotope Geochemistn Laboratory, Universiry of Kansas. Os procedimentos metodológicos estão descritos

no capltulo especffico, "Geocronologiâ dos Pulsos Magmáticos" (capltulo 8),

Os darlos geoquímicos obtidos se concentrarâm nos granitóides e em scqüências metavulcânicas

descobertas durante ¿ pesquisa, umâ vez que a sulte metamáfica e metaultramátìcâ Selrote das Pedras

Pretas havia sido obieto de pesquisas relâtjvamente benl detâlhâdâs anteriormente; os habalhos de

Veronese et aL. (7985) e Beurlen (1988) sobre esta suÍte incluem pouco mars de três centenas de análises
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qulmicas completas, elementos menores e algumas de terras mras, tendo sido nosso obietivo inicial

aproveitaf este acelvo, economizando recursos sempre tão escassos pârâ o custeio das pesquisas. Ao longo

do trabalho, entretanto, constatou-se que as ¿nálises dos primeiros autores fbram direcionadas

basicamente parr o estudo metalogenético das mineralizaÇão de Fe-Ti contidas nesta suÍte, aparecendo

três problemas quanto a sua utilização: l) a amostragem foi impertþita do ponto de vistâ petrológico,

porque privilegiou o segmento mineraljzado em Fe e Ti; 2) de modo geral, essas rochas são

anomalamente ricas em Fe-Ti, prejudicando o uso de muitos diagramas geoquímicos, uma vez que eles

foram concebidos para rochas corn background normal p¿ua esses elementos; 3) o coniunto de elementos

t¡aços disponível é incompleto, tendo em vista uma análise pe[ogenética e uma eventual apreciação

quanto à fonte e ambiência tectônicÂ, O mesmo problema oconeu com lelação aos dados de Beurlen

(1988), mas neste trabalho foram valiosíssimos os padrões normalizados de dishibuição de terras raras.

Foj feita, então, uma filhågem desses dados, eliminando-se aquelas com:

-teores de sílica abaixo de 35Vo, haja vista que Â maioria dos bancos de dados usados para a

cûracterização e discnminação da séries mâgmáticas utilizam essencialmente basaltos e andesitos;

-teores de alumina inferiorcs a 9%, porquanto os basaltos normais, usualmente, apresentânì

teores entre 1O e25% de Al2O3; na seleção, foram admrtidas análises conì teores de 
^tê 

35%, ceftanìente

cofrespondentes a gabros com granada ou anortositos;

-teores anômalos de Na2O e K20, elementos de muita mobilidade c, poltanto, suscefveis de

fácil ûansporte durânte o metamolfìsmo;

-teores altos de H20;

-soma total fora dos limites aceitáveis.

A partir disto, resultou um banco de dados de 68 análises. A maioria dos diagramas

litoquÍmicos foi efetuado com âuxílio do programa NEWPET for DOS, versão 1987/93, regisffado por

Daril Clarke, Memorial Universit,y of Newfoundland, Departmerxr of Earth Sciences, Centre for Earth

Resources Researclt, Sl. John's, NF, Canada. Os valores de normâlização de aranhagramas e diagramas

de teffas raras são apresentados nå tabela L Os granitos foram normalizados pâra um granito teófico de

crista oceânica (ORG), um padrão derivado de convecção mantélica sem eüiquecimento, através da

cristalização fracionâdÂ da associaQão n neralógica plagioclásio-olivina-clinopiroxenio-magnetita, sem

influência de fusão crustal, assimilâQão ou processos voláteis (Pecrce eî al., 1984, conigido por Haris er

al-, 1986), cujos valores de normalização são listâdos na mesma tabela.
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TABELA 1

VALORES DE NORMALIZAÇÃO UTLIZADOS NO PRESENTE TEXTO

MANTO PRIMORDIAL

lWood. 19?9)

CONDRITO (Sun, 1982) ORG (ocean ridge granite)

lHâris et ai . 1986)r

Cs 0.019 [.â o.129 Sr 100

Rt) 0.8 6 Ce 0.865 K¡o o.4

Bâ 7 .56 Pr 0.1'ì Rb 4

Th 0.096 Nrl 0.63 B¡ 50

IJ o.027 Sm 0.20\ Th 0.8

K 252 Eu o.o77 Ta o.7

Nh o.62 Gd o.27 6 Nb l0

I,â 0.71 Th 0.0498 Ce i5

Ce 1 .90 Dv o.34?' 7.r 140

Sr 2\ Ho 0.o77 Hf 9

Nd 1 .29 E¡ o.225 Snr 9

P 90.4 Tm 0.0i52 Y 7o

Hf 0.i Yb o.?. Yh

7.r Lu 0 0319

Sm 0.3R5

Ti 526

Tb 0,099

Y 4,87

(") Todos os valores em ppm, exceto K2O em Vo
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2-CONTEXTO GEOLóGICO REGIONAL

2.1-UMA INTRODUÇÃO SOBRE A PROVÍNCIA BORBOIÌEMA

A Província Borborema f'oi definida por Almeida et al. (1977) como umâ cnlidade geotectônicâ

brasiliana sifuada entre o crátorl do São Francisco, Íro sul, c o cráton clo São Luís, ao norle. Os

conhecimentos atuais indicam que na megaescala, a Província Borborema representa apenas um segmento

de uma farxa orogêruca Brasiliana/Panafiicana, que contorna âo norte o cráton Congo-Kasai/São

Francisco, tendo continuidade com as faixas Rio Preto e Brasília, a sudoeste, e com as faixÂs ni8erianas,

Dahomeyano/Beniniâno e Oubanguides a nordeste e leste, no continente africano (Brito Neves &

CordanÍ, 1991; Jardim de Sá, 1994).

Seus principais traÇos estruturais f'orÀm esboçados por llrito Neves (1975), que defioiu umt

hlerarquia tectônica constjtuÍda por sistemas ou faixas de dobramentos, maciços medianos e lineamentos,

utilizada até hoje. Segundo estes âutores, distingue-se (tigura 2) as faixas de dobramento Sergipano,

Riacho do Pontal, Pajeú-Paraíbâ, Piancó-Alto Brígida, Seridó, Iaguaribe e Médio Coreaú, separadas pelos

maciços Pernambuco-Alagoas, Iljo Piranhas, Tróia e Gran¡a, estes incluindo âlguns núcleos de

embasamento; e os lineamentos de Pernambuco, Patos, Senador Pompeu e Sobral-Pedro II, entre outros.

A parlir dâ década de 80, os lÌabâlhos de Jârdim de Sá & Hackspacher (1981), Macedo et al. (1984)

e Jardim de Sá (1984a e b) redeliniram o conceito da Província, introduzindo a noção de policlismo na

sua evolução; segundo este modelo, a deposição e a deformâção das suprÂcrustais internas seliam de idade

transamazômca/eburneana (Bertrând & Ja¡dim de Sá, 1990), com retrabalhamento durante o Brasiliano;

apenas as fùixas adiacentes aos crátons (Médio Coreaú e Vasa-Ba¡ris) e a granitogênese seriarn geradas no

Neoproterozóico. Num modelo alternativo, Caby (1984), Caby & Afhauld (1986) e Caby et al. (1991),

com base em correlação com as faixas africanas, interpret am as intfusivas trânsamazônicas como um

magmatismo anorogêmco, sendo a deformação e a granitogênese das falxas dobradas da Província de

idade essencialmente brasiliana.

Brito Neves (1983) e Santos & Brito Neves (1984), pot seu turno, reconheceram a limitaQão do

método Rb/Sr, o úruco disponível na região por esta época, para defirur a idade desses terenos; as fa.ixas

de dobramento internas e vesttgiais fbram consideradas com.idade de depos.iQão proterozóica .indefinida,

mas de deformação essenoialmente brasiliana. Na mesma época, esses autores jntroduzi(an a noção de

domíruos estruturais ou crustais, sendo definidos os domínios Médio Coreaú, Cearense, Transnotdestino

ou Central, Extremo Nordeste e Sergipano (figuras 2 e 3).

Durante toda a década de 80, entretanto, contìnuamm em evidência as idéias da escola policíclicâ

de Natal, que foi transplantada para toda a Província, jnfluenciando a ca¡tografìa geológica desenvolvidâ

nesta região (e,g., mapeamento sistemático do Programa de Levântamentos Geológicos Iìásicos,

DNPÌ!4/CPRM, 1990-1992). No irúoio dos anos 90, com o advento das datações UÆb em zjrcão nû região

(Brito Neves, 1991; Brito Neves ¿t aL., 1,991), o modelo policíclico começou a ser contestado, pois csses
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dados demonsüaram serem mesoproterozóicos muitos terrenos antes interpretados como pertencentes âo

paleoproterozóico, levando a uma revisão total das jdéias então vigentes, â qual ainda continuâ em curso.

Atualmente, novos dâdos UÆb, Pb/Pb e Sm/Nd têm sido acrescentados (Van Schmus eI al, 1993i Brilo

Neves ¿/ al., 1993: Santos, 1993; Van Schmus et al., 1,994; Santos ¿/ al., 1994), os quars têm

demonstrado que, ro sul do Lineamcnto Patos, esta evolução é essencialmente meso-rreoproterozóica,

sendo os tenenos antigos remanescentes de uma ântiga massa cratônica fì agmentadâ ou terrenos cxótjcos

trazidos por processos colisionais/transpressionais subsequentes.

Esses dados têm mosftado tanìbém a nccessidade de uma revisão da nomenclatura dos domínios

tectônicos já coosagrados da Província, como tom sido sugerido em trabalhos recentes (e.9., Oliveira &

Santos, 1993; Santos ¿r al. (1993). Jardim de Sá (1994) e Campos Neto et aL. (1994) sugeriram

Ìecentemente â individualização de um cinturão situado entre os lineamentos de Patos e Pernambuco,

denominando-o de "domínio da zona transversal" ou "faixa Rio Pajeú", concepção, aliás,.iá defendida há

alguns anos pol Mello (1979) e Lim¿ eI al. (1985). De fato, tem-se verificado que a subdiv.isão tradicional

proposta por Bdto Neves (1975) e modifìcada pelo próprio Brito Neves (1983) c Santos et al. (1984) nem

sempre encontl'a apoio lito e clonoesfatigráfico, tratando-se, muitas vezes, de simples diferenciação

crustal enüe os domÍnios.

Todavia, rcstam ainda muitas dúvidas em função do número ainda restrito de dados, tornando

especulativas atualmente muitâs questões fundamentars (e.g., a idade da faixa Seridó, o signifrcado dos

"maciços" Pernambuco-Alagoas, Caldas Brandão/São José do Campestre e Rio Piraohas, o limite oeste da

faixa Seridó, entre outrâs). Por esse motivo, adotou-se nesta tese uma subdivisão em terrenos (Jones dt

al., 1,983: apud Jones et al., 1986), considerando-se a noção de colagenì tectônica, que parece

perfèitamente apiicável à Provlncia Borborema.
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z,2-TRABALHOS ANTERIORES NA REGIAO ESTUDADA

De âcordo com os fabalhos arterjores, a ¿irea em apreço situa-se no Domído Extremo Nordeste,

o qual inclui a faixa Pajeú-Paralba e o Maciço Pemambuco-Alagoas de Brito Neves (1975) (figuras 2 e 3),

Este Domínio coffesponde à zona de separação entre o Domínio Selgipano, um orógeno marginal ao

cráton do São Francisccl, e o Domínio Transnordestino, un cintu¡ão metamórfìco interior da Província

Borborema (Santos ¿t al., 1984). Vários autores já haviam chamado a âtenção para a dominância, nesta

área, de terrenos infiacrustais, exposições freqüentes do embasamento e de lùixas metassedimentares

vestigiais (e. g. Barbosa, 1970; Le¿I, 1970; Brito Neves, 1983; Santos & Brito Neves, 1984),

Por outro lado, com ftequência, o Domíruo Sergipano é considerâdo um sistema aparentemente

isolado no âmbito da P¡ovíncia, correspondendo a uma zona de colisão entre o criton do São Francisco e

o maciço Pernambuco-Aiagoas (Brito Neves ¿r al., 1979; Jardim de Sâ et al., 1981; D'el Rey Silva,

1994), Na realidade, aproximadamente 607o deste maciço é constitufdo por grarutos neoproterozóicos,

einda que uma percentagem expfessiva dele seiâ formado por rochas ododerivâdas; mesmo assim, o

ca¡áter de enbasamento nem sempre é demonstrâdo.

As supracrustais da faixa Paieú-Paraíba foram denominadas inicirlmente de Grupo Uauá

(Barbosa, 1970), Complexo Cabrobó (Leal, 1970) e Glupo Monteiro (Gomes er al.,1981), em tÍabalhos a

nlvel de reconhecimento. O æcabouço geral dessa área, porém, foi melhor defìnido por trabalhos de

cartografia geolóBicâ mars detalhados, posteriores, os quars são revisados a seguir e Ìesumidos fla tabela

2. Na maioria dos caso as idades mencionadas são inferências formulâdas a pafijr de modelos, com ou

sem apoio de deteminações geocronológicas Rb/Sr, razão pela qual as referências de idade são sempre

colocadas entre aspas.

Santos (1971, 1977) individual.izou um "Precambriano médio â inferior", formado por

migmatltos, gnaisses graníticos e granitóides, e um "Precambriano superior", dividido em dois coniuntos:

o Complexo do Alto Moxotó, envolvendo trôs seqüências gnáissicas, variadanìente migmatizadas, oom

protólitos de natureza máfico-ulÎramáfica (Feliciano), pelítica (Sertânia) e pelitopsamílica (São Caetâno);

e os micaxistos de tipo Caroalina, com paragêneses de facies anfibolito alto, contendo intercalações de

calcários, raro anfibolito e um quârtzito basal descontfnuo. A maioria dos granitos corta apenas o

Complexo do Alto Moxotó, mas foram reconhecidos granitos cambrordovicianos associados à "fâtxa

catâclást.lcâ Poço da Cruz-C¡uzeiro do Nordeste", unla ramifÌcação do L.ineamento Pernambuco.

A interface da faixa Pajeú-Paraíba com Piancó-Alto Brlgida foi estudada por Bdio Neves ¿r dl.

(1984), em área situada a oeste dâ nossa. Estes autores indiv.idualizaram uma unidade A ou Complexo

Cabrobó, ao sul do Lineamento Pernambuco, fbrmado por xistos e gnaisses palcialmente migmatizados,

com intercalações de anfibolitos e talcoxistos; uma unidade B ou Complexo Riacho Pequeno, fbrmado

por biotita gnaisses, com intercalações de qurtzitos, calcários, rochas c¿lciossilicáticas e anfrbolitos; e

uma unidade C ou Complexo Salgueiro-Câchoeirinha, que inclui gnaisses, xistos, filitos, metassiltitos,

com intercalaÇões de quafizitos, rochas calciossilicáticâs, metavulcâûicas basáltlcas e riolíticas. Estes

autores obtiveram diagramas isocrônicos de referência Rb/Sr em gnaisses das urúdades A e C, oom idâdes
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vâriando em tofno de 0,96 Ga., que os autores consideraram como um evento de acresÇão e diferenciação

continental.

LLma er al. (1985), com o apoio de várias dataçÕes Rb/Sr e de acordo colìr o modelo policíc co,

lcconÌreceram na Íirea de Floresta um temeno arqueano c pâleoproterozóico (transamazônico) retrabalhado

no meso e neoprotelozóico. Eles distrnguiram as seguintes unidades: l) Complexo Floresta, lepresentado

por Ìochas metaplutônicas de composição intermediária a básica; 2) faixâs de supracrustais gnáissicas,

parcialmente migmatrzadas, referidas como Complexo Cabrobó, Grupo Monteiro e Grupo Salgueiro-

Cachoeirinha; 5) suítes metamáficas e metaultramáficas intrusivas mineralizadas em Fe-Ti ou talco,

chamâdas respectivamente de Serrote das Pedras Pretas e Prece dos Rodrigues e 6) suíte innrusiva Riacho

do Navio; 7) suítes graníticas "uruaçuanas" e 8) suítes graníticas brasilianas. Segundo Gavâ & Lima

(1988) o episódio "transamazônico" gerou um bandamento metamórfico dobrado em padrões isoclinars e

recumbentes; o episódio "uruaçuano" deu origem â dobras assimétric¿ìs, com tlaços axiais fortemente

inclinados nas suprâcrustais c dobras abertas uo embasanento; e duas lases finais "brasilianas"

produzirânr dobras âbertas, fechadas, dobras em chevron, com planos axiais mergulhando

sistematicamente para o norte, além de clivagem de crenulação e kink bands tardias. Como será visto ao

longo desta tese, as idades definidas por esses autores são inferências estabelecidas através do modelo

policícli co pré-concebido.

Os trabalhos mais recentes na falxa Pajeú-Paraíba são de Wanderley (1990) e Veiga Jr. (1990),

os quais descreveram uma infraesûl¡tura gnáissico-migmatJtica "arqueana" e uma seqüência supracn¡stal

do "paleoproterozóico", representada pelos Complexos Sertânia, São Caetano e Irajaí. Esses autores

descrevem um plutonismo granluco associado a uma tectônicâ tangencial "ûansamazônica" e outro ligado

a uma tectônica transcomente "brasiliana", Os complexos então definidos são os llresmos de Santos

(1977), exceção do Complexo lraiaí, que conesponde a uma seqüência vulcanossedimenta.r inâtura com

câracterlsticas de um ambiente de retroa.rco (Wanderley eî al., 1992). A evolução tectonometâmórhca é

simila¡ àquela descrita por Gava & Lima (1988), observando-se uma deformação tangencial nÌais antiga,

que gerou uma f'oliação/bandâmento de transposição de baixo ângulo, sem grandes registros de

dobramentos na ûracroescala e uansporte no sentido V/NW à Nrü; é ma¡cada pela paragênese

tìiotrta+quatzo+muscovita+granada+sillimanita e, freqüentemente, por nobilizados granitóides à

pegmatóides. A deformâÇão "braslliana" corresponde a uma tectônica dúclil transcorrente, incluindo

dobras c zonas de cisalhamento aproximadamente contemporâneos. com granitos intrusivos associados.

Essas zonas foram geradas em regime de cisalhamento simples à transpressão, cedo à sintectorùcamente à

f'ormação dos lineamentos Patos e Pernâmbuco, c nucleadas em antigas descontinuidades crustars ligadas

ao tectonismo tângenciâl.

A subdivisão estlatigráfica adotada na presente tese é apresentada na tabela 2, a quâl mostra suâ

conelação com as propostas anteriores, A figura 5 mostla uma pâl1e dessa região, na qual estão

distribuídas as unidades ljtoesû atigráfìcas acima refþridas. A á.rea em torno do Complexo Lagoa das

Pedr as engloba praticameûte todas essas u dâdes descdtas legionalmente, como pode ser tìem observado
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no mapa geológico anexo e 1ìo mapâ simplificado da figura 6, Desta forma, a anál.ise do magmatismo âí

desenvolvido é fundamental, na tentativa de uma melhor compreensão geotectôlica da Província. As

características dos pulsos magmáticos e os domínios tectônicos desta á.rea estão resumidas na legenda dr

ligura 6, as quais selão abordadas coln mais detalhe nos capítulos seguintes.
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3.O ARCAIìOUçO DA ÁREA DO COMPLEXO GRANÍTICO LAGOA DAS PEDRAS

3,I-ARCABOUÇO DOS ARREDORES DO COMPLEXO GRANÍTICO LAGOA DAS PEDRAS

O Complexo Granítico Lagoa das I'edras faz parte dc um coniunto de intrusÕes graníticas

associâdas a estruturas que se distribuem a norte e nordeste da cidade de Floresta, denomìnadas de

sinforme Riacho do Icó, sintbrme de Sobrado e zona de redobramento de Tauapiranga por Lirl.à et aL.,

1985). Entretanto, trata-se de feições estruturais de evolução bem mais complicadas, que englobam suítes

magmáticas de natureza e idades diversas, como será visto a seguir. Neste Ítem, será definida a noção

petrogenétrca e tectônicâ do complexo, destacando-se os seus principais componentes e seu contexto

envolvente.

Uma avaliâção do quadro geológico regional (Santos et al., 1993; Santos & Brito Neves, 1993)

demonstrou que este complexo situa-se no limite enûe dois blocos clustais importantes da Provfnciâ,

dentro da faixa Pajeú-Pa¡aíba, os quais têm sido chamados recentemente de subdomíruos ou terenos Alto

Moxotó e Alto Pâjeú (Oliveira & Santos, 1993; Santos et al.,1,993); esses dois tenenos são limitados por

duas expressivas zonas dc cisalhamento reconhecidas na presente investigação e que fbram denominadas

de B arra da Forquilha e Três Umbuzeiros, as quais aparentemente, conholam a colocação de lrûa nappe

migmatito-granltica, denominâda de Sena de Jabitacá (figura 5). Um terceiro bloco crustal importante é o

terreno (maciço) Pernambuco-Alagoas, sepalado do telreno Alto Moxotó pelo Lineamento Irernambuco.

Os dados geofísicos confìrmam a existência desses diversos segmentos clrstâis e sugerem que a

evolução desta pafte da Provlncia fez-se por uma colagem de blocos, cujos limites são ma¡cados por

anomalias gravimétricas emparelhadas positivâ-negativa (Oliveira & Santos, 1993) (figura 4). Esses

autores descreveram um baixo gravimétrico regional que se estende desde t intedace Sergipana-

Pernambuco/Alagoas até o lineamento de Patos que, pelas suas características geofÏsicas, deve ter sido

produzido na interface crosta-manto (profundidade máxima calculada de 83 Km) sendo, portanto, de

grande importância geotectôruca. Dentre as alternativas de interpretâção, esses autores argumentan que

tal ânomalia pode ter sido produzida por um suave espessamento crustal "fóssil" resultante de uma

aüvidade colisionrl proterozóica.

Oliveira & Santos (1993) châmaram a atenção arnda para a existêlìcia de um par graviméfiico

positivo-negativo ao norte do terreno Pernambuco-Alagoâs, observando que (figura 4)l

l-As anomalias negativas ao norle do terreno Pernambuco-Alagoas correspondem t um

conjunto de granitóides, apûrentemente, associados a empurões e nappes, estruturas que ocorrenl, por

exemplo, em Taquarjtinga do Norte e Arcoverde (Sûntos ¿, al., 1984); supÕe-se, então, que esta zona

possa corresponder a uma faixa de espessamento crustal essencialmente glanftico, produzindo uma crosta

leve nesta parte da Província;

2-Já as anomalias positivas correlacionam-se com terrenos gnáissico-migmatíticos ricos em

rochas máfico-ultramálÌcas, tais como os maciços Mulungu/Feliciano, Floresta e Cabaceiras; essc
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alinhamento coincide também com \m lrend de eclogitos, total ou parcialmente anfibolitjzados, de modo

que poderia ser o registro fóssil de uma suturâ colisional, propondo-se, então, a separação desta zona da

faixa Pajeú-Paraíba, que foi denomìnada de subdonlnio Alto Moxotó.

Santos (1993) e Santos & Brito Neves (1993), por sua vez, definiram um outro subdomíruo ao

norte do anterior, os quais denominaram de Alto Pa.ieú, separados por unr limite crustal lmponanþ, que

foi chanado de "linha medranâ".

Verifica-se que os domínios assim definidos possuem algumas peculiaridâdes próprias do ponto

de vista l¡toestratigráûco, estrurural, geocronológico e geofísico, cujo contraste indica tratar-se de terrenos

tectonoestratigráficos amalgamados tectonicamente. Por isso, propõe-se aqui a utilizaQão do termo

"teneno", que tem sido âmplamente utilizado em outras faixas orogênicas de organização complexâ em

outras partes do mundo. Assirn distinguiu-se na área pesquisada os seguintes compÂrtimentos: o

Complexo Grarutico Lagoa das Pedras, incluldo no teffeno Alto Pâjeú, o bloco de Floresta, incluído no

terreno Aìto Moxotó, c o terreno (maciço) Pernambuco-Alagoas (fìgura 6). O teneno Pemambuco-

Alagoas não foi eshrdado lìa presente investlgação, sendo apenas relerido de passagem, a partlr de

observações anteriores e de alguns dados coletados na presente investigação, visando apenas compor o

arcabouço geotectônico. A seguir, serão descritos os aspectos gerais e as calactedsticas litotectônicas

pfincipais destes tenenos.

O te¡reno Pemambuco-Alagoas constitui um segmento infracrustal situado ao sul do

Lineamento Pernambuco, fofmado principalmente por rochas do Complexo Belém do São Francisco, rqui

definido. Este Complexo é formado por oltogna.isses e migmatitos, que incluem alguns rema¡escentes de

rochas supracrustais do Complexo Cabrobó, muitas vezes não mapeáveis em escala regional, que ocupa

uma grânde extensão da área entre a faixa Sergipana e o lineamento Pernambuco (fotos 1, 2, 3 e 4). A
ocofrência de uma foliação difusa ou milonltjca de barxo ângulo e a associação conì um eru(ame de

pequenas intrusões ou fatias granlticas controladas por uma tectônica oontracional, indicam uma

contribuição de tundidos de natureza crustâl alóctone (foto 4); além disso, a freqüência de facies

mrgmatJticas com estruturas schlieren e nsbullticas parecem sugerir também umâ origem crustal

autóctone em parte deste complexo. Determinações recentes de idades modelos dessas rochas sugerem um

protólito relatjvamente iovem, do Proterozóico médio (Van Schmus ¿, al., 1993, 1994). Este tipo de

associação petrotectôníca parece ser o modelo responsável pelo trend de anomalias negatjvas da parte

norte do teneno Pernambuco Alagoas referido por Oliveira & Santos (1993) e comentado anteriormente,

embora o perfìl gravimétrico Salgueiro-Betém do São Francisco (extraído de Brito Neves et al., 1982)

registre um alto gravimétrico nesta &ea.

O terreno Alto Moxotó engloba as supracrustais do Complexo Cabrobó, o Complexo Floresta, a

sufte metamáfico-ultrâmáfica Malhada Vermelha, os metagranitóides São Pedro e os metatrondh.iemitos

Riâcho das Lajes. O Complexo Cabrobó foi redefinido (Santos ¿r al., 1995), sendo mantjda a

denominação original dos autores anteriores, ainda que a cidade de Cabrobó esteja situada no terreno

Pernambuco-Alagoas; esta correlação fica, portanto, sujeita a posterior conhrmação, a partir de estudos de
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maror detalhe que torem feitos na região tipo deste Complexo. Nesta redefinição, o Complexo Cabrobó

pâssou a incluir duas seqüências: uma de nÂtureza essencialmente sedimentar, a Seqüência Serra do Sftio;

e outra vulcanossedimentar, a Seqüencia Lagoa dâs Contendas (fìguras 5 e ó). A seqüenc.iâ Ser¡a do Sltjo

compreende metassedimentos dominântemente psamíticos, pelitoaluminosos, as vezes carbonosos, que

passam lateralmcnte para uma seqriênciâ sedimentar dc origem química (calcános, prováveis cherts),

quartzofeldspática com exalitos f'eníferos (detrlticâ/ vulcânica félsica ou terrígenâ imatura de plataformâ

rasa?); a componente vulcânica, a Seqüência Lagoa das Contendas, é formada principalmente por

metavulcânicas intermediárias, metandesitos e metandesitos basálticos, com quimismo comparável ao de

arcos magmáticos. Este complexo varia, portanto, de uma associação quartzito-pelito-cal'bonato (QPC de

Condie, 1989), de provável natureza marinha plataformal proximal (ou rift ?), para uma associação pelito-

carbonato-exalito-vulcânica intermediária, sugerindo uma ambiencia marinha distal, com vulcanismo de

a¡co magmátrco, conforme características apresentadâs mais adiante. Estas duas seqüências são

parcialmente migmatizadas, sendo comuns tipos com estrutura estromátjca, as vezes desenvolvendo-se

faixas de migmatltos com estruturas schlieren à nebuìltica.

O Complexo Floresta nesta região ocorre em dois fragmentos anügos (embasanento)

denominados de blocos de Floresta e Mulungu/Feliciano e englobam o Complexo Floresta de L\na et al.

(1985) e o "mâciço" de Mulungu+seqüência de tipo Feliciano, de Santos (1977). É formado por

metaplutônicas anfibólicas ou anfibólio-biotíticas, de composição dominantemente quaÍzodiorítica e

tonalíLica, contendo intercâlações (sllls e diques deformados) de rochÂs metamáficas anfibolíticas. A

presença de seqüências proxrmais (Seqüência Serra do Sftio) contornando esses dois blocos, parece

sugerir que os blocos de Floresta e Mulungu/Feliciano representam o testemunho de uma antiga

microplaca, hoie desmembrada em blocos menores pelos processos de "úfteamento" e orogênese

posteriores.

A Suíte Malhadâ Vermelha é formada por uma série de "intrusões" tabulares de lochas

metabasfticas-gabros, dioritos, ânortositos, principalmente-, muitâs vezes mineralizâdas em Fe-Ti.

Constituem inüusões tipo dique ou fatias tectônicas colocadas no bloco de Floresta ou, em menor escala,

nas supracrustais do Complexo Cabrobó. As intrusivas graníticas deste terreno são constituídos por

metagrarutóides calcioalcalinos (São Pedro) e trondhjemlticos (Riacho das Lajes), que ocollem como

corpos de forma tabular, sugerindo uma colocaÇão conÍolada por uma tectônica de empurrão.

As supracrustais dominantes no terreno Alto I'ajeú são as seqüencias São Caetano e I'oço do

Salgueiro do Complexo Sertânia. A Seqüência São Caetano constitui um pacote espesso e monótono de

metapelitos contendo intercalações de natureza química, alguns netapsamitos e raros metâbâsitos,

incluindo, em grande parte, o Complexo Irajaí metassedimentar de Veiga Jr. (1990) e Vr'anderley (1990).

Esta unidade, descrita originalmente como uma seqüência ou complexo independente, f'oi englobada aqui

no Complexo Sertânia, pois levantamentos recentes não chegaram â demonslral difþrenças

composicionais significativas, de modo a ampafaf uma sepafação entre os Complexos Seltârua e São

Caetano, como originalmente proposto. A seqüôncia I'joço do Sâlguciro (Santos, esta tese) parece scr uma
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fac.ies metavulcÂnossedimentar dò Complexo Sertânia, existindo algumas siInilaridades com o Complexo

Irajaí (Wanderley et aL., 1992). Na &ea estudada, predominâm metassedimentos de origem

vulcanoclástica e grauvacas pelitovulcânicas, com intercalâcões de metapelitos, calcários, raros cherts e

alguns metabâsitos, O elevado grau de defofmação e metamorfismo do Complexo Sertânia deu lugar a

umâ intensa recristalização e consequente destruição das feiçÕes primíirias, observando-se, porém, cm

poucos afloramentos um bândamento composicional algo similar ao de metaturbiditos, com variação pa-ra

metassedimentos grauváquicos, que é o tipo litológico dominante na seqüência Poço do Sûlgueiro.

O Complexo Granítico Lagoa das Pedras, situado neste terreno, é formado por un coniunto de

pulsos mâgmáticos superpostos, concentrados em umâ área de aproximadamente 800 kmz. Distingue-se a

Suíte netamáfico-ultramáfica Serrote das Pedras Pretas/associaçÕes Pedras Pretas e Tapuio, a Seqüência

vulcanoclástica Poço do Salgueiro, os migmattos e metagranitóides conúacionais Riacho do Forno e

Recanto, o Granodiorito Iìiacho do lcó, o Granito São João e o Grânito Serra do Arapuá (este foÌa dos

limites do Complexo), cujas cüacteísticas gerars são referidas na legenda da 1ìgura 6.

A Sufte Sellote das Pedras Pretas é a mesma dehnida por Lina eî ú1. (1985) e Veronese ¿¡ dl.

(1985), que â consideraram exclusivamente int¡usiva; todavia, a ocorrência de intercalaçÕes máfrcas nas

supracrustais, âlternando com metavulcânicas intermediárias, ácidas e metavulcanoclásticâs da Seqüência

Poço do Salgueiro (p. ex. afloramento ES-320), sugere a existênoja de uma componente vulcanogênica.

De toda forma, o ssgmento melhor estudado representa uma associação plutônica básjca, com cumulatos

dunfticos-piroxenítjcos ricos em minério de Fe-Ti.

O metâmorftsmo dominante é da facies anfibolito alto, zona da sillimanita-feldspato potássico,

sendo abundantes os tipos niigmaftrcos estromáticos, com leucossomas pegmatóides e granitóides e

melanossomas ricos em biot-ita e sillimanita, principalmente fibrolita; o equilíbrio da paragênese implica

em condições acima da segunda isógrada da sillimanita. Relictos de paragôneses de mars alta pressão

foram preservadas nas rnetamáficas e metaultranáficas da Suíte Seüote das Pedras Pretas, conforme

descreveu Beurlen (1988). Este autor interpretou as estruturas simplectfticas envolvendo

clinopiloxênio(hornblendâ)-plagioclásio-epídoto-granâda como testemunhos de um estágio eclogítico, a

semelhança do que foi caracterizado de forma direta em complexo máfico-ultramáfico em Bodocó,

sugerindo uma história metâmólfica en1 cinco estágios: um episódio inicial prógrado com metamorfismo

do tipo alta pressão/ baixa temperatura (HP/LT), três estágios oorïespondefltes à queda de pressâo e

aumento de temperatura, evoluindo, ttÀlvez, atê âs condições de facies granulito; e um estágio lìnal,

retrógrâdo, com queda de temperatura, que levou à fâcies anfibolito baixo e xisto verde; ou seiî uma

evolução segundo os ponteiros do relógio

Os metagranitóides Recanto e Riacho do Forno são produtos dâ migmatização regional, ocorrendo

também como inieções "leito-por-leito", f'ormando corpos tabulales de grande extensão e espessuras até

quilométricâs. As componentes mais recentes do Complexo Lagoa das Pedras são as intrusões

neoproterozóicas chamadas de Granodiorito Riacho do Icó, Granito São João o Glaruto Sena do Arapuá,

que oconenÌ como intrusõss de l'orma e dimensões valiadas, penetrando as lochas anteriores.
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Uma análise desta repartrção mostra claramente que os terrenos Alto Moxotó e, em parte,

Pernambuco-Alagoas, possuem uma evolução mesoproterozóica, com remanescentes paleoproterozóicos,

enqua¡to que o teneno Alto Pajeú represenLa um segmento mais jovem, essdncialmente meso e

neoproterozóico. Como será visto a seguir, a deformação contracional albtou substancialmente os dois

terrenos, mas a tectônica tlanstfacional foi particularmente ativa no Alto Paieú, afètândo o Alto Moxotó

de forma menos intensa, excessão do seu limite com o terreno Pernambuco-Alagoas, representado pelo

Lineâmento Pernambuco.

Foto I -Afloramento ES-197, estrada Floresta-Belém do São Francisco, Baffa d.e São Ped.ro.

Terreno Pemambuco-Alagoas: ortognaisses lonalíticos e granod.ioríticos, com mobìlizados

miçma.títicos d.o Complexo Belém do São Francisco. A folíação dominante é certanxente um

52, pois trunca visivelmente foliações anteriores; a. presença de mobilizad.os leucograníticos

de contalo d.ifuso e incluindo resîos n^o deslocados d.e orîognaisses demonstra a atuação de

processos anatéticos de alta temperatur (fusão r)e tonalilos/grarrcdioritos). Obsen¡a-se

aind¿ uma discreta superfície oblíqua, onde d.esenvolvenx-se rLoyos mobilizados anatélicos e

umn zona de extensão lransversal preenchida por quartzo.
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Foto Z-Afloramenb ES-197, mesma localizaçõo ante or. Teneno Pemambuco-Alagoas:

¿etalhe dos fund.idos analéticos leucogranodioríticos e Leucomr.¡nzogranílicos típicos do

Complexo BeLém do São Francisco.

Foto 3-Afloramenlo ES-|96, estrada Floresta-Belém d.o São Francisco, Barua de Sõo Pedro.

Terrent¡ Pernambuco-Alagoas; faixa d.e biotita xisros feldspáticos de provável origem

vuLcanossedimentar do Complexo Cabrobó, presentada ente ortognaisses e miqmaûros do

Complexo Belém tlo Sã.o Francisco.
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Foto 4-Afloramento ES-196, metma localização anlerior. Ortognaisses leucograníticos do

Complerc Belém tlo São Francisco, exibindo uma foliação milonítica Sj/52 sub-horizontal,

presert,ada na zona de infLuência do Lineamento Pernambuco.
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3,2-PADRÕES ESTRUTURAIS DOS TERRENOS ESTUDADOS

A úama megascópica do Complexo Granítico Lagoa das Pedras e da áIea adjacente mostra

claramente o contrâste entre os terenos aqui caracterizados (v. figura ó e mapa geológico anexo): o

teffeno Pernambuco-Alagoas é uma região monótona litológica e estruturalmente; o teneno Alto Moxotó

possui um padrão esüxtural extremâmenle retilíneo, sendo litologicamente variado; .iá o teneno Alto

Paieú é o mais heterogêneo de todos, tanto litológica, quanto esEuturalmente.

O paùão estrutural do terreno Alto Moxotó é essencialmente plarar retilíneo ou suavemente

ondulado, com uma fbliação gnáissica dominante. A parte exposta do bloco de Floresta situa-se na zona

de maior straín da zona de cisalhamento do Lineamento Pemambuco, resultando numâ dominante

foliação miionítica dúctil. Em alguns locais, entretanto, os ortognaisses tonalíticos exibem um

bandamento gnáissico centi a decimétrico, onde bandas félsicas e intermedifuias alternam com bandas

máficas (foto 25). Em outros locais, o bandamento está åusente e domina uma foliação grosseira, marcada

pela biotlta e por leucossomâs quartzofeldspáticos. Outras vezes, apÍ[ecem mobilizados félsicos

complexâmente dobrados, denunciando a existência de pelo menos duas foliações pré-milonltrcas. Em

raros afloramentos (p. ex. ES-182), consegue-se resgatar um bandamento composicional antigo, com

alternânciâ de baûdas félsicâs e máficas, diques de anfibolitos mais ou menos deformâdos (provavelmente

uma foliação S2), dobrado por dois eventos; o mais antigo deu origem a dobras isoclinars âpertadas,

desenvolvendo-se uma foliação plano axial peneúat-iva associada (S3); e o mais recente que deu lugar a

núnidobras abeÍtas com uma fraca foliação de plano axial (S4). Todo esse coniunto é hansposto por uma

f'oliação milonítica anastomosada dominante, de direção variável em tomo de E-W, que ca¡acteriza â

trama básica do Lineamento Pernambuco. Alguns blocos rotacionados em meio a essa mâtdz milonítica

exibem feições diagnóstrcas de um cisalhamento simples de cinemáticâ sinistral, aparentemente sugeúndo

que a foliâção milonítica dominante deve ser um S-5. Na pane oeste do bloco de Floresta, o bandamento

gnáissico dominante no ten:eno Alto Moxotó (S3 das supracrustais) atravessa o contato embasamento-

supracrustais, comprovando a precedência deste Complexo.

A foliação pr.incipal das supracrustais do terreno Alto Moxotó, o Complexo Cabrobó, é

dominantemente um bandamento gnáissico ou llma foliação grosseira marcada pelas micas, que inclui

remanescentes de ußa prévia foliação metamórfica, as vezes dobrada, devendo ser, portanto, uma foliação

53 (fotos 5, 6 e 7). Dobras isoclinais e recumbentes D3 são observadas principalmente na região de São

Pedro, onde ocone uma grande sinforme de direção E-W e plano axial inclinado 45" para o norte, além de

dobras métricas ad.iacentes; na região de Mãe d'Água, ocoffe ainda uma braquissinforme apertada, bem

nÌarcada n¿ superfÏcie por uma camada de rochr calciossilicática. Essa fase de dobramento âparece

claramente na megaescala afetando o Complexo Cabrobó, distinguindo-se o "trem" de dobras apertadas da

Serra Vermelha, a oeste da nossa área e o par antiforme-sinf'orme da f'azenda Pedra Vermelha a leste,

todas com eixos mergulhando para leste (figura 5); dobras D4 de direção NNE-SSW, abenas, de plano

axial com forte mergulho eplunge pata o norte oconem localmente, por exemplo, nâ região do Riacho do

Nâvio, ao norte de Airi (hgura 5).
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Mas predominam superfícies de transposição que rompem âs esúuturas anteriores, deixando

com freqüência dobras ùìtralbliars (foto ó), A presença de mobilizados migmatftrcos associados

documenta o nível metamórflco elevado. O encurtamento é expressivo, com uma forte influência da

componente de achatamento. A foliação 53, as vezes, é claramente milorfticâ, observando-se estruturas S-

C sugestivas de tanspolle püa o sul (p. ex., no aflorâmento ES-2); en ouros locais, desenvolve-se

dobras em bainha (foto 7), de modo que o padrão paralelo da foliação 53 no tereno Alto Moxotó parece

resultante de uma tectônica de escamas de empurrão. O pâd¡ão tabular e concordante das intrusivas

granfticas tipo São Pedro e de outras væiedades de ortognaisses com esta foliação dominante sugere um

conüole de colocaÇão desses corpos granltìcos por uma tectônica contracional, que desenvolveu este

bandamento 53 e fac.ilitou a peneúação desses corpos tabulares,

O tratamento de 45 dados da foliação Sj deste teneno indicam um comportamento do tipo

guirlanda, com tendência paüa clusîer, com uma coûcentração máxima (uniformidade de 15,5 vezes) no

plano 41"/N12"W (figura 8a). Os pârârnetros obtidos pelo método do tensor, utilizândo um diagrama de

Flynn modificado (Woodcock, 1977i adaptado por Van Everdingen et al., 1992), (C=2, 1>K>0,5, fìgura

8b) confirmam esta dedução, mostrândo uma posição no diagrama próxima do limite clusfer-guirlanda; o

que é previsível, em função da postura quase planar desta foliação ao longo de toda extensão do terreno na

á¡ea estudada.

O teneno Alto Paieú possui um modelado mais complexo, porque é afetado pelas zonas de

cisalhamento Trôs Umbuzeiros e Barra da Forquilha e é pcnetrado por várias intrusões granftrcas mais

jovens, que não estão presentes no terreno Alto Moxotó. O envoltório do Complexo Granítico Lagoa das

Pedras é formado por uma alternância de supracrustais do Complexo Sertânia, rochas metamáfico-

ultramáficas da Suíte Serote das Ped¡as Pretas e por corpos tabula¡es de migmatltos e metagranitóides

Recanto e Riacho do Forno. A trama dominante p(incipalmente nas supraüustais e nos metagranitóides é

uma foliação gnáissica mâis ou menos pronunciadâ, um bandamento composicional e, pnncipalmente,

uma foliação milonítica, que frequentemente üïncam foliaQões mais antrgas. Feições de cisalhamento

puro são localmente observadas (foto 9), confìrmando também uma forte componente de achatamento;

mas o comum são esüuturas t-ipo S-C, sigmóides e augen assimêtricos de feldspato (fotos 11 e l2), que

indicam um transporte genera[zado para sul. Os metagranitóides Reoanto na área tipo exibem uma

foliação gnáissioa oom l'ormaÇão de augen, sendo transpostas por uma foliação gnüssica mais.iovenl (foto

8), com o desenvolvimento de dobras intrafoliais associadas à formação de mobilizados migmatíticos.

Essas duas foliâçÕes devem coffesponder às foliações 52 e 53 antes descritas, pois o transporte observado

na deformação mais .iovem é o mesmo da fase F3 do terreno Alto Moxotó, Em ouFas áreas, essas

foliações S2 e 53 são ainda perceptfveis, embora este.iam comumente paralelizadas.

Na região de B arra da Forquilha, nas ploximidades do limite entre os dois terrenos, essâ foliação

possui um fiaco nìergulho e está frequentemente horizontalizada (foto 13); ou seia, essa superficie

milonítca representa o cavalgamento do terreno Alto Pâjeú sobre o Alto Moxotó, podendo estar
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truncando uma foliação S1 só observada no terreno Alto Moxotó. Esta dedução ca.rece, entretanto, de unr

diagnóstrco mais detalhado do ponto de vista estruhrral nesta área.

Essa foliaÇão dominante controlou a colocação dos migmatitos e metagranitóides Riacho do

Forno e Recanto, cujas fatras intrusivâs f'ormam uma superfície quase confnua enÌ torno do Complexo

Granítrco Lagoa das Pedras; fatias de supracrustais e de metaígneas ocorem tectonicamente intercaladas,

destacando-se duas faixas extensas de rochas metamáfico-ultrâmáficas dâ Suíte Senote das Pedras Pretas;

isto é, o envoltório deste Complexo representâ um complexo contracional alóctone. Na borda oeste e

norte do Complexo, as intrusivas sincontracionais oconem como um coniunto de int¡usões tabulares

paralelas, com extensÕes da ordem de dezenas de quilômetros, enquanto que na pafie leste, essas intrusÕes

são descontínuas, oconendo, muitas vezes, de forma lenticular, excessão da região de Recanto (fotos 4 e

5),

O complexo contracional foi afetado intensamente pelås zonÂs de cisalhamento Três

Umbuzeiros e Barra da Forquilhî. AZC T¡ês Umbuzeiros faz parte do sistema de cisalhamento Afogados

da Ingazeira que, a partir da região de Flores, divide-se em diversos feixes em direção ao sudoeste (figura

5), Os efeitos desta zona de cisâlhamento são mais expressivos no teffeno Alto Pajeú, aparentemente

transferindo o seu movimento para a zona de cisalhâmento Barrâ da Forquilha. Possui uma largura

variável entre 2 e 6 km e um reieito dominantemente sinisûal, contrâriamente ao movimento defirudo na

área tipo da zona de cisalhamento Afogados da Ingazeira (Veiga Jr., 1990). A postura da foliação

milorutica ao longo da ZC é sempre subverticâl e mostrâ paùÕes tlpicos de tlanscorrência, tais como

estruturas S-C, boudins âssimétricos no plano horizontíi, pods e blocos rotacionados em msio à zonas de

alto fluxo plástico subverucais, etc. Contêm sempre uma lineação mineral ou agregados minerais,

mullions, etc, sub-horizontais, carâcteríst-icos do rejeito drrecional. A foliação 53 é dobrada e transposta

nas proximidades da zona de cisalhamento, produzindo-se dobras, que variani de recumbentes à

ligeirâmente assimétricas, com planos axiais inclinados pa.ra norte (v. seção geológica esquemática no

mapa geológico anexo); essas dobras aparecem nâ meso e megâescala, destacando-se os "tens" de dobras

da reg.ião de Cachoeira e de Poço do Salgueiro. Mobilizados leucogranlt-icos e pegmatlticos são comuns

ao longo da foliaÇão milonítica, caracterizando o regime dúctil de sua formação. Alguns plútons

granftrcos, como o granito Juá, foram formados na zona de máximo sîrain destãZc.

A zona de cisalhamento lJarra da Forquilha exibe também padrÕes de uma transcorrência

sinishal, porém mesmo uma análise superficial revela uma complexrdade muito grande na evolução desta

zona de cisalhâmento. Por exemplo, a zona milonltica envolve, as vezes, foliações oblíquas e com

posturas não coerentes com a cinemática principal da faixa. Esta zona de cisalhamento mostra

continuidade com um feixe de cunho regional, que acompanha o limrte infèrior do maciço da Sena de

Jabitacá e âpresenta caracterísLicas de uma superfície de descolamento basal de uma nappe, segundo

análise preliminar reâlizada recentemente nesta áreâ (figura 5), Considerando-se as evidencias de

transporte sul do episódio contracional D2 desta área, pode-se atribuir a um nrovimento múltiplo ou

oblíquo a complexidade verificada na zona dc cisalhamento Ba¡ra da Forquilha. O encurtamento
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relacionado com um transporte em direção ao sul produziria, ao mesmo tempo, fientes de empuffão de

direção aproximadamente E-W com empilhamento tectônico e rampas laterais sinistrals de direção N-S e

NE-SW,

Essas zonas de cisalhamento de direção NE-SW são geralmente consideradas como integrantes

do sistema dc cisalhamento Pernâmbuco-Patos ou zona Transversal, mas na árer em fbco, elâs parecem

ser afetâdâs pelo Lineamento Pernambuco, apesar da aparente continuidade enûe as duas. Existe uma

relaÇão mais clara conì uma sérje de transcorrencias sinistrais escalonadas de direções NE-SW e N-S, que

ocorrem nesta pa¡te da Província Borborema, como, por exemplo, as fâlhas de Logradouro, ConceiÇão,

Samambara (Santos, 1971). A própria terminação sul <ja zona de cisalhamento Três Umbuzeiros é

caracterizada por um padrão escalonado (en échelon), com terminaçÕes em râmpas frontais imbricadas,

voltadâs para sudoeste (figura 6).

Uma fase tardia F5 desenvolveu superfícies nxloníticas de barxo ângulo e uma foliação pouco

penehatíva, que corta todas as estuturas anteriores. Essas superfícies milonítrcas aparecem separaûdo

cunhas tectôrucas, como, por exemplo, na legião do Riacho São Gonçalo (afloramento ES-244, foto 10)

ou como uma foliação milonítica sub-horizontal. Esta follação 55 é l'ormada por orientação de micas

secundárias, sobretudo sedcìta desenvolvida a partir da desestabilizaÇão da biotita e muscovita, não

chegando a destruir as superfícies S anteriores; exibe uma lineação de estjramento L5 de rake forte,

lrequentemente oftogonal à direção da foliação. Ouûas vezes, oconem faixas miloníticas mili a

centimétricas, redes de filões de quafzo associadas a uma clivagem espaçada (f'oto 21), sugerindo sua

formâção tardia e em condições dúcteis-nÍpteis. Ra¡os critérios cinemáticos indicam tratar-se de um

episódio extensional tardio relacionado à transcorência sinístral da zona de cisalhamento Três

Umbuzeiros.

O ¡imite sul do terreno Alto Moxotó coincide com o Lineamento Pernambuco, uma zona de

cisalhamento transcoffente de expressão continental, com 3 a 5 km de largura de influência na área

estudada. O Lineâmento âpresenta unl rejeito dextral bem detìnido, mas há indfcios de uma cinemática

simst(al anterior, o que pemite especular-se mais uma vez sobre a precedência da zonâ tanstensional

Afogados da Ingazeirâ. O Lineamento Pernambuco é uma zona de cisalhamento dúctil, com milonitos

contendo lineação de sillimanita sub-horjzontal e blastomilonitos com muscovita, afetÀndo supracrustais,

embasamento, e metagranitóides crustais leucocráticos, os quais so intercalam como cunhas tectônicâs no

interior da ZC. Não foram enconhadas evidências de desconûnuidade do Lineamento nesta área,

conforme recente sugestão levantada por Vauchez & Silva (1992), pois os milo tos dúcteis encontrados

em xistos com sillimanita e em ortognaisses Floresta, com abundantes mobilizados leucograníticos e com

biotita em equilíbrio, comprovam a continuidade dessa megaestrutura â leste de Floresta. Por outro lado,

como será visto adiante, nossas investigaçÕes de cunho regional mostranì que uma cordilheira de granitos

brasiliûnos instalou-se ao longo deste Lineâmento e da sua subsidiária ZC Poço da Cruz-Cruzeiro do

Nordeste, comprovancìo, desta l'orma, a continuidâde desta estrutura Ilrasiliana.
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Rampas fiontars/dobras quilométricas são observadas principalmente na pafe norte do

complexo, constjtuindo um sistema imbricado cuja geometria é mostradâ no mapa geológico anexo,

apenas, de forma simplificada, pois um maior detaìhamento foge ao escopo da presente pesquisâ. De

modo geral, aparecem superflcies miloníticas bastante l ecristal.izadas, com retrometamorfismo ao lúvel dâ

facies anJibolito, geralmente aproveitadas para penehação de magmas graníticos anatéticos, tanto ao

longo das rampas liontais, quanto laterâis; dobras recumbentes e isoclina.is apefadas são comuns, assim

como inüal'oliars; dobras em bainha aparecem com freqüência (foto 16). A associação com a anatexia

produz, muitas vezes, "dobras xenolítjcas" isoladas no interior dà massa granítica, comuns em

afloramentos da região de Tapuio e lìecânto. O transporte deste episódio é de forma generalizada para

oeste-sudoeste. Na terminação sudoeste da zona transcorrente Três Umbuzeiros, uma espécie de

megabacia estrutural, gerada em reg.ime drictìI, foi invadidâ amplamente pelo nìagma granítrco,

constituindo o principal corpo inrusivo do oomplexo, o plúton principal do Granodiorito fuacho do Icó,

conforme demonsúa-se a seguif.

O diagrama de contorno dos polos da foliação 53 do envoltório contracionâl dobrado do

Complexo GrânítÍco Lagoa das Pedrâs é mostrado nâ lìgura 9, observando-se a interferência da tectônica

subsequente transtracional e das inül]sões granítrcas a ela associados. O tratamento de 94 pontos ao longo

de toda superfície denonstra que o valor máximo computado possui uma uniformidadc de 10,6 vezes

comespondente ao plano 41"/01242. A distribuição desses dados no d.iagrama de Flynn nodificado (van

Everdingen et al., 1992; Volmer, 1990) mostla um padr'ão de tipo guirlandâ, com um K plóximo a 0,2,

dentro do campo C= 2.

A figura l0 mostra um estereograma de contornos de 50lineaçÕes L3 das zonas de cisalhâmento

Três Umbuzeiros e Barra da Forquilha, observando-se uma concentração máxima nos quadrântes nordeste

e sudoeste, embora com certo espalhamento; o valor máximo computado é 10,7 vezes uniforme eñ

0" lM8 Az. Uma dispersão para os quadrantes leste e oeste são ceftamente provocados pela zona de

cisalhamento Bâna da Forquilhû, mas provavelmente as lineações de maior rake me<lidas nos quadrântes

noroeste e sudeste devem indìcar ou lineções antigas rotacionâdas, ou movimentos oblÍquos ao longo

dessas ZC's.
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Foto S-Afl.orantento ES-292, eslrada Floresla-Serra Talhada; tefteno Alto Moxoló,

supracrusîais metapelíticas d.o Complexo Cabrobó, mostrando umû foliaçõo S¡ dobrad.a,

com desenvolvimenîo de uma foliação plano-axial 52, sendo îranspostas por uma

xistosidade dominante S j.

Foto 6-Afloramento ES-231, mesma localizaçõo anterior: orîognaisses Sraníîicos

homblêndicos, com band.amento grtáissico (provável Sj truncando alxtiSa foliação (SZ)

(paralela ao Lapis) e incluindo d.obras intrafoliais extremamente achatadas.
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Foto 7-Afloramento ES-379, estrada Floresta-Carqueja, região tle Riacho d.os Pocinhos.

Terreno Alto Moxoló: supracrustais nxetapelíticas d.o Complexo Cabrobó, mostrando uma

prováveL dobra em bainha d.o episódio contacional F2/F j.

Foto \-Afloramento ES-128, envoLtório do Complexo Graníîico Lagoa das Pedras;

metagranitóides Recanto exihindo uma fo\iaçõo antiga (52?) e uma foliação ntilonítica

(provóvel Sj1 com dobras intrafoliais e sigmóides de feldspato, suqesîivos de tansporte

para sul (lad.o esquerdo dafoto) d.o episódio F2/F3 contracional.
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Foto g-Afloramento ES-93, região ente Poço do Salgueiro e Acari. Metavulcânica dacítica

algo porfirítica da Seqüência Poço do Salgueiro; A foliação SZ (?) é cortatla por filõo
aplítico, o qual é extremamente d.obrado, num padrõo reLacionado com císalhamento puro,

etibindo unta Ø(.pr$siyd lata de encurtamenîo.



FoIo l)-Vista patrcrânica do alToramento ES-244, Riacho São Gonçalo, corte no lad.o leste d.a esrrada Floresta-Carqueja. Terretn AIto

Pajeú; supracrustais do Contpleto Sertânia, exibindo unta estruturaçõ.o em cwins tectôt1i.c(ts, onde superficies de d.eslocantenlo espaçadas

truncam a foliação grttüssica donùrnnîe. Os nLimeros indicam as cunltas rekrid.as tns fotos I I e 12, cujos locais são i.ndicados.



Foto I l-AfLoramento ES-244, local I d.o corte, arranjo interno da cunha tectônica 2;

suprûcrustais do Complexo Sertânia moslrand.o uma bem d.efinid.a foliação S.t, que contem

sigmóid.es d.e feLdspato itttlicativos de îransporte para sul (para a direita da foto).

Foto l2-Afloramenn ES-244, local 2 do corrc da folo anterior. Suprdcrustais d.o Complexo

Serlânia, con a foliação Sj irrcluindo srymóid.es peçmdtíîicos ou estruluras "en échelon"

indicativas de uma d.inâmica cisalhante sirnples e trdnsporte segundo o mergulho da

foliação, para sul.



Foto I3-Afloramenb ES-378, eslradd Florcsla-Carqueia, região de llarra da Forquilha.

Zona d.e cisalhamenîo ßarra da Forquilln: milonito granítico cont foLiaçõo S2/Sj sub-

horizontal, posîura característica d.a zona de nxáaimo "strain" da supefície de empuftão

(base da "nappe" granítica Seffa de Jabitacá)

Foto l4-Afloramento ES-244, .face oeste do corte. Supracrustais d.o CompLexo Sertânia

exibindo dobras D4 com pldno axiat próximo da vertical, afetando Pr¿vi(l rrama F2/F j cttm

foliação de baixo ângulo.



Foto t S-Afloramento ES-244, mesma face do corte da foto anterior; detalhe r)os padrões de

inîerferência coaxiais F j/F4,

Foto l'-Afloramento ES-33, região de Tapuio. Plúton norte, alóclone exlerno; d¡atexito

Riacho tlo Foruo, com feições sugestivas de seçÕes de bainha, na zona de rampas frorxtais

imbricadas tle Tapuio.
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Foto l7-AfLoramenlo ES-244, Riacho Sõo GonçaLo. Lado oeste do corte: supracruslais do

CompÌexo Sertânia, mostrando um detalhe do truncamenlo r)a foliacão S2¡j do episód.io

contracional pela foliaçõo 54 da îectônica extensional (tard.i-Fl, que aproveila em parte os

planos S antigos.



3,3.BREVE ENSAIO SOBRE A CINEMÁTICA DO MAGMATSMO
pode-se reconhecer três episódios maiores de magmatismo na á-rea do Complexo Granítico

Lagoa clas Ped¡as: um episódio pré-conúacional; um episódio sincontracional ou sin-F2/F3; e um episódio

sin a tardiüansû aoional ou sin a pós-F4.

O cpisódio pré-contracional é representado pelas seqüênciås metavulcfulicas e pelíìs suítes

metamáfico-ul tfamáficas, presentes nos dois terrenos estudados. o magmatlsmo orogênico precoce no

terreno Alto Moxotó é composto por: 1) uni vulcatùsmo calciorlcalino, com caracteristicas de ûrco

magmático, da Seqüenciâ Lâgoa das Contendas; 2) e um magmatismo málìco-ulu ânlático toleítico, da

Suíte Malhada Vermelhâ, cuias caracterfsticas geoquímícas serão discutidas mais adiante. Esta Suíte

oco¡¡e como corpos tabulares, âs vezes dobradÐs, cortando principalmente o Complexo Floresta; mas

ocorTe também cortando as supracfustais. Esse padr ão sugere que esses corpos tenham se colocado na

crosta seja como infusÕes intraplaca, talvez na forma de diques, seja como fàtíâs tectôlúcas l.igadas à

tectônica conûacional. No primeiro câso, seriam intrusões relacionadas com o episódio de rifteâmento

mesopfoterozóico, enquanto que no segundo como alóctones, durante os episódios orogenicos. No

momento, não há elementos que pe[nitaln defìnir esta questão, porque não foram fþitts investigações

específicas a esse respeito, De toda f'orma, esses dois pulsos magmáttcos fazem parte de um evento

importante de acresção na área, ocorrido no final do Mesoproterozóico, conforme determinações

geocronológicas apresentadas adiante.

No Complexo Lagoa dâs Pedras, esse episódio pré-orogênico está representado pela Seqúência

Poço do Salgueiro e pela Suíte metamáfico-ultramáfica Semote das Pedras Pretas. A primeirr é umâ

seqüência vulcanoclástica com espectro composicional r€sûito, perâluminosa, com f'orte conlribuição

clustal. Já a Sulte Seffote das Pedras Pretas é uma suíte vulcanoplutônica tolefticâ, com pü âmetros

geoquímicos sugestivos ile um MORB enriquecido, Beurlen (1988) e Beurlen & Lira (1988)

consideraram a evolução metamórfica desta Suíte comparável àquela da região de Bodocó, onde rochas

metamáfico-ultramáf,cas ocorrem na interface das supracrustais da faixa Piancó-Alto Brlgida coni seu

embasamento. Segundo esses autores, essas rochas evoluiram através de dois episódios de metamorfismo

progressivo, chegando até â fàcies eclogito, e ftes de reúometamorfismo. A câlibraQão do episódio

eclogítico foi feita coln base na zonação de Na e Al nr onfacita, pala a qual Beurlen ¿l al. (1991) e

Ileurlen & Villaroel (1992) obtiveram 480'C/11kb para os núcleos e 525"C11'3kb püa as bordas.

As lãses pós-eclogfticas caracterizffam-se inicialmente por uma elevação de temperatura e

declínio da pressão e, posteriormente, pol'uma regressão de ambas, eln um gradiente médio' numa

evolução que é similar à descrita em zonas de subducQão, sugerindo que essas rochas seriam eclo8itos do

tipo C de Coleman & Peterman (1915; apud. Beurlen, 1988). Esses âutol€s supõem que essâs rochas

possam marcar limites coÌisionals, seja no embasamento, seia na cobertura. Os padrões geoquímicos

dessas rochas são tambén parecidos com os de Bodocó, de I'orma que esses autores supõem que enì

Floresta tenha ocorrido uma evolução semelhante, apesar de não terem sido encontradas paragêneses

preselvadas relativas ao episódio ecloSítico. Se esta comparação for válida, esse magmatismo
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FIGURA 7 - MODELADO ESTRUTURAL OO COMPLEXO LAGOA DAS PEDRAS

COMPLEXO MAGMAiICO LÀOOA OAS PEDRAS '

(Úso - Gronilo Serro do Aropud)i t!j -Gronito São ,loõo¡ ðri -Gronodiorilo Rlocho do Icd¡
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acrescionfuio representa o testemunho de um evento de subducção, cuj a recolocação na closta superior

teria ocorrido por obucção ligada à tectônica contracional.

Como visto anteriormente, apesar de não ter-se desenvolvido uma investigaÇão detalhada, há

amplas evidências de um regime de encurtamento e de espessâmento crustâl durante o evento

contracional. Assim, durante este episódio, forma¡am-se grandcs volumes de granitos anatéticos, com

protólitos diversos, os quais se concentraram principalmente no Complexo Glanítico Lagoa das Pcdras,

embora tenham se formado também no terreno Alto Moxotó. Essas intrusÕes, cuja colocação é controlada

pela tectônica contracional (migmatitos e granitóides crustais), constjtuem corpos tabulares, com grandes

extensão, da ordem de até dezenas de quilômetros e pequena espessura relativa, geralmsnte não

ultrapassando centena de metos. As vezes são corpos "boudtnados" ou lenticulares e, frequentemente'

possuem intercalações das Supracrustais. Esses corpos tabulafes penetraram em superfícies plano âxiâl das

dobfas recumbentes e as próprias superlTcies de empurrão, de modo que o magma ao cristalizal gua¡dou

os sinais da deformação tangencial, conf'orme descrito anteriormente.

Os xenólitos possuem sempre uma fotma tabulaf, concordante com a própria foliação da mâssa

intfusiva; via de regra representam o próprio material fonte, pois os fundidos foram gerados e são

transportados pæa locais não muito distattes da Sua origem, através <la dinâmica da deformaÇão. O caso

mats fpico é o dos migmatjtos e granitóides Riacho do Forno, com muscovita ou bimicáceos com

granada, tipo S, que oconem na parte noroeste do complexo, na região de Tapuio; estes apresentam um

padrão estrutural Upo miEmatito de inieção na meso e megaescala, mas exibem amplas gradações pala o

seu protólito, os micaxistos pelltcos ricos em muscovita, biotita e granada. A facies Recanto possui

sempre xenólitos de seu protólito, as metavulcanoclást-lcas Poço do Salgueiro. Esses migmatrtos

apresentam, portanto, caracterfsticas dos leucossomas com baixâ fraÇão de fundido, conforme descriÇões

de Wickan (1987) nos Pirineus e Brown (1994) no Maciço A¡moricano.

Nesses casos é geralmente aceito que o próprio espessamento crustal Serado nesses ambientes

seiam os responsáveis pela geração dos fundidos anatéticos (Le Fort, 1986; Englancl & Thompson, 1986)

ou até que haia uma deformação facilitada pela anatexia como acreditam Hollistef & Crawford (1986)'

com a gefação de fundidos ocoffendo geralmente algum tempo depois do espessâmento. o problema do

espaQo tem sido também considerado por alguns autores, por exemplo Harrison et al. (1990), segundo os

quats os nxgmatitos e granitos da faixa Ketilidiana ao sul da Groenlândia terianì se f'ormado por uma

tectônica extensional, num mecanismo de tipo tipo rampa e piso, com metamorfismo de facies âflfibolito

a grânulito e pressões variando de 3,5 a 4kbal.

No terreno Alto Moxotó, os granitos controlados por esta tectônica são int¡usões distantes de

sua fonte ou mesmo fätias alóctones, porque as condiçÕes de fofmação dos fundidos leucograníticos de

tendência hondhiemítica ou trondhjemitos, exigiiam temperaturas e pressÕes muito elevâdas 0r'yllie ¿f

at.,1976;F.¿pp e[ (tt.,1990; Rudnick, 1992; Yan der Laan & Wyllie, 1994) e sua geração normalmente

envolve protólitos máficos (v. tabela 20). Ou seja, embora ocorram alguns metâgranitóides de fusão

anatéticâ, como os que afloram na estrada Floresta-Sena Talhada (åfloramenLos ES-233, 234 e 235),
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pÍìfece que dominam neste teneno grarutos de fonte profunda, que ascenderam como intrusÕes tabuìales

ou como fatias tectônicas.

O episóciio fianst¡acional, porém, foi o responsável pela produção do mais volumoso pulso do

complexo, o Grânodiorito Riacho do Icó. Alguns pequenos corpos peneü afam ao longo da zonâ de

máximo J¡rdlll, como é o caso do Granito Juá, nâs os pulsos princÍpais penet¡aram, prefþrencialmente,

em campos extensionais como intrusões elíptjcas ou de l-orma irregulù. O Granodiorito Riacho do Icó é

afetâdo apenas pelo episódio trânstracional, possuindo numerosos xenólitos dos granitóides colocâdos no

evento ânterior. O plutorusmo transtracional inclu.i alnda o Gramto São João e o Granito Serra do Alapuá,

como pode ser visto no mapa da fìgura 7 e no bloco d.iagrama da fìgura 1 1.

O plúton norte comPreende uma massâ principâl e uma zona hÍbrida marginal, que abriga

numerosas pequenas intrusÕes, tornando difÍcil ¿ delimitaaão do próprio col?o. Nessa zona híblida, o

Granodiorito ocorre como intrusões subconcordantes com a foliação S2/Sj, sendo por isso chamada de

zona híbrj.da dc pequenas intrusÕes. O plúton central constitui um batólito de limites mais precisos, no

qual, a zona hlbrida aparece no interior do cofpo, associadâ à um¿ grande massa xenolítica interna; seu

contato leste mostla, porém, uma faixa híbrida, similar àquelâ do pltiton norte; a característica mais

importante desta intrusão principal é a ocorrênciir da massa xenolítica central, um teto desabado que inclui

supracrustais do Complexo Sertânia, metagranitóides crustais anatéticos e nìetamáfico-ultramáficas

tolefticas. Este plúton possui unìa forma elíptica de direção este-oeste e um padrão concêntrico geral,

definido pela foliação de fluxo e por uma foliação 54 paralela a Sg, desenvolvida durante sua intrusão;

além disso, a própriâ zona desabada interna acompân¡a este comportamento (ftgura 7). Observa-se

também que ûs diversas facies nele enconÍadas foram colocadas na forma de fatias que tåmbém

acompanham estâ estruturação. Na paÍe sudoeste do Complexo, ocorre aindâ uma grande zona hlbrida,

formada por um conjùnto de pequenas infrusões filonianas ou tabulares.

A foliação de fluxo é representada por uni vago bandamento composicional (foto 18) , enquanto

que uma foliação tectônica 54, desenvolvida principalmente nas bordas nolte e sul da intrusão, é

caracterizadâ pelo estiramento do quartzo, pof zonas de dissolução por pressão, por fluxo plástico (ao qual

se vincula uma läcies granítlca de granulaQão fìna) (foto 19) e pelo maior achâtamento dos autólitos

máficos; mobilizados leucocráticos, comuns nessa facies, pârecem ter sido gerados tambén durante Â

formação destâ l'oliação 54; pequen¿Ìs dobras D4 com plano âxial ern l.omo da vertical são tinnbém observadâs

(foro 20), Nestas margens, esta foliação guarda as evidências da transcorência sinistral (foto 19),

Liûeâções de estiramento ocolÏenl no intervalo entre as direções NE-SW âté WNW-ESE, possuindo alto

rake e algumas indicações de tr ansporte para o interior <lo plúton, o que sugele um regime extensional.

Este regime é também sugerido pela ocorrência de enxames de diques concordantes e pela imensa massa

de supracfi]stais pleservada no intefiof do plúton; a S9ção esquemátca do mapâ Seológico e a ltgura 12,

extfâída de Velonese et aL. (1985), obtida atravéS de furos de sonda, por Outro lâdo, denìonstfanì

facilmente a natureza extensional da estr'ìltura associada com a penetração do plúton.
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Na margem sul do plúton princip¿I, os metagranitóides crustais envolventes são afetâdos por

uma foliação milonítica tardia de baixo grau, interpretada como de geração em condiçÕes dúcteis-fiágeis'

já referida no ítem anterior. Esta foliação, apesar de penetrativa, não oblitera inteiramente â trÂma

ânterior, âparecendo como uma débil superfície de recristalizaÇão de micas. Na região ent¡e Cachoeira e

Lagoa da Caat.tnga, âs intrusões satélites colocarâm-se ao longo dessas superfícies extensionais de baixo

ângulo), mas o próprio Granodiorito é cortado por superfïcies miloníticas centimétricas anastomosâdâs e

por uma rede de filões de quartzo subparalelos, demonstrando o estágio tardio desta fase (foto 21).

As hguras 10b e loc mostfam a distfibuição dâ foliação de tluxo 56 e da foliação Sa/S6 do

plúton principal; o diagrama de contorno dos polos dessâs foliações apresenta um padrão de tipo

guirlanda, com um máximo de valores computâdos correspondente ao plano 16/0" Az., que é cerca de

15,5 vezes uniforme; o diagrama rie Flynn modificado, por outro lado, mostra que o padrão situa-se

próXrmo do limite com paùão tipo cluster, com K=1, no campo C=2. Em ambos os casos, portanto'

existe uma tendencia gefal de mergulho de uma superfície média paÌa NNE, com uma inclinaÇão mais

suave no caso da estfutufa do plúton; há, desta forma, uma pequena excentricidade entfe âs estfuturas do

Gl'anodiorito e de seu enveloPe.

O conjunto de intrusões aqui interpretadas como sin e pós-F4 ocoffem associadas às zonas de

cisalhamento sinistrais Barra dû Forquilha e TIês Umbuzeifos, em um contexto, apalentemente'

semelhante ao das clássicâs intrusões do batólito Donegat, noroeste da lrlanda (Pitcher, 1953; Hutton'

1982; 1988a, 1988b; Holder, 19?9; Vernon & Paterson, 1993). Esse batólito também está associado a

uma zona de c,salhamento ll.anscorrente sinistral no CÂledonides da lrlanda, onde também estão presentes

deslizamentos (r,id¿r) tectônicos antigos (Knockateen sLide). As interpretações mais recentes demonstram

que as várias intrusões que constituen esse batÓlito f'oram formaclas através de uma ampla gâma de

mecanismos de colocação, apesar de serem mais ou menos simultâneas e, pofianto, desenvolvidas no

mesmo nível crustal (Hutton, 1988a). I,or exemplo, o plúton Maln DonegaL teria se formado em uma zona

flexionada na terminação desta zona de cisalhamento; os stockJ Thorr e Fanad por tração entre esta zona

de cisalhamento e outra estrutura complementar; Ardara e Toories, a¡favé,s de uma compressão locÛl nâ

terminação da zona de cisalhamento; ÄrJses sob tfação no afco externo dÛ zona flexionada e o Trawenaglt

Bdy como um colpo deslocado do Main Donegal, em um contexto igualmentente tracional durante os

estágios llnars de def'ofmação da zona de cisalhamento.

O plúton pfincipal do Grânodiorito Riacho do Icó é particulffmente semelhante em forma e

relação com a zona de cisalhamento adjacente ao plúton de Ardara, considerado por vftios autores como

um exemplo clássico de granito diapírico, O plúton de Juá seria um equiva'lente em menores proporções

do Main Donegal, colocado na zona principal de strain. As intrusões relatívas aos granitos São João e

Serra do Arapuá seriam similares às intrusÕes satélites do batólito do DonegaL.

Existem semelhanças também com outros complexos descritos em outras regiões do mundo, tais

como a infusão A,¡tt' Shab, associâdo à zona de falhas Qurr, do sistema de cisalhamento Aiidi' norte da
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Arábia Saudita (Davies, 1982; Agar, 1986), onde são descritas intrusÕes diapfricas simultâneas e de

mesmo nível de intrusÕes de tipo caldeira.

As observaçóes anteriores indicam que o plúton principal está situado na terminâção dâ zona de

cisalhamento Îês Umbuzeiros e ¿ sua coÌocação foi sìmultâneû âo menos em parte com â nÌovimentação

desta zona de cisalhamento. A foliação de fluxo Sg pré-cristalização total está preservada efll grando pa.rte

do plúton (fbto 18), desenvolvendo-se, porém: unla foliação 54 de alto ângulo nas margens norte e sul (v.

foto 19, afloramento ES-30), associada a zonas de cisalhamento dúctil Fanscoffellte de caráÎer sinisÍal.

Observa-se ainda uma foliação 54 pafalelizada com 56 de médio a baixo ângulo, que deforma os

fenocristais de feldspato nas mârgens leste e oeste, cuja rotação indica transporte para o interior do plúton;

além de uma foliâção 54 tardia, de regime dúctil-lrágil, bem documentada nas margens leste e sudoeste

do plúton, tânto no granodiorito, quanto nos metÂgramtóides encaixantes, onde a presença de uma

clivagem espaçada preenchida por filões de quaftzo sugere o caráter extensional (foto 21).

A forma elipsoidal deste plúton central, o crráter forçado com o desvio das foliações

encaixantes, a sugestão de um ponto trfplice na parte noroeste dâ inÍusão, a foliação marginal e os

mergulhos dirigidos, em grande paÍe, pa¡a o interior do maciço sugerem a forma de uma meia pêra

invertida, que é geralmente at(ibufda às intrusÕes diapíricas (BÍun & Pons, 1980; Ma¡re, 1982; Jardim de

Sá, 1934). Além disso, se por uma lado, a presença da graûde massa xenolíticâ central é um fato estranho

para uma evolução diâpírica, por outro lado, um mecanismo híbrido, com abatimento central do plúton

por subsidênciâ de caldei¡a no final da inhusão já tenl sido postulado por alguns autores (ci diápiro de

Cannibal Creek, segundo Bateman, 1985).

À parte a discussão contrâ e a f'avor de diapirismo como mecanismo efìcaz nâ colocação de

granitos (Vernon & Paterson, 1993; Pâterson & Fowler lr., 1993a; Mlller et al. ' 1988; Brun et al', 1990;

Klemens & Mawer, 1992), no nosso caso, os seguintes aspectos são negativos pafa a admissão desse

mecanismo na colocação do plúton principal: 1) ausência de uma zoneamento ljtológico regular da

margem para o centl.o, pois neste tlpo de intrusão, os pulsos são sistematicâmente mais.iovens neste

sentrdo (v. o clássico exemplo <.lo diápiro de Chindam.ora, descrlto pol Ramsay, 1989); 2) a fâlta de

evidência de cisalhanento puro na deformação dos autólitos, pois o âlongamento e a ocasional forma

prolata sugefe achatamento direcional e, portanto, cisalhamento simples; 3) a falta de regularidâde nâ

vâdação do grau <le straín, fäcilmente observâdo nÍì ânálise da f'orma dos autólitos, o qual, nas intrusões

diapíricas é cada vez mais intenso em direção às margens; esse achatâmento marginal ocolre apen',¡s nâs

margens nofie e sul da intrusão.

Um outlo nìecanismo esperado, em vidude da abundância de xenólitos seria aquele de nârureza

passiva, classicamente descrìto como stoping. Tal mecanismo é totalmente improvável, porque: 1) <r

desvio das foliaçÕes das encaixantes não é compatível com um regime passivo dc inhlsão; 2) o

mecanismo de stoping é típico de um regime frágil, e nenhuma feição sugestiva de tal regime foi

observadâ, a não ser num srock do pulso subsequente, o Grânito São João, na região de Exu; 3) a

preservação de unìa espéoie de estratrgrâlia fäntasma dos xenólitos, que pode ser observada eln nosso
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caso, é incompafvel com uma regime de afundamento, geralmente caótico do teto, apesâf do engenhoso

modelo de mroofing concebido por Pitcher & Berger (1972) no DonegâI, noroeste da lrlanda; 4) a

concordância eslrutural de granito e xenólitos, feição também não esperada no stoping, onde os xenólitos

são geralmente de forma facetada e poligonâ]; 5) a oconência dos xenólitos lestrita à parte centrâI, que

não enconûa explicação numa inüxsão passiva; 6) todos os ítens apontados âcima-caráter l'orçado,

foliação marginal e mergulhos parcialmente dirigidos para o centro, existência de um suposto ponto

tríplice sào afpicos para inrusôes permissivas.

O plúton principâl apresenta umâ f'orma ellptrca com eixo maior na direção este-oeste, uma

margem sul com fracos mergulhos âté sub-horizontal e umâ margem norte subveftical (v. seção geológica

esquemátjca, anexo 2). Então, â lorma do plúton é o de uma bÂcia com flanco nofte íngreme e llaûco sul

suaye. Esses fatos sugerem, então, que tratâ-se de feiçÕes similares às produzidas por uma tectônica pu¿l-

apart (Gulj|leberlre u et a1.,1987) ou tipo rampa e piso nas bacias sedimentres, conforfne concepçÕes de

Hutton (1988) e Hutton et al. (1990). De acordo com os modelos deste últlmo autor, o sistema de rampa

frontal/zona de transferência lateral/rampa fiontal é geométdca e cinematicamente similar aos sistemas de

t¡ansferencias de falhas nas bacias sedimenta¡es. Nessas bacìas, a extensão utilizando â geometria de

rampa e piso cria espaço inicialmente nâ área de rampa e isto é imediatamente úansferido pa¡a longe da

falha, produzindo colapso da capa, estruturas rolk¡ver e bacias de capa; em ambiente metamórfìco dúctil,

o espaço não é transferido, mas ocupado pelo nlâgma granítlco. Este modelo explicaria também a zona

âbatida central do plúton, cuja repetição de nÍveis da Suíte Seffote das Pedras Pretas deve ser creditada a

esta extensão. Ou sela, provavelmente, os 5 níveis expostos desta Suíte encontrados na zona central do

plìlton principal devem representar unl mesmo nível, repetido por falhamento, talvez conkolâdo por uma

falha lístrica basal. Uma comparação da estruhtra do plúton norte com este modelo sugere que esta

subzona do Complexo Lagoa das Pe<lras deve ser também uma estntura extensional, com eixo ENE-

WSW, quase paralelo à direção da zona de cisalhamento Três Umbuzeiros.

Também é possível um mecanismo do tipo "ponte" tracionâl de superfícies "P" escalonadas,

associada ou não a subducção, conforme modelo sugerido por Tikoff & Tessier (1992), aplicado aos

granitos do batólito Sena Nevada; este modelo seriå compatível com uma subducção/colisão oblíqua,

uma hipótese sugerida püa esta árca, conforme modelo discutido mais adiante. Ou seja, aparentemente,

um mecanismo de extensão associado a uma zona de cisalhamento transcorrente parece ser o modelo mais

viável para a infusão deste plúton. Pâterson & Fowler Jr. (1993b) têm contestado esses modelos de

colocação de plútons extensionais, quando aplicados a grandes complexos plutônicos, considerando que a

sincrorucidade dos pulsos com os eventos estruturars, de baixa velocidade de geração, tenderia a produzir

micropulsos sob forma de fatias, que facilmente cristalizaria. Eles sugerem, então, que tais mecanismos

devem estar associados a outros, de modo a Lomar mâis eficiente o mecanisnÌo de ascenção e criação de

espaço. Neste caso, a existência de zonas de apóhses e diques associadas às duâs grandes intrusões sugere

que um nlecanismo de coalescência dessas pequenas intrusões poderia ser o mecanismo âssociado mais

provável.
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As intrusões graníticas mais.iovens são os granitos de São João c Sera do Arapuá, os quars, de

forma similar aos modelos encontrados no noroeste da Irlanda apresentam condiçÕes reológicas distintas

da intrusão adiâcente associada, O gradto São João ocorre como um J¡ock alongado na direção E-W na

pafte nofte do batólito, o Jrock de São João; e como uma pequena intrusão ao nofie de Exu, no interior do

plúton princip¿ìI, assim como na f'orma de diques isolados ou enxâmes dc diques dispersos pol toda árer.

TrÂta-se de corpos de contatos bruscos e facetados com as encaixantes, rarâmente produzindo um eleito

térmico da ordem de 1 ou 2lnetros, como observado no contato nolte do Jtock de São João, no lcito do

Riacho Poço do Negro (afloramento ES-130),

Não há evidências de defbrmaçÕes em estado dúctil ou dúctil-frágil, mas de uma tectônìca frágil,

lais como rede de ftahÌras espaçâdas, brechas, estreitas farxas miloníticas e um câmpo de xenólitos

poligonais de gnalsses de origem desconhecida, encontradas na pa¡te oeste do stock de São João

(afloramento ES-40, foto 22). Além disso, nessa região oconem xenólitos de supracrustais da Seqüência

Poço do Salgueiro, conforme aparece no mapa geológico, anexo 1. O stock de E ), constitui uma fatia

encu¡/ada que acompanha a esfuturação geral dâ intrusão central do Granodiorito RiÂcho do Icó,

indicando ainda uma relação com o Jtrdir? dominante durânte a intrusão do Glanodiorito; entretanto, o

contato é inteiramente brechado, comprovando claramente o caráter frágil dû inursão (f'oto 23).

Uma vaga foliação de fluxo f'oi observada em apenas um alloramento, lra região de Jaldim

(afloramento ES-135), nâ pafie ceûtIal do stock de São João, Distrngue-se duas variedades de diques a

nÍvel macroscópico, respectivamente os tipos róseos e os ljpos cinzentos; em princípio, apenas os

primeiros foram atribuldos a este magmatismo, mâs o fàto dessas rochas só cortarem o Granodiorito

Riâcho do Icó e a observação de um dique cinza cortando um róseo, na região de Exu, nos levaram a

considera¡ ambos relâcionâdos a este plutonismo (foto 24). Supõe-se que o pulso São João tenha

ascendido por um mecanismo de propÂgação ou dilâtação de fraturas, sendo os diques os principârs

condutos dessas pequenas intrusões. O fato desses diques cortarem, com tieqüência, o granodionto

comprova a geração târdia deste pulso. De acordo com Clemens & Mawer (1992) este é um meio

eficiente de ascenção dos fundidos félsicos, observando-se, através de dados experimentais e de

hatamentos numérjcos, que um batólito granítico com 2.000 km3 seria inflado por um sistema de diques

de lkmx3m com 20km de profundidade em menos de 900 anos. Considerando-se um plúton cono o de

São João, conr aproximadamente 500 km3 de volume, seriam necessftios, então, ûpenas 225 anos pru'a a

suÀ formação através de tal mecanismo, tempo que, em termos geológicos, é praticamente instantâneo. Na

parte oeste do slock, a infusão celtamente penetrou em condições algo diferentes, haja vista a oconência

comum de xenólitos, que sugere queda do teto ou incorporâQão de blocos das cncaixantes durante a

intrusão (aflorâmento ES-40). Uma possível interpretação é a de hiperconcentração de flúidos na paÍe

apical da infusão e unl consequente fiaturamento hidráulico do teto,

O Granito Serra do Arapuá pertence ¿ um conjunto de rntrusões neoproterozóicas tardjas de

caráter peralcalino/shoshorutico, que se distflbui no limite dos tenenos Alto Pateú e Piancó-Alto Brígida.

A colocação desses plútons parece também ter ocoúido em um regime extensional dúctil-fiágil,
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provâvelmente âssociados ao sistema de falhas da Serra da Jibóia, na continuação sudoeste dû zona de

cisalhamento Afogados da Ingazeirû (figura 5). Não foram feitas observações sobre este grânito, que trata-

se de uma inrusão excêntrica ao Complexo Lagoa das Pedras, sendo considerado apenas para completar o

quadro geocronológico da área.

O Comptexo Glanítloo Lagoa das Pedras é, poltanto, um batól.ito composto formado por:

l) um complexo confacional exlerno, que englob¿ tàtias de supracrustais metassedimenta¡es e

metavulcanossedimentares, rochas metamánco-ulhamáficas, migmatitos e metagranitóides anatéticos,

consütuindo um complexo alóctone e infusivo;

2) diversos pulsos granÍticos cenúais, associados â mecanismos extensionais, sin e

tarditranstracionais.

Foto 11-Afloramento ES-85, Granodiorittt Riacln do Icó, plútons satélites, região da Lagoa

da Caatùtga; foliação de fluxo bem marcada pelo alinlnmento dos crislais de feldspato.
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Foto l9-AfLoramento ES-30, eslrada Floresta-Carnaubeira, regiãrt d.e Lagoa das

Cobrasfiapuio; Granodiorito Riacln do Icó, borda norte d.o plútort principal; faciet
cisalhada do Granodiorito, exibindo os efeitos da falha transcorrente Lagoa das Cobras, d.e

rejeito sinistraL.

Folo 2)-Afloramento ES-85, esrratla Floresîa-Serra tlo Arapuí1, regiõo d.a Lagoa d.a

Caatinga: Granodiorito Riacho do Icó deþrmado na terminaçao da zona tle cisalhamento

Três Umbuzeiros; d.obras métricas de plano axial em pé afetando provaveLmente o Sg.
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Foto 2l -Aflorantento ES-86, região da Lagoa d.a Caatinga; Granodiorito Riacln do Icó

afetndo peLa tectônica extensional rúptil tardi-D4; clivagem espaçada preenchida por fiLões

e filonetes de quartzo sub-horizonîais.

Foto 22-AJloramento ES-40, regiõo do Riacho da Cachoeira Granàe. Plúton norîe, zona de

concentrdÇAo rle xenólitos de forma poligonal e contatos bruscos no Granito São João. A

distribuiçõo caólica sugere um fratutamenîo prévio, provavelmenre hidtdulico, e dispersão

dos fragmentos em líquido viscoso.



Foto 23-Afloramento ES-349, norte de Malhada VermeLha (norte d.e Floresta); facies

brecharJo do Graníto São João, tto "ttock" de Exu, comprovando o caráler rúptil d'este pulso

do Complexo Granítico Lagoa das Pedras.

Foto z4-Afloramento ES-117, margem do Riacln do Forno, região da Lagoa das Cabras,

Granodiorito Riacho d.o Icó, margem oeste do phitott principal: r)ique do Granito São João

cortdtxdo o Granodioríto Riacho tl.o Icó.
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4-O BLOCO DE FLORESTA E O TERRENO ALTO MOXOTó
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4.1-COMPLEXO FLORESTA

O Complexo Floresta âflora no bloco de Floresta, uma entidade alóctone no interior do

Terreno Alto Moxotó, compreendendo um coniunto de metaplutônicas que allora numa extensa

área âo norte do Lineamento Pernambuco. As melhores exposições deste Complexo encontrâm-se

no bloco MulunguÆeliciano (Santos, 1977), enquanto que na á.rea em foco ele restringe-se a uma

fÀixa estreita inserida praticamente no âmbito desta zona de cisalhamento Predominam

metagranitóides mesocráticos e leucocráücos, de grânulação média à grossa, geralmente maciÇos,

levemente f'otiados ou com um bandamento gnáissico, acentuado na proximidade das faixas de

maior strain do Lineamento. Contêm algumas intercâlaçÕes, lentes, boudins e pods de metabasitos,

os quais representam antigos sillr e diques parcialmente transpostos pelas foliaqÕes 53 c 54 (foto

25), Trata-se de oÍognaisses anfibólicos, anfibólio-biotltjcos, de composição dominantemente

quartzodiorÍtjca e tonalítlca, parcialmente m.rgmattzados, e variando para gnaisses

quartzomonzodioríticos e granodioríticos.

Possuem intercalações de sillimânita-granâda-biotita xistos do Complexo Cabrobó, como

pode ser obseryado na saída de Florestâ, na estrada em demanda à lbimir.im (PE-360) (ûfloramento

ES-176), e no leito do Rio Pajeú, próKimo à Floresta. As relações das metaígneâs com estas

supracrustais não são muito claras, mas os contatos devem ser tectôrucos nestes locais, lazão pela

qual essas fatias descritas são interpretadas como alóctones. Por outro lado, o contato do Complgxo

ao norte é extremamente dìfuso, muitas vezes ocoffendo granitóides tipo São Pedro, com

intercaiações de rochas máficas, como se verifica na estrada Floresta-Sena Talhada (PE-390). Esses

metagranÍtóidcs São Pedlo estão também presentes neste Complexo, sendo, as Yezes, foftemente

retrometamorfizados na zona de maior influência do Lineamento Pemambuco, como é o caso do

metaleucogranito blastomilonítico com muscovita (afloramento ES-174), que aflora na enüada de

Floresta, na estrada para Ibimirim eE-390).

As fàcies tonalíticas e quartzo diorítlcas normais são rochas mesocráticas, com 20 a 357o

de m.lnerais máficos, apresentando ao microscópio uma textura granoblástrca, hetero à equigranular,

algumas vezes com formação de porlìroclastos, que evolui para texturas mortar ern zonas

milonfticas. O plagioclásio é do tipo oligoclásio, ocorrendo em cristais maiores, de forma inegular,

bordos suturâdos, maclados ou não, com início de recuperação e extinção ondulante; alguns cristais

bem cústalizados sugere mais de uma geração. O quafzo é abundante, oconendo em cristais dg

grarulometrja variada, seia em cristais maiores, com extjnção ondulante, ou formando uma matriz

fìna granular com o feldspato, Hornblenda (úé 15Eo) e biotita marrom esverdeada, geralmette

retrometamórflca ê pa¡tir do anfìbólio, complcmentam a minelalogia essencial, sendo a microclina
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âusente ou presente em pequenas proporções (menos de 10Va), apatsta e opaco (magnetrta

domrnante) são, âs vezes, r'elativamente abundantes e constituem os principais acessórios; ocorren

ainda ra¡íssima granada, além de clorita e câlcita secundártas.

Foto 25-Afloramento ES-180, estrad,a Floresta-Carqueja, região do Riacho do

Manoel Dõo; Terreno AIto Moxotó, Complexo Floresta; orlognaisses tonaLíticos e

quartzotlioríticos, com diques de metabasitos, exibindo uma pronunciad.a foLiaçõo

milonítica Sa/Í5(?) na zona. d.e cisalhamento d.o Lineomento Pemambuco.

As paragêneses metamórficâs presentes no Complexo Floresta são da fâcies anfibolìto

alto, mas os resquícios de clinopiroxênio nos anÍbolitos, as intercalaçÕes de rochas leucocrátjcas

que lembram leptinitos, além da oconência de paragêneses com o par oÍo-clinopiroxêruo no bloco

Mulungu{Feliciano (Santos, 1977) comprovam a existência de um prévio metamorfismo de facies

granulito neste Complexo. As figuras 13a e 13b apresentam os padrões de elementos

higromagmatófllos e teras raras de uma amosÍa de gnaisse tonalítico deste Complexo (v. tabelâ 3

e localização dâ amosüa na figura 17). O aranhagrama normalizado para o manto primitivo exibe

um padrão pouco Aacionado, con um empobrecimento acentuado dos elementos menos

incompafveis. A relatjvâ pobreza de Rb, K e Y deve estar relacionada com o metanlorfismo

granulítíco, cu.ias razÕes K/Rb (805) e Rb/Sr (0,01) são comparáveis aos dos ten€nos granulítlcos

clássicos. O diagrama de terras raras normalizado para o condrito mostra um padrão pouco

fiacionado enfre as terras rafas Ieves e pesadas, com ausência de Íìnomalia de Eu; â ausência de
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anomalia negat-íva de Eu é comum na maior¡a dos granulitos pós-arqueanos do mundo (lìudnick,

1992), mas ocorre também nos granulitos máficos l-ewisianos e de Madras (Weaver & Tarney,

1983).

1

I

GRbB¡Th U K TaNbt¿CèSr NdP HlZr SnìTl TIr l'

(a)

Lâ Cd & Nd sùì E! G¿ Tì D) Hú lrr Tn yl' l.!

(b)

Figura l3-Aranlmgrama normaLizad.o para o ntanto primitivo (a) e diagrama de

terras raras normalizado para o condrito (b) de uma amostra do Complexo Floresta

TABELA 3-ANÁLISE ICA DO COMPI-EXO

AmosÍa Rb Sr Nb Zt Y
ES-32s l0 657 l0 i0 l0

Amostra I-a Ce Nd Snr Eu Gd l-lv Ho Er Yb I-u
ES-325 I 1.3 29,0 16.9 3.-5 0.9 2.6 2.4 0.47 1.2 0.97 0.16

Obs.: Fonto: presente tese



4.2-suÍTE ToLEÍnce nru-nRoA vERMELHA

Esta unidade compreende um conjunto de roohas metamáficas distribuídas ao longo de 3

ten¿s pirrcipais de "intrusÕes" encaixadas pelo Complexo F-loresta, embora corpos menores

ocorram encaixados nas supracrustais do Complexo Cabrob(r. De âcordo com os padrões

aeromagnéticos o lrend principal possui uma extensão de aproximadamente 67 kfn, mas as

anomalias aeromagnéticas prosseguem para leste descontinuamente até a in[usão de Bario

Vermelho, ao sul de Custódia (Santos, 1977), numa extensão total superior a 120 km. As

"intrusoes" individuais são corpos tâbulares de dimensões variáveis, alguns atingindo até 12 km de

extensão, como é o caso da infusão do Aeroporto de Floresta. Aparentemente, a forma tabular é

umâ feição tectôruca, em função da deformação milonítica enconüadâ nas encâixantes e pela forma

não tabulff do complexo de Barro Vermelho, localizado em área de mals baixo .r//¿irr. Não se

afasta, porém, a posssibilidade de que se tr ate de um complexo de megadiques, porque o complexo

Florestâ representa um fragmento siálico antrgo dentro da faixa.

Esta sulte equ.ivale ao grupo II da suíte Sefrote das Pedras Pretas de Veroîese et aL.

(1985), os quais o consideraram como o grupo mats diferenciado da suíte effiquecida e/ou

Íuneralizada em Fe-Ti da legião de Floresta, devendo representar um membro essencialmente

plutônico. São formados preferencialmente por quaftzo dioritos, biotita tonalitos, anortositos

gabróicos ou dioríticos, que englobam lentes de corpos máficos, mâis restritâmente ultramáficos,

especiâlmente anfibolitos com ou sem granada, metabasitos e hornblenditos; cita-se, também,

granito-gnaisses e rochas parametamórfrcas. A mineralização associada ocolle na forma de

fragmentos de minério maciço disperso iregularmente no interior das rochas máficas, sendo

constjtuído principalmente por tjtano-magnetitâ. Foi fèita uma revisão n croscópica do acervo

desses autores e estudadas novâs seções delgadas desta suíte, conforme descrições a segurr.

Os arìflbolitos (metabasitos) são rochas fbrmadas por plag.ioclásio e homblenda, com

quantidâdes subordinadas de quartzo, apatita, titanita, allanita, epídoto, rutilo e opacos; biotita e

clorita podem estar presentes como produtos de alteração do ânfibólio, âssim como sericita,

epfdoto, carbonalo e poeira de opacos, que substituem, parcialmente, os cristais de plagioclásio. Os

nìetadioritos apresentam textura isotrópica, granulometr.i¿ fina ou grossa e são variadamente

orientados, passando â gnaisses dioríticos. Compõe-se principûlmente por homblenda, plagioclásio

e diopsÍdio, âparecendo, subordinadamente, quartzo, granada, epídoto e opÂcos; os Âcessórios são

apatita, titanita, rutilo e zircão.

Texturalmente apresentam um arranjo graflonematoblástjco, com relfquiâs granular

hipidiomórfica e granular xenomórficâ; mas apafecem também textufas lepidoblásticas c

cataclástjcas. Cristais de rutilo aparecem inclusos no anfibólio c na granada poiquiloblástrca, esta

fambém incluindo o quartzo; os bordos da granada apresentam simplectitas de plagioclásio e

epfdoto. O anlibólio resulta do clinopiroxênio primário, do tipo augita-diopsídio,
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Os metagabros ou metagabro-anortositos são rochas de granulação variável de média a

grossa, foliadas, onde ocorre um balanço vâriável entre os máficos e o plagioclásio. São

constituídos essencialmente por plagioclásio, hornblenda e díopsídio, ocorendo subordinadamente

titanÍta, opacos, epldoto, clinozoiz.ita, além de ruülo, apatitâ e zircão, Os metaltottositos constituem

facies localizados, muitas vezes observados na escala m.icroscópicâ, por acumulação de cristats de

plagiocásio. O plagioclásio é o mineral dominante, de padrão hipidiomórfico, as vezes exibindo um

a¡ranio com os máficos que se assemelha a uma textura subofíticâ. Ocone com ou sem uma

zonação normâl e, mais raramente, como cristais xenomórficos, nublados, que constitui uma

segunda geração oriunda da desestabilizaÇão da graûada. São comuns, também, simplectitas de

plagioclásjo-epídoto-clinopiroxênio, granada-plagioclásio-epídoto (associado à titanita) e granada-

plagioclásio.

Rochas metabasíticas de origem não defiruda são comuns, ocorrendo tipos com granada

essencial e lipos sem ou com pouca granada; a mineralogia é a mesma dos metagabros ou

metagabro-anortositos, com plagioclásio, diopsldio, hornblenda, quartzo, simplectitas de granada-

plagiociásio e anfibóÌio-plâgiocìásio-opacos, resultantes da desestâbilização do piroxênio e da

granada, estas envolvendo os cristais de clinopiroxêruo. Observa-se ainda a presença de rochas

calciossilicátlcas, possivelmente produtos metassomátjcos de metabasitos e metanortositos,

act-rnolititos e xistos actinolíticos.

Na oconência de Fe-Ti de Barragem, os metabasitos ocorrem intercâlados em sillimaruta

gnaisses qualtzosos, identificando-se granada e espinélio homblenditos, metagabros,

metaperidotitos e minério maciço. Segundo Beurlen (1988), os granada anfibolitos das oconências

de Barragem e Aeroporto, podem ser compostos quase exclusivamente por grânada e hornblenda,

com ilmenita e biotita Utanífera como acessórios principais; a granada mosüa inclusões de rutilo e

do mesmo anfibólio da mahiz, aparecendo, também, simplectitas de clinopiroxênio-plagioclásioc

ilmenita). A úânsformaÇão da granada e hornblenda para biof-itâ pode translormar a rocha em

biotrta xlstos.

Este autor chama a atenção para a oconência de um minério peculiar que ocoffe nos

anfibolitos holomelanocráticos destas ocorrências, Trata-se de um minério f'ormado quase que

exclusivamente por hemoilmenita folìada (exsoluções mútuas de ilmenita e hematita), ocorrendo

tanto na forma maciça, quanto disseminadâ. Nos tipos maciços, observam-se esporádicos grãos de

magnetrta idiomórfica, blástica, sintecfônicâ, envolvida por umâ coroa de ilmenita, sem exsoluções

de hematrtâ, indicando que trata-se de um minério maciço porfìrolepidoblástico,

Simplectjtas târdi a pós-tectônicas de rutilo-magnetita cortam lr'ansversahnente âs

hemoilmenitas, sendo, provavelmente, uma substituição em metamorfismo de baixo grau, ao longo

de fraturas ou kink bands. O autor supÕe, então, a existencia de 3 episódios metamórficos, a partir

de uma hemoilmenita supostamente magmática: l) um episódio marcado pela mâniz lcpidoblástica
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dobrada com exsoluçÕes mútuas de ilmenita e hematita; 2) um episódio subsequente, caracterizado

pelâ associação magnetita porfiroblástica+ilmenita sem exsoluções e 3) uma últlnìa fase,

representada pelas simplectitâs de rutrlo+magnetita.

Essa scqriência encontra um panlelismo na evolução das paragêneses silicátrcas. A

presença de simplectitas de clinopiroxênio-plagioclásio e a sua subst-ituição pol um nosaico

grosseiro de hornblenda e plagioclásio supoftam a idéia de um metamorfìsmo eclogítico inicial e

um ¡etrometamorlìsmo num nível térmico mais elevado (hornblenda e/ou biotita substituindo os

anfibólios calciossódicos); a presença de espinélio blástico envolvendo granada e hornblenda, em

anfibolitos quase monominerá'licos, sugerem uma nova fäse de metamorflsmo progressivo, agora de

alta pressão e temperatura, t^lvez 
^tê 

granulftico. Finalmente, ocorre um retometamorfìsmo, agora

em nível térmico mais baixo, demonstrado por uma cloritização restrita às rochas ultramáficas ou a

estreitas zonas de cisalhünento nas rochas máficas.

A tabela 4 mosÍâ unì conjunto de 42 análises deste Complexo, sendo 38 extraídas de

Veronese et al. (1985) e 4 realizadas na presente pesquisa; a localizaÇão dessas amostras é

apresentada na figura 17, As análises compiladas de tlabalhos ânteriores resultarâm de ìrmâ

filtragem realizada em um acervo maior, considerando-se os critérios discutidos na "Metodologia".

Mesmo com esta seleção, observa-se arnda que o quimismo desta Suíte é bâstante heterogeneo, o

que pode ser decorente de: 1) heterogeneidade olÌginal; 2) efþito de processos de acumulação de

cristais; 3) efeito do metamorfismo. Apesar disso, a nível de elementos maiores não observa-se uma

disparìdade composicional entre as rochas analisâdâs anteriormente e Âquelas analisadas na presente

tese, razão pela qual f'oi realizado um tratamento litoquímico de cunlro geral, visândo uma

caracterização geoquímica global da Suíte.

A composição dessâs lochas, em termos do diagrama QAP mesonormativo (figuta l4a)

mostra um espectro bem maror que aquele observado no estudo petrográfico; assim, variânr de

dioritos (gabros), quartzo dioritos (quartzo gabros), tonalitos, monzodioritos (monzogabros),

quartzo monzodioritos, quartzo monzonitos e até granodioritos e monzograrutos. Estas

composições são também consideradas nos diagramas de rochas vulcânicas não potássicas,

most¡âdos na figura l4b e no diagrama sflicr vs log ZtlTiO2 (lÌgura l4c), pÂra ef'eito de

comparaQão entre os diagramas que utilizam apenas elementos mâiores e aqueles que utilizam

também elelnentos t'aços. As conclusões são as mesmas, nostrando-se que as composições dessas

rochas são similâres a picritos e bâsaltos subalcalinos, andesitos e andesitos basálticos.

Trata-se de uma associação subalcalina, toleíticù (figuras 15â e 15b), com uma

concentração no campo das rochas básicas, mas com uma dispersão para tipos intermediftios,

certamente correspondentes aos metadioritos, metagabros e metânortositos. Esses diâgramas

mostram que não há uma dispersão muito gralde das amostras nos diferentes diagramas, o que

seria de se esperâr no caso de uma suíte muito modifìcada metamorfìcamente. Sem dúvida, um
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enriquecimento anômalo de Fe-Ti deve ser creditado a processos cumulativos, em função da

natureza plutônica e da m.inerâlização associada.

Um aranhagramù normalizado para o manto primitivo (Woo<i, 1979) e um diagrama de

teffas raras normalizado pa.ra o condlito desta Suíte, obtidos a parlir dc análises realizadas nesta

pesquisâ, são mostrados nâ tìgura 16. A amost¡a ES-374C foi coletada na ocorroncia dg BaÍagem,

encaixada pelo Complexo Floresta, enquanto que as ouûas duas (ES-3264 e 3318) são de corpos

encaixados pelas sùpracrustais da Seqüênclâ Lagoa das Contendas. O padrão do alanhagrama da

amosúa ES-374C (Barragem) nostra: um effiquecimento acentuado do Sr e moderado dos

elementos incompatlveis de alto potencial iônico (Ta, Nb, Zr, Ti) comparâdo com os de baixo

potencial iônico (Rb, K e Th); e um empobrecimento profundo Y e de cle terras raras,

especialmente Nd. Comparativamente âos valores mantélicos primitrvos, houve elètivamente um

empobrecimento exprcssivo de Th, Nd e Y. O diågrama de teffas raras normalizado pÍ¡ra o condrito

de 3 amostras (figura 16b) mostra dois compodamentos distintos: a amostra ES-374C cxibe níveis

de terras raras quase condrÍficos, um leve fracionamento das teffas rûras leves em lelação às

pesâdas (menos de 5 vezes) e uma tendência para uma anomalia positiva de Eu; é possível que este

fato se deva â uma acumulação de plagioclásio, em função da anomali¿ dc Sr observada no

aranhagrama, e/ou uma fonte máfica, sem plagioclásio na fonte; as outras duas amostras

âpresentam um grande fracionamento entre as tenas ra.ras leves/pesadas, alént tJe discletâ anomalia

negativa de Eu, aparentemente envolvendo uma fonte effiquecida neste mineral.

Isto confirma a heterog,eneidade composicional desta Suíte, conlbrme corneûtfuios feitos

acima. A aplicaQão de diagramas discriminaûtes da ambiência tectônica é, desta forma,

desfavorável. Como será discutido adiante, em uma análise geoquímica comparada, a hipótese mais

provável é a de uma associação petrogenética con-I a Suíte Serrote dâs Pedras Pretas c uma

ambiência tectônica de colocação diferente dentro do mesmo orógeno. A inlluênciâ de um substfato

antigo pol mecÂnismos de assimrlação pode, eventualmente, responder pelas diferençâs

composicionars entre as duas Suítes.
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Na2O+K2() (9/" peso)

,.' Subalcalino

ñ&$ s

SiO2 (% peso)

(u)

Figura IS-Diagramas álcalis toral vs. sílica e AFM da Suíte MaÌhada Vermelha, mostrando

o caráter toLeítico e uma concenîração composicional nos termos ntáficos rícos em Fe.

Limite dos campos segundo lrvùte & Baragar ( l97l ).

Na2O ? K2O

(h)
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Ftgura lí-Aranhagrama normalizado para o manto primitivo e d.iagramd d.e rcrras

raras normalizado para o cond.rito da Suíte Malhada Vermelha: os ttúmeros no

irxterior dos diagramas de lerras raras indicam os reores de sílic(t das amoslras.



TABELA 4-ANÁLISES QUÍMICAS DA SUÍTE MALHADA VERMELHA

Amostra si02 Tio2 A1203 Fe2O3 FeO MnO Mpô CrO Na2O K.ro P.rC)< f -ol
SG-13 4a 77 o.'77 ?,4.28 2.56 5 _46 0.05 4.29 13.64 co 0,17 0,15 I.00
SG- 14 t243 r le 19.72 6.34 8.32 0,10 656 7.19 30 0.'16 0.05 0.60

49.08 2.Os I3.88 4.15 12,.92 0. 8 5.24 9.78 5 (\.41 0,05 0,4(

SG-20 4s.95 1.05 20,01 4,68 8,51 0, 5.6',| t1.29 30 0.26 0.1 8 0.40

sG-2 48.05 0.97 9.85 4.45 7 .87 0. 5 5.24 I 1,00 ,48 0.ro 0,05 o40
SG-25 48,98 1;70 9,19 7 1.1 ro 10 0. 4.O1 8.93 91 0.52 0.05 0.15

sG-27 2.55 1.58 5.12 2.75 I 1.00 0.09 4.63 7,79 80 0.48 00s .35

SG.28 515l z,o3 4,79 5. s4 to 41 0.1 4."t9 8. 19 .62 0.38 0.05 0.40
SG-2A 4tt.1l 2.15 4.3i 4.9s 13.55 0.19 4.U q) 03 0.60 o.05 0.50

SG-3I 52.94 ) 
^')

6,64 7 1o.77 o.14 1.69 8.01 10 0.59 0.05 0.05

sG-j 55.42 90 2.84 r.50 12.73 0.14 4.16 8,20 93 o.56 o05 o.2,5

SG-34 55.91 71 2,28 1,48 3,23 0.1 4.1 7 .9\ 2.23 0.56 0.0-5 0.10

sG-35 5\.74 t30 2.19 5.62 9.90 0.10 4.00 8,43 2,01 0.60 005 0,70

SG-40 56.26 .48 t,02 I,03 1?.7 0,08 4.85 8.30 2.48 0.67 0.0s 0.95

.sG-41 5s.69 71 r 0.06 1.66 13.41{ 0.08 5.t2 8.6'7 2,17 0 56 0,0s o05

SG-42 52.16 .01 t2.70 6,27 9.95 0,t 4.6',7 8.57 I .96 0.65 0.05 0.15

sG-5 45.14 17 20.61 4.68 5.7 6 0.18 \.77 15.78 1,20 0,15 0,05 5,30

vv-100 52.80 0.89 20.82 3,68 5,05 0,05 1 .66 12.5 1 .32 0.23 0.0.5 o.20

vv-101 55.17 o.72 20.00 4.00 5.0.5 0.09 1.14 9.35 2.40 0,8s 0,05 0,35

vv-104 41.79 0.8 8 20,53 8,35 6,50 0,1 4.14 r4.98 -20 0.36 0.17 I .00

vv-105 46.O1 1 .49 19,20 5.7 5 0.06 3.05 14.01 ,64 0.21 0,05 0,05

VV-l1 49.10 2.00 13,78 10.20 o ttì 0 9 4.41 7.75 .¡19 0.22 0.05 0.55

40.05 1 .O2 24.47 6.30 7 .12 0. 6 4.35 14.32 ,08 0,14 0.05 0,55

VV.I4 43.96 1.1.2 19.83 6.90 7.31 0, 8 ,10 i.00 .46 0.19 0.05 0..50

vv-'t4 2.1\ 1;75 4.82 1\.62 0. 6 4.75 7 .51 .62 0,43 0.05 1.25

vv-76 54.59 0.64 21.23 4.59 4.48 0,07 0,87 11,97 20 0.08 0.05 o.25

vv-77 53.21 0,55 23,23 4,55 0.04 0.05 t2.91 0.74 0.0-s 0.05 0.25

VV-78 55.10 0.7 8 16.64 4.69 ó.95 0.06 2.01 r 1.31 o.i o.o5 05
VV-80 56.07 0,68 1'7,83 5,68 416 0.3 5 0.i 12-57 .96 1.04 0.05 0.05

VV-8I B 49.59 1.79 15.20 5.86 9.92 0.11 3.38 o '>1 ,66 oÐ, o.05 )..10

VV.84 49,08 0,72 20,46 2,02 787 0.og 7.7 5 11.50 t8 0.19 0.14 0.25

w-9'l 48.17 0.s9 19.59 1.69 8.66 0.09 5.5'7 13.31 ,06 1,1 o0s 0.50

VV.92 55.70 0;76 17,62 2,45 7 .s5 01 i.io 9.57 1ô 0.18 0.0s 0.75

VV-94 52.82 o.42 20-5 1 0.ó5 4.67 0.05 5.14 t4.09 0,84 J,08 00s o.40

vv-96 52.23 r,08 14.63 1 <? 9,15 0,l9 5.?:7 '79 I .6i 0.05 1.30

VV-97 52.26 1 .71 71 4.8 8 I't.26 0.10 4.32 8.87 t9 0.45 0,0s 0,70

VV99 s3.89 I .89 74 3.83 11.76 0,15 3,54 .4(l o.45 0.0.5 0.45

vv-81A 52.21 .74 .49 5.49 12.16 o.12 s.28 9.16 .66 0,37 0,05 0,10
ES-326A 40.90 0.31 l0 3.90 5,70 0,39 470 i.60 0.6 8 0.06 0.09 4.70

ES-3i I B 63.90 0.3 6 9.40 i.l0 3.00 0.14 3.60 14.00 0,68 0,19 0,t0 ,70

ES-3744 43,4'7 0.48 28.19 7,40 na 0,08 ). R1 5.5I t.2 0.05 0.00 0.60

ES-374C 44.O4 0.66 19.7\ 1\.39 na 0.17 7.98 I 1.83 1,27 0,05 (),01 o60
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TABELA4(continuação)

Obs.: Fontes: sigias SG e VV, Veronese et aL. (1985); sigla ES, presente æse; na-não
analisado; nd-não detectâdo.

\mostra Cr Rh Ra Sr Tâ Nh Hf 7.r' Th I] Y
iG-l i 260 r50 na na na na na na t0 ltâ na l5
sG-14 65 500 n1 nî n2 nâ n'ì nâ 10 nt na l0
ìG-20 60 300 na na nâ na na 5 na na I-5

iG-21 80 2,OO nâ nâ na n1 nÍì nâ 70 nâ nâ zl)
ìG-25 50 150 na na na na na na 50 na n1 z0
iG-1;t na i00 tìâ nâ nâ 11â nâ na 10 na nâ 30

ìG-28 55 300 na na na na na na 70 nÍì nIì 10

ìG- j 15 300 na ltâ na n1 nå nâ 70 na na 50
ìG-32 90 500 na na na na na nâ 70 nil nâ 30

ìG-34 65 300 na nâ na nâ nå nâ 70 na na 30

ìG-35 70 500 na na na na na na 100 nâ nâ 50

lG-40 65 200 lìÍì nâ nâ nâ nâ na 70 na na 30
i(ì41 55 300 na na na na na na 50 nâ nâ ),o

iG41. '7(l i00 nâ nâ nâ nâ nâ na 70 na na 30
/v-100 50 150 na lta na na nâ na 7( nâ nâ ?,o

/v-101 40 t50 nâ na na na nâ na 5 nâ nâ l0
/v-10ø. 65 200 na na na na na na 100 nâ na 20
i/\/-1n( 160 200 nâ na nâ nâ na na 150 na na 50

vv-'14 70 500 na na na na na na 150 nâ nÍì 70

vv-'16 70 500 nâ niì na nâ na na z0 na na t5

{v-17 65 300 na na na na na na 20 nÍ¡ nâ

r'v-?R i00 nâ nâ nâ nâ nâ nâ 70 nâ na 15

'/V-80
60 200 na na na na na na 100 na na

'/V-818
50 1000 nlì tâ nâ nâ nâ n1 70 na nâ 20

,/v-84 60 200 na na na na na 10 na na

/v-9r 150 1.00 n¡ nâ nâ nâ na na 5 nâ na 10

IV -92 55 300 na na na nâ na na 20 na nâ 15

VV-94 185 r00 na niì n1 nâ nâ na 5 nâ nâ 1.5

VV-g6 130 500 na nír na nâ nâ na 70 na na 30

vv-97 50 700 nâ na na nå na nâ 150 nâ nâ 50
VV99 65 300 na na nâ nâ nâ nâ 70 na na 30
VV-814 65 1000 nâ nâ na na na nâ 00 nâ nâ 20
ìc-??6 a 50 80 nd nd 882 nd 5 nd l5 nd nd 5

ls-3318 na na nd nd 128 nd l0 nrl nd nd 58

ls-3744 nâ nâ nd 57 869 nd 3 nd nd nd

ts-374C na na t7 492 nd nd 22 0,1 0.1

\mostra La Ce Nd Sm Eu Gd Dv Ho Er Yh I,U

ìs-3264 21.'l 4\.2 17.0 1.2 o.7 2.4 2.2 o.46 I .32 0.97 0.16

ls-3318 8,8 46,5 I,8 5,0 0,8 4,2 4,26 0,84 7 o.26

ts-374C 0.tì 3.0 0.5 0.3 0.3 na na nÍt 0.28 0.04
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CARQUE.'A

ES-325
a

FTGURA 17 -MAPA DE LOCALTZAçÃO DAS AMOSTRAS COM ANÁLFE OUíM|CA

COMPLEXO FLORESTÂ E SUIîE MALHÂDA VERMELIIA

I- COMPLEXO 8ELÉM OO SÃO FRANCISCO; 2- COMPLEXO FLORESIA; ¡-SUiTE MALHA
DA VERMELHA;_4-COMPLEXO CABROBO / SEOU€NC|A LAcOA DAS COI]IENOAS, MEIA:GRÂNIIOIOES SAO PEORO,, METATRONOHJEMITOS FIÂCHO OAS LAJES (UNIOíDE 40 NOÊNcaRrE)l 5-surrE sERRorE DAs pÊDnas pRalÁs; ; -ìÈôuciin Èóêõìî seL _6uErRo,, 7-METÁGRÁNrro'roEs coNfRÂcrol¡ls { nérutxoo rarxns oe iúãnacnusrars¡B-cRÂlooro_Rrro nracno oo rco'txelórrros oe supnacausr¡is ixcluibôiJ, g_aaa
NITO SÁO JOAO; IO-GRANIIO SERRA DO ARAPUA'.

Obs.: A¡ omosrr6s dd Suíts Mothodo Vorñ6tho d! V.r.ñosà .rol {t9B5l toroh cot0rq
dor hos ocôrróncto! d6 Fê-Ti qus opor.c.r¡ !.m nurncroção.



4,3-SEQÜÊNCIA METAVULCANOSSEDIMENTAR LAGOA DAS CONTENDAS

Esta seqüência faz plrte do Complexo Cabrobó e corresponde facies de natureza

vulcanossedimenta.r, sendo constituída por metavulcânicas de composição intermediária e po¡

netassedimentos pelíticos, químicos, com alguma f'o(mação ferrífera associada. Aflora ao norte de

Floresta, na faixa envolvente do bloco de Floresta. Há algumas feições primfuias preservadas,

apesar da rntensidade da deformação e recristalização metamórficas e da presença frequente de

intrusÕes graruticas até na escala de afloramento. Por exemplo, na região de São Pedro, destacâ-se

um bandamento composicion¿l primário mili cent-imétrico, denunciado por uma gradação

composicional entre as bandas (foto 29), as vezes de natureza geopetal; são comuns também as

intercalaçÕes metabasílicas, as quais possuem texhJras microporfirítlcas arnda preservadas, visíveis

até a olho nu. Observa-se uma gradação entre os metapelitos e as metâ\.ulcânicas, sugerindo a

existência de uma componente vulcanoclástica (fotos 26, 27 e 28). Ao sul do Lineamento

Pernambuco, nâ esúâdâ Florestâ-Belém do São Francisco, ocolrem xistos feldspáticos de aparente

origem vulcâruca, que aparecem como restos de suprâcrustais no âmbito do Complexo Belém do

São Francisco, supostamente correlacionáveis a esta unidade (fbto 3).

Microscopicamente, apresentam textuas recristalizadas, xenomórficas heterogranulares,

onde se destacam prismas curlos de plagioclásio, em meio a uma matriz granular Flna, com

plagioclásio, quaÍzo, uma proporção variada de microclina, anfibólio e, as vezes, biotita; titanita,

apatita, opaco raro ou ausente (principâlmente magnetita), zircão e rutilo (?) são os acessórios

principais, Entre os metâbasitos, pode-se observar ùinda texturas ofÏticas mais ou

menosrecristalizadas e deformadas. O plagioclásio é o feldspato dominante, chegândo a atingir 957a

nos temos félsicos, representando prováveis ândesitos. Trata-se de um oligoclásio, frequentemente

saussuritizado, algumas vezes apresentando zonação contfnua normal com núcleos mâis cálcicos.

São comuns os efeitos tectônicos, tais como maclas encurvadas e defeitos cristalinos.

Microcllna, geralmente, ocorre em pequena proporção, em pequenos cr.istais no seio da

matriz, mas pode ser um constituinte importante (até 30Vo) nos termos migmat-izados; comumente

resuita da desestabilização do plagioclásio, aparecendo como intercresc.imentos antipertlticos ou

como cristais nìisÎos. A hornblenda é uma vafledade verde, as vezes maffom esverdeada,

apa¡ecendo em cristais bem formados isolados ou em agregados, muitas vezes associada com

tltanita e âpatlta; .inclui plagioclásio, quaÍzo globular, apatlta, titanita e magnetita. A biotita,

retrometamórfica â parttr do anfibólio, é uma vâriedade marrom avermelhada, podendo ser

titanlfera.

De acordo com a composição mineralógicâ, parecem correspondel dacitos e qua.rtzo

andesitos, com andesitos em menor proporção. Os dados químicos são limjtados e restritos duas

amostras dos termos mdficos e uma rocha félsica, provavelmente um tufo (labela 5), cuia

procedência é indicada na ligura 3i; segundo esses dados (hgura 18a) corespondem a
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úaquibâsa.ltos, faquiandesitos, andesitos e ândesitos basálticos, conforme a nomenclatura adotâdâ

pelo IUGS e Winchester & Floyd (1977) (fìguras 18b e 18c).

O aranhagrama dos elementos incompatÍveis normalizado para o manto primitjvo mostra

dois padrões distÍntos entre uma netamáfìca e um nìetatufo félsico (figura 19), embora eles tenham

em comum um effiquecimento progressivo dos elementos mais incompatíveis, Assim, enquanto os

metandesitos mostram um erìriquecimento contínuo desses elementos, sugerindo uma pequena

razão enûe os elementos LILIHFS, o metatuf'o apresentâ-se empobrecido nos cátions grandes de

alta valencia, particulamente Th, Ta, Hf, Zr e Ti, sugerindo uma alta razão elementos LILIHFS. O

padrão é âlgo semelhante ao de bâsaltos ou andesitos calcioalcalinos com alto K (Gi11, 1981;

Wilson & Davidson, 1984; Wilson, 1989; Thompson et al., 1984). O diagrama de terras raras

normalizado para o condrito é idenûco para ambas rochas, mostrando um moderado fiacionamento

entre âs tenas rar as leves e pesadas e ausência de anomalia de Eu. Apesar do número restrito de

amostfas, alguns diagramas discriminantes de ambiente tectônico, classicamente utilizados na

literatura (Gill, 1981; Pea¡ce & Cann, 1973) sugerem um quimismo semelhante âo de basaltos e

andesitos com médio a alto K de arcos magmáticos (figura 20).

Foto 2í-Afloramento ES-2, estrada Floresra-Carnaubeira, região de Lagoa d.o

Defunto: metavulcânicas andesíticas e dacíticas tlo Complexo Cabrobó, Seqüência

Lagoa das Conlend,as, transformadas em anfibólio gnaisses band.atlos, exibindo a

proeminente Íol¿ação 52/53 d.o ferueno ALto MoJØtó.
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Foto 27-Afloramento ES-200, estrada Florestd-Serra Tallnda, região tle Riacho Seco:

Complexo Cabrobó, Seqüência Lagoa das Contend.as exibind.o uma intercalaçõo

metabasílica nas metavulcânicas félsicas.

Figura 2\-Aftoramento ES-329, região de São Ped.ro; Seqüência Lagoa tlas

Contenda,t formada por nletavulcânicas f¿lsicas, provávelmente metatufü,

transformados eru gnaisses quartzofeldspáticos, que cotxslituem uma componente

litológica importante da Seqüência Lagoa das Contendas.



Foto 29-Afloramento ES-332, esÍrada Floresla-Carnaubeira, região de Lagoa das

Contendas: bandamentu composicional grosseiro (52 paraLelizado com S6)

desenvolvido em "sills" de metagabros e metatliabásios da Seqüência Lagoa das

Contendas.
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Figura l9-Diagramas totaL tle álcalis vs. sílica, sílíca vs. lo9 @rIìO2 ) e Log

(Zr/TiO2) vt log (Nb/Y), mostrando as variações composicionais da Seqüência Lagoa

d.as Contend,as; d.s poucas anáises disponíveis indicant que essos rochas se siîuam na

transiçõo de and.esitos para lraquiandesiros e rraquibasaltos. Convenções do

diagrama (a) conforme afigura 14.

Roch¡r[,lanlo nrirridvo Rocle]ccrdilo Dts-iczD

(h)

Cs RbBdTlr ti ¡a TôNbLùCe $ N,l P I'lfzr SnTi T]'/ Lù Ce !ì lii Snr Er Cd Tb Dy Hù Er lnr Yb ¡'ù

Figura I9-Aranhagrama normalizado para o manîo primordial e diagrama de lercas

raras normalízado para o condrito de um mennd,esito (ES-3324) e um metatufo

félsico (ES-0028) da Seqüência Lagoa das Conrend.as.

tuolil,r

Lrroiutur.f
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Figura 20-Diagramas (liscrininontes de ambientes \ec\ônicos da Seqüência Lagoa das Contendns.

Diagramas (a) e (b), segundo Gill ( I98l ); (c), (d) e (e), segundo Pearce & Cann (1973). Padrões

comparativos: OFB-basatlos r)e fundo oceânico, LKT-toleítos com baixo K, IAB-basaltos de arco

de ìlha, IVPB-basalbs intrapløca
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TABELA s-ANÁLISES QUÍMICAS DA SEQÙÊNCIA LAGOA DAS CONTENDAS

\mostrâ sio Tio Al.,Or FelO' MnO MeC C.^( Nâ.C Kr( PrO. LO

ts-0028 55.84 0.4t 17 ,6( 7 .44 0.1 2.8Í 6.0( 4,43 3,3( o.41 0.7t

ts-002c 49.8¿ o.7: 16.9', IO;71 0,1 4 R6l r 0.01 i.9: 1.1 0.44 o,4s

rs-3324 53.ó( t,41 14,U .26 0.15 4.9¿ 8.9( t't( .2" 0.1 0.2(

\mostra tì.b Ilfì Sr Ga Ta Nb Hf 7.r Th U

ìs-0028 68 171.5 1337 0.30 t0 1.60 13 t7 l,ó 0.8

rs-002c 706 1493 21 0.00 3 0,00 61 l6 0.0 0.0

30 269 247 17 .20 l4 3.90 157 26 5,ó 0.9

\mnstrâ La Ce Nd Sm Eu Yb Lu

ls-0028 36.20 65.00 34.0C 5.78 1.65 r.37 0.21
<-e-???,Â 1.5.90 3s.00 18.00 4,66 .35 2.59 0.39

Obs.: Fontc das análises: presente tese.



4.4.METAGRANITÓIDES LEUCOGRANÍTICOS E TRONDHJEMÍTICOS

No teffeno Alto Moxotó, ocorïe uma sufte de granitos intrusivos tabulares, de colocação

controlada pela tectôruca contracional, com característicts composicionais diferentes dos tlpicos

grânitos crustais associados a empuÍão. Tlata-se de leucoSranitos metùluminosos trondhiemíticos

ou de tendência trondh.iemítica, sem evidência de mecanismos de anatexia ir? slf¿/. Distlnguiu-se os

metagrânitóides São Pedro e os metatrondhiemitos Riacho dâs Lajes

os metagrânitóides são Pedro são rochas leucocráticas, de granulometria média,

grosseiramente fotiadas, que constituem muitos corpos intfusivos cortando principalmente a

seqüência vulcanossedimentar Lâgoa das Conterrdas e o Complexo Floresta; rochas similæes são

comumente encontfadas cofando as rochas máfico-ultramáficas de ambos os teffenos, Alto Moxotó

e A',lto Pajeú. Facies mesocrátjcas são fafas, mas ocolTem, pof exefnplo, na região de são Pedro, na

estfada Floresta-Ca.rnaubeira, e na região de Cachoeira. Apresentam uma textum gfanoblástlca equi

ou hetercgranular, levemente ou quase não orientadÂ, em lunção dâ pobfeza de minerâis máficos,

com cristais de bordos suturados e lobâdos; nos termos miloníûcos' apresentam textufa

porfiroclástica. Os minerais máficos constituem menos de 10Vo do volume da rocha, usualmente

menos de 57o, tfatando-se, poftanto, de rochas leuco e hololeucocráticas; são facilmente

confundíveis com aplitos ricos em ptagioclásio, encaixados por todos os litótipos, distinguindo-se

deles, porém, pela textura sacaróide desses últjmos.

Miûeralogicamente, são formados por plagioclásio, quartzo, microclina, homblenda'

biotrta e ocasional clinopiroxênio, como minerais essenciais; ütânita, apatita, allanita e magnetita

são os acessórios comuns, oconendo ainda clinozoizita, zircão, granada e rutilo (?); clorita e câlcitâ

ocoffem como minerais de alteração, o plagioclásio é do tipo andesina-oligoclásio, sendo

usualmente convertjdo em microclina, dando origem a antipertitâs c cristais mistos plagioclásio-

microclina; são comuns também intercrescimenros mirmequltjcos. A microclin¿I é frequefitemente

pertítica, ocollendo em proporçÕes variadas; na estfadâ Florestâ-Seffa Talhadâ' obsefvou-se uma

facies mesocrática rica em epídoto, nâ qual a microclina chega a atjngir 4OVo', esta minefalogia,

porém, pode ser resultante de um enriquecimento potássico e da descalcifìcâQão do plagioclásio

durante o metamorflsmo,

o anfibólio é uma homblenda verde escura, podendo trataf-se de uma f'eno-hastingsita. A

biotrta, em parte, resulta do retrometamorfismo do anfìbólio, sendo de col malÏom esverdeada. A

t-ltanita é pafcialmente transformadâ em unl opaco, possivelmente ilmenitâ. O clinopiroxêdo possui

uma cor verde intensa, parecendo ser da série diopsídio-hedembergitâ, ocorrendo em cristaís mâl

tbrmados, com fi.equentes inclusÕes de opaco, e mostfa evidências de sua transformação em

anfibólio. Algumas lacies são particularmente enriquecidas enl opacos,

l)e acordo com as estimativas minerÂlógicas, os metagranitóides São Pedro são

leucomonzodioritos e leucogranodiorik)s Aìgunlas amostras analisadas, porém, mostram valiâções
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pafa monzograrutos e monzonitos (figura 21); de acordo com o diagrama Ab-An-Or de O'Connor

(1965), essas mesmas rochas caem no limite dos câmpos dos granitos e trondhjemitos, com uma

amostra se colocando no campo do adamelito (figura 22).

A facies mesocrátsct augen (afloramento ES-4) e a facies cinza de Cachoeira (at'loramento

ES-79) possuem até 20Va de nlinerais máhcos e algumas intercalações máficas chegam a aÍê 40Va.

Os augens de rrucroclina incluent r€stos de plagioclásio e possuem, muitas vezes, nas bordas

cristais menores de plagioclásio com intercfescimento mirmequltjco, O nláfico dominante é um

anJìbólio de cor verde azulada, provavelmente uma barroisita; biotita retrometamórflca é de cor

marrom esverdeada, sendo magnetita, as vezes, um acessório âbundante; os acessóljos são titânita,

apatita e zrrcão. Nas facies máficas, adicionalmente ocorfe clinopiroxêûio, que pode a;íngir 
^fé 

sEo

do volume da locha; nesta facjes distjngue-se um bandamento composicionâl milimétrico máfico-

félsico, mas há uma repartição tâmbém entre o clinopiroxênio e o anfibólio. A composição é

dominantemente granodioríticâ. Magnetita pode ocorer, as vezes, cm proporção elevada, como na

f^cies (ugen, onde mobilizâdos leucocrátjcos contem cristais de até 0,5cm.

Os metatrondhjemitos afloram nas imediaÇões de Airi e na região do Riacho das Lajes'

aproximadamente a 30 km a leste de Floresta. Ocorrem como corpos de dimensões quilométrlcas

(v. mapa geológico, anexo I), encaixados pelas suptacrustals do Complexo Cabrobó. São rochas

leucocráticas, de granulação grosseira, foli¡rdÂs, as vezes apresentando um bandamento

composicional mâfcado por laixas mais ou menos effiquecid¿s em minerais máficos; em aiguns

locais, aparecem lentes máficas intercaladas, ricas em anfibólio e clinopiroxênio (foto 31).

Apresentam as mesmas foliações S2/S3 observadas nos leucogranitos São Pedfo. Aparentemente

existe um complexo intrusivo em toda a extensão dâ áÌea definid¿ por essas duas ocorrências, no

qual os corpos intrusivos individuais devem possuir espessuras da ordem de tlguns quilômetros e

grande extensão lateral, Âcimâ da dezena de quilômetro.

Trata-se de rochas com uma textura granoblástjcâ porfìroblástica, com grandes cristais

de plagioclásio, em meio a uma mat¡iz granular rica em qua¡tzo, plagioclásio e minerais máficos. O

plâgioclásio é o feldspato dominânte, sendo do tipo oligoclásio, em cristais comumente maclados

segundo as leis da albita e albita-periclina; são comuns também cr.istars não maclados,

frequentemente com ìntercfescimento antlpertftico, que apârece também no núcleo de cristais

zonados. Intercrescimentos mlrmequíticos também são comuns; alguns cristais mostram extinção

ondulante. O quartzo é o segundo mineral em abundância, ocorrendo de forma tntersticial e na

matriz granular; ocorre em ctistais anedrais ou goticular, apresentando sempre extinção ondulante.

A microclina é geralmente intersticial e apal€ce com todos os estágios de mistura com o

plagioclásio, desde os intercrescimentos antipertlticos, até cristars mistos e cristais exclusivamente

de microclina, comprovando sua formação a part.ir da desestÂbilização do plagioclásio. Geralmente
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não ultrapassa os 57o, mas há fácies com enriquecimento migmatítico, em que a microclina atinge

até 20Vc.

Os máficos dominantes são clinopiroxênio ou clinopiroxênio-anfìbólio ou epídoto, os

quais usualmente lormanr concenúûçÕes com titatutâ e magnef-ita. O clinopiroxênio é da série

diopsídio-hedembergita, sendo parcialmente transfofmado em anfibólio; locâlmente ocolre umâ

vâriedade com maclâ polissintét.rca, que pode Íatar-se de diallage' O anfrbólio possui um

pleocroismo verde intenso a verde escuro, devendo ser uma fèrro-hast-ingsita. Na facies com

epldoto, esse mineral ocorre em cristais pequenos bem fotmados, isolâdos ou em agregados,

comumente associado ao opaco e tjtatuta, sem evidências de sua formâção por alteração do

plagioolásio. Os acessórios são titarìIta, allaruta, apatita, magnetita, âlém de rara biotita manom

esverdeada, granada e rutilo (?).

Os dados ânalíüicos desses metagranitóides e metatrondhiemitos são apresentados na

tabela 6 e a localizaÇão das amostras na lìgura 31. Os metagranitóides São Pedro e os

metaüondhjemitos Riacho das Lajes apresentam um trend comum negativo no diagrama total de

álcalis vs. sÍìicû (fìgura 23a), variantlo de alcalino nos termos mais pobres em sflica para

subalcalino nos teÍnos mais ricos neste óxido; o comportamento em relâção ao fndice de Shand é

idênt_lco, sendo ambas domlnantemente rochas metaluminosas (figura 23b). Entfetanto, a grande

diferença enûe essas rochas reside no teor muito baixo de K2O dos metaüondhjemitos (inferior a

lvo) (figura 25) e na relação Na2O/K2O elevada dessas rochas em relação aos metagrarutóides.

Essa diferença confirma-se na análise do comportamento dos elementos traços e terras raras.

O aranhagrama normalizado para o manto primitivo dos nìeta8ranitóides (fìgura 24)

mostra um padrão foltemente frâcionado, com effiquecimento nos elementos LIL de baixa

valencia, comprados com os de âlta valência, havendo uma forte depressão nos elementos menos

incompatlveis, um padrão comparável ao de granitos de arcO vulcânico. O diagrama de tenas fams

normalizado pafa o condrito (figura 24) mostra que há diferenças composicionals entre esses

metagranitóides. Observa-se que uma amostl.a (ES-107) exibe um padrão empobrecido em teffas

raras e um pequeno fracionamento entfe as teûas faras leves e pesadas, enquanto a outra amostrâ

(ES-5 e réplicâ) apresenta um padr'ão fortemente fracionado, sem ânomalia de Eu e um

empobrecimento profundo de terras raras pesadas, cujos valores normalizados chegam a ser

jnferiores ao do condrito. Este último padrão é pæecido com o de tundidos tonalíticos resultantes

de pequena fusão parcial de uma fonte toleltica, segundo experimentos de tuth & Hanson' (1975)'

aparentemente sugerindo uma cogeneticidade dessa rocha com os trondhiemitos. O padrão

foftemente empobrecido em terras raras pesadas requer a presença de gfanadâ no resíduo de fusão

parcial (resíduo eclogítico) ou a derivação de uma fonte moderadamente fracionada em tenâs rafas,

com um resíduo fbrmado predominântemente por anfibólio (Van der Laan & Wyllie, 1992). O

padrão fortemente empobrecido em teffas raras leves sugere um material bastante primitivo ou a
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presenÇâ de epídoto ou allanita no resíduo, os quars retêm fortemente esses elementos. O padrão

normalizado para o ORG (Pearce et al., 1984) (figura 29) most¡a igualmente uma curva effiquecidâ

em Ba e empobrecida em terras raras pesadas. os paùões de elementos maiorcs, tfaços e tefras

raras dos metagranitóides mostram similaridades com algumas suítes Sranitóides plé-colisionals do

Karâkorum central, do nofte do Paquistão, descritos por Crawford & Seafle (1992). Segundo esses

autores, essas unidades possuen uma fonte mantélica acima de uma cunha em subducção, com

contâminação por um componente crustal com alto Sr radioSêruco

Os metatrondhiemitos, excetuando-se as variedades migmatíticas, possuem composição

quârtzo dioríúca e tonalftica, existindo vffiedades muito ricas em Na2O (tâbela 4)' que se

posicionâm no diagrama QAP mesonormativo (Streckeisen, 19761 Kosinowsky' 1982) parte no

campo dos tonalitos e qua¡tzo dioritos, similÂres aos dos granitos calcioalcalinos trondhiemlticos

da Finlândia, pafte no campo <los monzodioritos (figura 21), numa distlibuição similar dos

granitos anorogerucos continentais da Córsega (Lameyre & Bowden, 1982). O diagrama Ab-An-Or,

porém, demonstra claramente o caráter trondhjemfuco da associação, com âpenas 2 amostras

caindo no campo dos tonalitos (figura 22).

Considcratìdo-se os critérios de Bârker (1979), observa-se que eles diferenciam-se em

felação âos trondhjemitos típicos pelâ:

-baixa concenÍação de sílicâ de várias amostras analisadas por Lima et al. (1985);

-razão FeO*/MgO muito âltâ, geralmente âcima de 10;

-Na2O muito alto, acima de 3,6; as amostrâs coletadas pelos autores âcima situâm-se

enjÚe I e llEa,

-caráter metaluminoso.

O comportamento da alumina (fig|ura 27) é similar ao dos clássicos trondhiemitos

mundiais (Barker, 1979) c apresenta um ramal dominante â alta aluminâ; duas amost-ras mais ricas

em sflica, porém, caem no campo û baixa âlumina, delinindo um padrão verilicado, por exemplo,

nos Alpes. Apesaf da maloria dos pontos se colocarem no câmpo a âlta alumina, sugestjvo de

trondhjemitos continentais, o padrão da alumina é completâmente diferente da clássica suíte gabro-

tÌondhjemflíca do sudoeste da Finlândia (AfiÌ,:l et al., 1977). O teor de Yb pâra umâ amostra com

teor de sílicâ em torno de'70Va situa-se no campo oceânico (fitgura 27).

O compoftamento dos elementos traQos de umâ amostra com 71,78o/o de sílicâ pode ser

bem visualizado no aranhagrama normalizado para o manto primltlvo da figura 24, no qual

observa-se fortes ânomalias negativas de elementos LIL de baixa valência (Rb, Ba e K)' além de

Nb, os outfos elementos apresentando mais ou menos os mesmos níveis dos metagrânitóides. O

diâgrama de tenas ra-ras raras normalizado para o condrito apresentado nâ mesmâ fiSura mostra um

padrão muito Aacionado das terras râras leves em relação s pesâdas, com o valor normâlizado do

La chegando 300 vezes o do conclrito. Não se observa também neste caso qualquer anomalia de
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Eu; isto sugere pouco ou nenhum plagioclásio na fonte. Tanto os metagranitóides, quanto os

metatrondhiemitos são effiquecidos em Ba e são severamente empobrecidos en teras raras

pesadas, um comportamento que pode ser determinado pela presença da granada no lesíduo. Neste

caso, eclogito ou granulito máfico seriam as fontes previsíveis, segundo Cullers & Graf (1984).

Este é o padrão da maioria dos trondhjemitos, tonalitos e granodioritos; mas o

comportamento dos trondhjemitos da Finlândia (ArtJt et al., 1978; Cullers & Graf, 1984) revela um

pequeno effiquecimento em tenas raras leves, chegando até 10 vezes o valor do condrito; e

âpresenta uma anoma.lia positjva de Eu, fato não constatado em nosso caso. Dos padrões

apresentados por Arth (1979), o que mais se assemelha aos nossos trondhjemitos é o dos dacitos do

Novo México.

O diagrama normalizado para o ORG (figura 29) âpresenta um padrão diferente daqueles

analisados por Pearce et al. (1984), observando-se um acentuado empobrecimento dâs terras raras

pesadas e um effiquecimento em Ce e, principalmente, em Th; os demais elementos mostram

valores próximos do padrão ORG.

A presença de ferro-hasungsita entre os trondhjemitos e a tendencia alcalina da mâioria

dessa sulte pode sugerir uma conelação com os ortognaisses alcalinos da Serrinha de Ouricuri, da

faixâ Piancó-Alto Brfgida (M'Rabet et al., 1993), cujo dobramento e boudinage sugerem também

uma idade pré-brasiliana. Segundo esses autores, esses granitóides contem igualmente albita e

microclina Or g9-90 e boud.ins ricos em anfibólio, estes incluindo oligoclásio An 9-15 sem Sr;

ocorrem dois tipos de anJibólio, um variando de hastingsita subsilfcicâ edenita silícica,

clinopiroxenio da série diopsldio-hedembergita passando aegirina augita sodicálcica e biotjtâ da

série Rogopita-anita. Esses autores estimam um espectro de temperatura entre 910"C e 700"C,

pressões em tomo de 6,7 8kbar, sugerindo 25 kn de crosta, com fonte acima do limite crosta-

månto, dentro da crosta inferior; â geração desses lfquidos deixa cumulâtos máficos resultantes da

cristÀlizaÇão de Ca-clinopiroxênio+Ca-anfi bólio+oligocl ásio.

Uma comparação enÍe os padrões naturais e experimentâ.is foi feita por Van der Laan &

Wyllie (1992), os quais mosúüam que a mâioria dos experimentos saturados em água produz

fundidos com teores mais elevados de alumina. O diâgrama aluminâ vs. sílica dâ flgura 27 mostra

que os metagrånitóides e metaÍondhjemitos São Pedro e Riacho dâs Lajes distribuem-se no campo

dos tonalitos naturais, espalhaado-se mais que os tonalitos de arco. Dos experimentos conhecidos,

aquele cujos resultados mais se aproximam da distribuição das nossas lochas (illcluindo os

metaleucogranitos São Pedro) é o obtjdo por Rapp et aI., (1990), os quais desenvolveram reações

de fusão parcial de protólitos ânfibolÍl-ícos em tempcraturas em tomo de 1.000"C c ptessões entre 8

e 32 kba¡, com pouca ou nenhuma água presente. Uma estimatíva da pressão de l'ormação dos

metatÌondhiemitos Riâcho das Laies pode ser feita a pa¡tir de uma compal ação com os

experimentos desses autores, utilizando-se os teores de TiO2 e SiO2 (figura 28); de acordo com
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esses dados a distribuição das nossas rochas situan-se próx.ima da curva de 8kbar, sendo, assim,

compatível com os dados dos autores acíma.

Os conhecidos diagramas discriminântes de ambiente tectônico, uülizando elementos

maiores (Maniar & Piccoli, 1989; B atchelor & Bowden, 1985) (figura 25) e elementos traÇos

(Peuce et aL., 1984) (hgura 26), sugerem um ambiente de arco magmátrco para a f'ormaÇão tanto

dos metagamitóides São Pedro, quanto parâ os metatrondhiemitos Riacho das Lajes.

Foto 3T-AÍIoramento ES-235, esrrada Floresta-Serra Talhad.a, região de Mõe d'Água:

intrusão tabuldr d.e metagranitóide São Pedro cortand.o ortognaisses da Seqüência

Lagoa das Contendas. A intrusão e ús encaixantes apresentam um suave tlobramenlo

associado ao evento transtracional F4.
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Foto j t -Aftorantento ES-372, região de Air¡; metatrondhiemiîos Riaclrc das Lajes

exibindo uma foliação grosseira, estreítos e descontínuos níveis máficos e

concentrações centimétricds de anfibólio e clinopirottênio; nota-se vaSamenle a

existência de uma foliaçõo antiga S /52 tr(nsposta pelafoliaçõo dominante Sj.

Figura 2l -Diagrama QAP mesonormativo dos metagranitóides São Pedro

(quadrados) e dos metatrond.hjemitos Riacho das Lajes (círculos). Os ntetagranitóides

São Ped.ro se concenûam nos campos I (monzonitos), 8*/9* (qudrtzo

monzonitos/quarlzo monzond,ioritos) e 3b (monzogranilos), enquanro que os

melalron¿hjemiîos txos campo 5 (tonalitos), I0* (quartzo dioritos) e em Srand.e parte

t;o cdmpo 9 (monzotÌioritos).
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Figura 22-Ctassificação das rochas graníticas no diagrama albita-anortita-ortoclásio

(O'Connor, 1965), mostrando a diuribuição dos metagranitóides São Pedro

(quad.rados) e dos metatrondllemitos Riacho das Lajes (círculos).
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Figura 23-Diagramas ólcalis toîal vs. sílica e alumino/Íotal de álcalis vs

alumino/Cao+total d.e úlcalis d.os metagranilóid.es São Pedro (quadratlos cheios) e

d.os metatrondhjemitos Riacho d.as Lajes (círcuLos cheios).
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Figura 24-Aranttagramas normalizad.os para o manto primitivo e diagrantas de îeïas

raras normalizado para o condrilo dos metagranitóides São Pedro (quadrados) e dos

me tatrond hj emit o s Riac ho das Laj es.
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Figura 2,-Diagramas tliscriminantes de ambientes teclônicos dos metagranitóides

São Pedro (quadrados cheios) e meratrondhiemitos Riacho das Lajes (círcuLos

cheios): tliagrama K2O vs. sílica, ond.e os meta.îron¿hiemíîos caem no campo dos

plagìogranitos: Rl-R2, mostrando em ambos uma lendência para granitos

tardioroBêtxicos, apesar do grande espalhamenlo.
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Figura 26-Diagramas Nb vs. Y e Rb vs Y+Nb de pearce et at. (1984) ntostran¿l.o a

afinidade d,os metagranitóides São Pedro e metatrond,ltjentitos Riacln das løjes cont

os granitos de arco vulcânico.
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Fìgura Z7-Metagranitóides São Pedro e nrctdÍrond.ltjentitos Riacl.to da Lajes; (a)
d.iagrama Yb vs Al2O j, nrütrando a aJinidade d.os metdtrond.lùenitos (representados
por apenas uma anostro) com os plagiogranitos oceânicos e a correlação neg,ariva

alurnina-sflica d.e ambos; (b) Al2Oj vs. sílica, mostrando a comparaÇão com campos
de rochas nûturais e resuhados experimentais: campos e)üraídos de Va, d.er Laa, &
Wyllie (1992): I-campo da,s rochas naturais (Wintlrcr & Newtort, l99l); 2-tonal.itos
de arcos (Beard & Lofgren, t9B9); 3-experimentos etúre g e 32kbnr, pouca ott
nenhum.a água ad.icionada (Rapp et at., 1990).
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Figura 28-Diagrama TiOz vs. síIica d.os nxetagranitóid.es São pedro e

melalrotx¿hjemilos Riacho d.as Lajes, mosfttuxd.o os babØs teores deste óxitlo e una
distríbuição próxima da isobórica de I kbar.
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Figura 29-Aranltagranl.a normalizado paro o oRG dos metagra,xírói(les são petlro e

metatrondhjemiros Riaclrc d.as Laje,r, exibindo doß conlporrnmentos diferentes. o
mel:agraniróide dpresenra. uma aha razão entre os elenntos LIL e HFS, sendo rico t:nt

Ba e extremam.ente empobrecido en yb (terras rara,s pe,satla,s); o nrcîdtrondltjenùto é
ntenos fracionado, enriquecir).o apena,e em Th e exitte expressivn utr¡nnlia de Nb e

discreta tle Zr.
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TABELA 6-ANÁLISES QUÍMICAS DOS METAGRANITÓIDES SÃO PEDRO E DOS

METATRONDHJEMITOS RIACHO DAS LAJES

{mostrâ [.â (le Nd Sm Eu Gd Dy Ho Yh Lu

I ts-005 24.5 51.7 22.6 3,4 1,0 .6 0.08 0.13 0,03

is-300 20.1 44.2 zo.6 0.9 t.5 0,09 0.1 i 0.04

ls- 106 t.7 7.4 3,0 0,7 0,2 0.6 0.11 0.24 0,07

is-3724 95.7 157.0 64.O 9.1 1 .lJ na na IìA 1.60 o.z4

Obs.: Fontes clas análises: amosttas sem letras, Lima et al. (1985); sigla ES, presente

investigação; na-não analisado; amostras de 1 a 5-metagranitóides São Pedro; amostras de

6 a 14-metatrondhjemitos Riacho <las Lajes; amostra ES-300=réplica da amostra ES-005;

Fe20jt valor recalculado a partir dos valores de FeO e Fe2O3 dosados.

Amosfrâ sio2 Tio2 41203 Fe2O3 MnO Mpo Câo Na2O K20 P2C)5 Hzo LOt

ES-005 69,60 o ?.?. 16.50 .0f 0.01 0.15 0.88 6.10 4.00 0.06 0.3 5 0.41

BS-100 69.50 0.21 16.40 1.20 0,01 0.'l 0.90 6.4\) 4.10 0.07 0,07 l0
ES-153 70,1( 0.24 s.50 r.30 0.03 0.29 r ,30 5,60 4.10 0.07 o.25 0.25

¡s-106 12.33 0.r0 5,10 1,4 0,05 0.1 2.10 3.00 4.30 0,25 na 0.50

ES-107 61.60 0.i r 7.00 3.u 0.09 1.00 2,80 6.).(\ 4.80 o.20 na 0.48

ts-3724 71.78 0.35 4,24 4,0 0.f)4 0.1 6 4.24 3.95 0.25 0,0s n1 0.40

iìli- l /7ll '15.59 o.45 98 3.6 0.04 0,33 ì ?{ i.59 0.31 0.04 na 0,30

ls-373A 65.61 0.19 9,19 96 0.02 0.5 5 2.92 7.81 0,81 o.o1. na 0.40

)ß/655 66.82 o.17 I8.0-5 2.33 0.01 0,10 9.2o 0.90 0.10

10 )8t662 64.74 0,65 16,55 477 o.o2 0.10 2.60 9.40 0.74 0.1o

11 )Rt6'70 ). 61.99 0.51 1 8.19 4.70 0.02 0.10 1,08 r 0.4 0.84 0.10

2 )8/671.3 61.25 0.34 20,18 2,60 0.()4 0.10 3.69 10.92 1,10 ),10

13 16t288 61.96 0.i t7 .22 4.98 0.0r 0.10 ) '\Á 9,80 0.95 0.00

4 ,,6/295.1 62.35 0.46 L{1.10 3.44 0,05 0.10 6.60 fì.00 0.40 0,00

\mostrâ Cr Ni Rb Cs Ba Sr Ga Tâ Nb Hf Zr Y Th I]
1 ìs-o05 io i0 nâ 72 <5 5.150 3.510 na <10 17 <8 190 5 14.0 na

ls-300 30 30 na 67 <5 4 SS0 1.4\O na <10 t2 <8 t70 10.0 nâ

3 ls- 1 50 30 nâ 85 <5 4.740 3.140 na <10 2 <8 2io ó I 1.0 na

ts - 106 25 5 20 49 nâ 2.704 2 000 nâ nâ na na na nâ nâ

ts-107 1.5 40 66 nâ 3.650 2.000 na lta 6 nâ nâ nâ na na

ic-?7? Â nâ na na 5 na 126 690 2.9 6 na 136 11 ?.\.\ 4.5

is-372P na nâ na '7 n:ì 3ls 582 8 na 9 na 186 19 nÍt na

ì.s-i7iA nÐ nâ na 9 nt 130 376 24 nâ 4 nâ t1'7 I nâ nâ

)8/655 na na nÂ 5 nâ 70 100 na na na na )-oo nâ n1 na

o tRt662 nâ na nâ .5 nâ 30 300 na na nâ nâ 200 na na na

t1 )8/6'70.2 na na na 5 na 30 300 na na na na <10 nâ nâ na

2 t8/671 .1 nâ na nâ 5 na 70 700 na na nâ nâ '70 na na nâ

I3 t61288 na na na 5 na 150 100 na na na na ioo nâ nâ nâ

4 ,,6/295.1 nâ nâ na 5 nâ 150 700 na n1 nâ nâ 150 na na na
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FIGURA 30-MAPA DE LOCALTZAçÃO DAS AMOSTRAS COM ANdLFE OUíM|CA
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s-COMPLEXO GRAÑTICO LAGOA DAS PEDRAS 1: O MAGMATISMO PRECOCE

5.I-SUÍTE TOLEÍNCA SENROTE DAS PEDRAS PRETAS

Esta unidade foi descrita por Lima et al. (1985) e Veronese et aL. (1985), cornpreendendo uma

associação metamáfico-ultramáficâ intrusiva mineralizada em Fe-Ti, do Proterozóico infenor. Apeseu das

numerosas informaQões fornecidas por esses autores, os mesmos não apresentam evidências de campo ou

microscópica que embasem a idade e a concepção de origem. Do ponto de vista das relaçÕes de campo,

reconhece-se as seguintes formas de oconência:

l-Lentes ou camadâs associâdas s seqüências metavulcanossedimentÍìres dâ intrusão norte,

coffespondentes ao tipo de mineralização feno-titanadâ do grupo IV ou Tapuio-Arapuá (foto 32), de

Veronese et al. (1985), podendo tratar-se de fatras tectônicas ou sills, incluindo derrames, embora não

haja evidencias texturais suficientes para amparû a últrma dedução; âs únicâs fþições de aparência

vulcânica preservadas são texturas porfiriticas e interdigitação com as vulcanoclásticâs e grâuvacas da

Seqüência Poço do Salgueiro.

2-Conjunto de corpos lentiformes intrusivos encaixado por supracrustais e metagraflitóides

Recanto, representando um complexo de fatias tectôrucas ou Jllh máfico-ultramáfrcos, encontrados

principalmente como grandes xenólitos no Granodìorito Rjacho do Icó, da intrusão central (fatia/,til¿

Serrote das Pedras Pretas) ou na periferia deste mesmo plrlton (fatia/slll de Fâvela). Este tipo de

ocorrência engloba os principais depósitos de Fe-Ti da áreâ, quars seiam Seffote dâs Pedras Pretas (fotos

33 e 34), Riacho da Posse, Lagoa do Espinheiro, Lâgoa do Angico e Faveìa.

As caracterlsticas gerais dessâ Suíte são apresentadas na tabela 7, simplificada e modificada de

Yerctese et al. (1985). A Sulte Semote das Pedras Pretas aqui descrita compreende as associações (grupos

na nomenclatura daqueles autores) Tapuio-Arapuá e Serrote das Ped¡as Pretas, aqui trâtados como facies

da SuJte Seffote das Pedras Pretas. As associações Malhada Vermelha e Fortuna aqui discriminâdos por

sihÌarem-se em terrenos distintos, são também incluÍdas para comparação.

Na maioria dos exemplos, essas rochas são maciças ou apresentam um bandamento

composicionâl S2lS3 bem definido, provaveimente uma estrutura sem qualquer relação com umâ feiQão

primária. Texturas de origem comprovadamente plutôrúca f'oram observadas por Beurlen (1988), nos

testemunhos de sondagem do depósito de ilmenita de Riacho da Posse mencionado acima. Segundo esse

autor, a rocha prìmária é um dunito com evidência de processos oumuláûcos. Em algumas lâminas,

oumulatos de olivina com matriz intercúmulus de óxido de Fe-Ti e sulfetos são bem caracterizados por

umâ gradação tanto na granulometria dos cnstars de olivina, quanto na razão matriz/cumulâtos, gradação

não geopetâI, observando-se variações e âté simetria no padrão granulonìétdco. O acervo de lâminas

estudado é formado pela coleção parcial da Minérios de PernambucoÆroieto Feno Titânado de Floresta e

por amostras coletadas nesta investigação. Segundo Veronese et al. (1985), a associâção Serrote das

Pedras Pretas inclui o minério de feffo-titânio maciço, com conteìldo metálico em geral acima de 807o, e
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as rochas hospedeiras, onde o mineral minério ocorre em menor percentagem ou está praticâmente

âusente.

Foto 32-Afloramento ES-68, região r)e Tapuio. Suíte Serroîe das Pedras Pretas, metagabros

grosseirü, com os crislais de plagioctásio parcialmente aLterat)os para epídoto

Foto 33-Aftoramento ES-367, Serrote das Ped.ras Pretas. Metaultramáfica alterada da suíte

Serrote (Jas Pedras Pretas, com uma matriz silicólica rica em anfi.bóIio e um enriquecimento

em ilm.enila tanto na matriz, quanîo na forma de veios.
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Foto 34-Mesmo afloramenîo da Íoto anterior. Minérb de ferro-ti\ânio silicoso associado às

rochas metamdfico-ultamáÍicas da Suíte Serrote das Pedra's Pretas.

Litologicamente, eles distlnguirün: l) granada metabasitos, com simpiectitas de granada-

plagioclásio, hornblenda, quaÍzo, diopsídio e, como acessór'ios, ilmenita, rutlio, magnetrta e titanita; 2)

metabasitos normais, compostos por piagioclásio, hornblendâ, actinolita, epídoto, quartzo, diopsfdio'

contendo também titanÍtâ, ruülo, apâtita, iimenita e, ocasionâlmente, turmalina; 3) anfibolitos'

diferenciados pela granulâção média finÂ e textufa nematoblástica, sendo fomados por anfìbólio,

plagioclásio e quaftzo, assooiados titanita, apatita, rutilo, ilmenita e, esporadicâmente, granada; 4)

piroxenitos, formados por uma matriz de diopsfdio, no qual estão inclusos grandes cristais de granada

com orlas de hornblendâ e plâgioclásio; 5) "rochas calcissilicáticas" (metabásicas alterâdas?, rochas de

borda de reação?), formâdas por epÍdoto-zoiäta, plagioclásio, anfibólio, diopsfdio, feldspato potássico e

quartzo. As rochas descritas como Êl.r são formadas por uma massâ essencialmente ânrlbólica-

úemolita/actlnolita, antofilita e cumingtonita-, além de opacos, clorita e talco; xistos com tremolita,

âctinolita, clorìta, cumingtonita, opacos, tendo lïtilo, apatitâ, qua$zo, titanitâ, ilmenita e magnetita como

acessórios; piroxenitos ricos em opacos e ultÌabásicas silicificadas; nestâs rochas, jimenita, nìagnetita e

hematita chegam a atingir até 6070 do volume da rocha. O nìinério mâciço compreende essenciâlmente

iimenita, numa propolção superior 707o, com nagnetita e hemttita subordinadas, além de goetlta; Â

ilmenita ocorre com "exsoluções" de hematita e inclusões de piñotita, calcopirita e pentlanditÂ. A

associação Tapuio-Arapuá apresenta uma composição semelhante, diferenciando-se pela pobrezr de

metálìcos.

Na oconência <le Riacho ria Posse, Beurlen (1988) descreveu tremolita-clorita xistos gradando

pa¡a tlemolititos mineralizados, nleta-olivina cumulatos minelâlizados, minério maciço, cl'ossititos com
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ou sem granadr e metagabros subordinados. os meta-olivinâ cumulatos pouco ftrliados gradam pafa

tremolititos também pouco foliados, com preservação da textura cumulática, e deste para t¡emolititos

foliados ou clorita-üemolitâ xistos mineralizados, representando está8ios metamórfrcos progressivos

atuando sobre unl dunito origind. Essa sucessão começÍì com a f'ofsterita cumuláticâ, enl Srios

arredondados de 3 10 mm, muitas vezes aínda com gladação grânulométrica ûansversal ao bandamento,

numa matriz intercúmulus de óxidos de Fe-Ti e sulfètos, Aparece freqüentemente com a tÍpica

pseudomo¡fose em malha, com iddìngsita ou óxidos e clorita ou ser?entina; as massas de clorita são quase

sempre recortâdas por cr.istais âoiculârgs de anfibólio, freqüentemente com zonação alternada entre

cumingtonita e antofilita.

Destas porções pouco deformadas, passa-se pafa âs mais def-ormadas, com o âpafecimento de

tremolita, que cresce blâsticamente envolvendo as agulhas de cumingtonita-antofilita e de fofmâ

orieûtada, do Dìesmo modo que a clorita. A matriz de opacos é formâda essencialmente por ilmenita,

magnetita, pirrotrta, penflandita, calcopir.ita, cubanita e mackinavitâ; o predomínio absoluto da ilnenita

sobre â magnetita é confìrmado pelas análises químicas, que apresentan razões normativas

ilmenita/(mâgnetita+hematrta) variando de 0,5 7. A magnetita e ilmenitâ f'ormam um mosaico poligonal

equigranulü de 2 5mm, com os sulfetos intersticiars; observa-se lamelas de exsolução de ilmenita na

magnetita, segundo a estrùtura octaédrica, sugerinclo cristalização coalescente û partir das exsoluções

originais mais lìnas e segregação metamórhca.

Os anfibolitos granafferos e crossititos são rochas formadas por anfibólio escuro, as vezes

granada como constituinte principal, opacos, piroxênio e espinélio, que podem formar concentrações

localizâdas; são rochas desprovidas de plagioclásio e quartzo. A granada, com 10 15Eo de piropo

normativo, pode atingir 707¿ do volume da focha, aparecendo em grãos affedondados numa mâtfiz de

anfibólio. O anÍÌbólio é da série barroisita-winctuta, mas os dados de raios-X indicam tÌ atar-se de uma

crossita. Esses dois minerais são, freqüentemente, transformados em umâ biotita titanJferû, norma'lmente

orientadâ, de modo que a rocha evolui pafa um biotita xisto, que aparece intefcalado no coniunto

ultramáfico, preferencialmente próximo do contato com as ultramáfricas mineralizadas. A granada

apresenta inclusÕes de um anfiból.io, que parece ser ferro-glaucofana, rutrlo e de outlos minerais não

identificáveis. A granada é substituída pela crossita a partir das bordas e das fratur8s. A exisÉncia de umâ

alternânciâ centimétrica entre essas rochas e, rarâmente, contatos diretos, gradacionals, indica uma origem

comum patâ os crossititos e as ultramáficas mineralizadas. É freqüente a presença de rutilo como

acessório, substituldo perifericamente pela ilmenita. Ocasionâlmente observou-se a presença lnfima de

plagioclásio, claramente tardio. O autor supõe que se trata de um eclogito, pela total ausência de

plagioclásio prjmário e pela nâturezâ sódico-aluminosa da rocha, deduzido pela associação winchita-

granada ou crossiTa-granada, pela crossita, pela frequência de rutilo incluso na granada ou não e pelâ

semelharça desses crossilitos com aqueles dr região de Bodocó, onde essas rochas alternâm com

ânfibolitos eclogíticos com lestos de onf'acital os crossilitos seriam níveis de compos¡ção intermediádÂ,
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mais propensos âo metamortìsmo eclogítico do que o litótipo dominante, de caráter essencialmente

ultrâmáfrco,

TABELA 7

PRINCIPAIS CAIìACTERÍSTICAS METALOGENÉTICAS DOS DEPÓSITOS DE FE-Tj DE

FLORESTA

(modificrdo de VERONES

ASSOCIACÃO PRINCIPAIS HOSPEDEIRAS MINERALIZACÃO

Tapuio-Arapul

FaLia tectôdca/rill (e dename?) de grande

expressão intercalado na pilha

vulcanossedimentff ; metamáficas iucluindo

metabasitos, clorita-actinolita xistos,

hornhlenditos c srlnâdâ metâhâsitos

Baixo tcor de mctálicos, ausênoia de

oconências expressivas dc minéno

S errote

dss Pedras Pretas

Coniunto de fätias tectônicas/Jllh máficos e

ultramáficos encaixados entre metagranitóides e

supracrustais aflorando no interior (corpo

Serote das Pedras Pretas) ou nâ borda (corpo

Favela) do Granodiorito Riacho do Icó. Rochas

metamáficas e metaulhamáflcas, especialmente

metabasitos, granâda metabasitos, tremolita-

âctinolitâ-antofilitâ-cloritâ xistos e fels

Ilmenita predominante, hemâtita e

magnetita subordinadas, tl'aços de

rutilo; sulf'etos inclusos nâ ilmenitâ.

Constitui os p(incipais depósitos de Fe-

Ti da região

Malhada

Vermelha

Fatras tectôrucas/inu1lsões de basitos,

especialmente anfibolitos, metaquartzo dioritos,

metâgabros/metanortositos, encaixados no

Comnlexo Floresta

Predominânciâ de titanomagnetita e

hematita soble a ilnerúta, ausência de

rutilo. Fragmentos rolados, sem

minerâlizacões exnressivas

Fortuna

Corpos de formas irregulares (fatias

tectônicas/intrusões) inclusos enhe os diatexitos

do Complexo Belém do São Francisco. lnclui

anfi bolitos, biotrta hornblenditos,

metapiroxenitos, brechas ígneas, tremolita-

âd inoìitâ f¿l.f

Predominância de rutilo e ilmenita,

titanomagnetita subordinada, traços de

su'lfetos

98



No acervo estudado, observou-se uma vanedade composicional similar quela encontrada por

Veronese et û1. (1985), sugerindo a presença de facies eclogÍticas ou não retrometamorfizadas para a

facies anfibolito. Assim, disunguiu-se: 1) Metamáficas-ultramáficas com granada e/ou simplectltas de

granada-anfìbólio-epídoto-plagiocÌásio, clinopiroxênio(anfibólio)-pìagioclásio e anfìbólio-plagioclásio; ou

ûinda esûuntras queliflt-icâs or atoL|s de anlibólio-plagioclásicl em torno de ou em substituição total de

cristais de granada; 2) Mctamáfìcas-ultramáficas com clinopiroxêruo e/ou ânfibólio, incluindo tipos

ferromagûesianos (clinopiroxênio, clinopiroxênio-anfibólio, ânJìbólio, anfibÓlio-epídoto), cálcìcos (ricos

em epí<loto, anfibólio-apatita-titamta, clinopiroxêruo-anfibólio-wolllastonita) e plagioclásicos, incluindo

anortositos; 3) Metâultramlficas anfìbólicâs ricas em opacos, provaveln)ente coffespondentes aos olivina

cumulatos de Beurlen (1988);4) Minério de Fe-Ti, com ganga sflico-magnesiana ou silicosa.

Nas paragêneses dâ prímeira associação, não foi observada qualquer (elfquia de olivina, de

modo que o clinopiroxênlo deve ter sido uma fase primáfia .iunto com a graoada. O clinopiroxenio

apresenta-se, as vezes, zonado, ao contrário da granada, que nunca lnosüa zonaQão vislvel: esta'

geralmente, é poiquiìltioa, mostfando inclusÕes de rutjlo, quartzo e, menos comumente, de epldoto,

espinélio e anfibólio. É total ou p cialmente transformâdo em u r anfitólio verde âté verde azulado,

enquarto que a granada apresenta, de hábito, coroas de âctlnolita-epldoto ou de quartzo-plagioclásio: o

opaco presente é rutjio ou um óxido de Fe-Ti. As estruturâs quelifíticas e ¿¡olls observadas são variações

das simplectitas, indicando, como interpretado anteriormente por Beurlen (1988), desestabilização de

paragêneses formadas por onfacita e granada. As inclusões na granada comprovam a estabilidade de

epídoto e anfibólio neste episódio eclogítico (Calswell, 1988); fpicos remanescentes de rochâs eclogíticas

apresentam zonas ricas en granada, com clinopiroxênios poiquilíticos e cristais esqueléticos de epídoto e

zonas formâdas por clinopiroxêruo c epídoto; as inclusões no clinopiroxênio são de epidoto, apatta e

titanita.

A assooiação do clinopiroxêruo com a granada, ambos praticamente reequilibrados com as novas

condições metâmórflcas, pârecem sugerir um segundo episódio metamórfico, com decréscimo da pressão'

mas com temperatura aind¿ elevada, na facies anfibolito alto. O plagioclásio, que esteve ausente no

episódio eclogltico, aparece amplamente desenvolvido nesta fase e alguns grandes cristais dele possuem

inclusões de granada e clinopiroxênio, A desestabilização deste mineral e sua transformação em

hornblenda, as vezes verde azulada, mâIcâ o estágio da facies anfibolito, o qual se caracteriza também por

um processo de poligonização da rocha, afetando cristais de epídoto, plag.ioclásio, em parte granÀda e

clinopiroxênio. Parece-nos que esta fase é acompanhada cla formação do bandamento composicional

comum nessas rochas,

A formação de um quartzo goticulff é caracterfstico desta fãse. o qual .iá afeta também os

anfibólios neoformados. Este metâmorfismo da facies anfibolito é ca.râcterizûdo também pela geração de

mobilizados quaEto-microclínicos, talvez relacionâdos com a migmatização regional, âcompanhado da

transformação do anfibólio na biotlta magnesiâna, aparentemente, em um episódio pós-bandamento

composicional. Uni riltimo episóciio metamórfico deu origem formação de clorita, epídoto secundiír.io'
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talco, serpentina e â out¡os produtos de alteração, rel¿cionados eventos de cisalhamento dúctjl e

ascensão crustal,

As Ìochas da segunda associação não âpresentam regisüos do episódio eclogítico, mas há,

ocasionalmente, Iesquícios de intercrescimentos simplectíticos, de textura poligoruzada e de quartzo

gotrcular, sugerindo um pa.ralelismo evolulivo. Nessas rochas, é pc¡ticularnÌente interessante í¡ existênciâ

de agregados de plagioclásio-anfibólio-epídoto, contornados por agl€gados de quafizo-plagioclásio, cuia

origem ainda não pudemos precisar. Aparentemente, resulta de um mecanismo de desestabilizaÇão

metamórfica e ¿ paragênese é idêntica quelâ das simplectltas; mas âs formas são completamente

diferentes. Neste glïpo paragenético, distìngue-se trpos f'erromagnesiânos, cálcicos e plagioclásicos, as

quais podem sel sinilares aos tipos químicos dos eclogitos alpinos, referidos por Mottana et al. (1991); é

posslvel, assim, que os tipos cáÌcicos seiam fácies rodingíticos, O terceiro grupo possui as mesmas

cafacterísticas já descritas por Beurlen (1988) e resumidas antefiomente. O quarto grupo engloba o

minério de Fe-Ti, que passou, inclusive, por um processo de effiquecimento de silica hidrotermâl e não

será considerado nû presente discussão.

Do ponto de vista geoquímico, as observâÇÕes de Veronese et aL. (1985) são muito limitadas,

uma vez que os autores t¡ataram todo coniunto de análises disponível, sem fazer uma filtragem, incluindo

hospedeiras máflcas, ultramáficas e ânoÍosíticas, oom v¿lores anômalos ou não de Fe e Ti; além disso,

eies não considerffam a possibilidade de modiñoações químicas surgidâs durante o metamorfismo. Já o

trabalho de Beurlen (1988) fbrnece impoûantes subsídios para a interpretação petlogenética deste

complexo, apesâr do mesmo trata¡, em grande parte, rochas de quimismo especial, tais como cumulatos e

aûortositos; mesmo as rochas não pertencentes a este tipo, apfesentam um espectro de teores de sÍlica

mu.ito pequeno e, geralmente, abâixo de 39Eo, c}Íespondentes, em Seral rochas ultranláfiCas, nem

sempre consideradas nos principais diagramas litoquímicos discriminântes de séries petrogenéticas e de

ambiencia geotectônica; além dos mesmos considerarem rochas conl teores de TiO2 entre I e 25Vo e <le

FeOt sempre acima de 25E0, qve representam, certamente, minério de Fe-Ti, De toda forma, as principais

conclusões deste autor são interessantes.

Procedemos uma reanálise geoquímica deste complexo, utilizando-se uma seleção de análises

conforme descrito na metodologia. Para o tratamento litogeoquímico, lbrâm usados âpenas os dados da

associação Tapuio-Arapuá (26 análises), que possui baixo conteúdo de metálicos e são nìenos suscetíveis

de incluir rochas cumuláticas; foram usadas também algumas análises de teras ralas de Beurlen (1988) e

3 análises completas realizadas durante a presente investigação. Esses dados são apresentados nâ tabela 7

e a localização das aruostras na fi8ura 46.

Os diagramas das figuras 31 a 34 mostram uma análise do grau de modificâÇão qufmica passível

de ter ocorrjdo durante o metamorfismo, segundo os conceitos de Beswick & Soucie (1978), utilizando-se

âs amostrâs da suíte menos effiquecida em Fe-Ti, que corresponde ao tipo Tapuio. Os trendi de

comparação foram delinidos pelos autoles acimÂ, utilizando-se suítes modernas não alteradas, oriundas de

diversos âmbientes geotectôruoos. Os diagramas mostlam que, apesal de algumas alteraçÕes nítidas, os
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trends notmais são mantídos, com desvios rie um número muito reduzido de a¡nostras. O diagrama log

Sio2/K2o vs log Al2oj/K2o mostra que sio2, Al2o3 e, possivelmente K2o, de modo gefal não

sofreram mudanças substanciais, exceÇão apenas de uma amostra. Isto é mais ou nìenos esperado a pârtir

das transformações mìneralÓgicas obselladas microscopicamenrci obselve-se que, mudanças

signincaüvas no K2O deslocarianì os pontos em direção ao véfijce do diagrama, o que fâtâlmente

âfästaria os pontos do tfend lÌormal das rochas igneas. Já o diagrama log CaO/K2O vs log SiO2/K2O

most¡a que houve um effiquecimento em CâO, porquanto nem SiO2, nem K2O devem ter-se modificado

sensivelmente, conforme deduçÕes anteliores; essa dedução é reforÇada pelo diagrama que confronta CaO

contfa Al2O3.

Os diagramas seguintes mostram também que houve um eüiquecinento em FeO+MgO e o

maÍor desequilfbrlo do trend do diagrama log CaO/K2O vs log Fn/K2O cornprova este fato. Este fato

deve ser resultânte da existência de processos cumulátjcos, comprovados akavés das invest.igaçÕes

microscópicas ou de modilicâçÕes relacionadas com o metamorfismo de aìto grau que agiu sobre essas

rochâs, apesar da filtragem reâlizada no âcervo de análises disponível, Os diagramas envolvendo Na2O

comprovam tambóm esta alteração e n]ostram que um certo enriquecimento em Na2O pode ter também

ocoffido. Assim, as deduQões estâbelecidas a partir do katâmento dos elementos maiores devem

considefaf estas conclusões.

A tabela 8 e os diagramas de vatiação óxidos vs. silica (fìguras 35 a 37) mostram que trata-se de

uma Sulte com as seguintes características:

-teores de SiO2 variando de 35 a52 Vo, com uma concentfâÇão maior em torno dos 45 70;

-rica em Fe (Fe2O3* gelalmente acima de 10 Vo) eTi (teores de TiO2 entre 1,5 e 3,5 Vo); este

fâto pode estar relacionado com processos cumuláticos, responsáveis pela mineralizaÇão fero{itanada

encontrâda nessas lochas; observe-se, por exemplo que esses dois óxidos mostram um comportamento

razoavelmeûte regular ao longo do frâcionamento (figuras 35 e 36), havendo uma corelação negativa com

à sílic¿¡ (tanto Fe2O3*, quanto TiO2 caem para a metade do valor original:ìo longo dessa evolução);

-a âlumina (fìgurâ 36) mostra um discreto crescimento com o crescimento da sllicâ, assim como

CaO (com uma maior dispersão), provâvelmente refletindo a oristâlização do plagioclásio; âmostras com

teores de alumina acima de 20 % devem ser metabasitos com granada (eclogitos?);

-os óxidos de maior dispersão são cao e Mgo (figura 37), plincipalmente este último, que

chega â variar de 3 a 14 Vo para rochas com teor de SiO2 em tofno de 45 o/a;

-são rochas muito pobres em K2O (geralmente abaixo de 1 7a) e teorcs moderados de Na2O; o

teor de álcalis tende a a um cerlo decréscimo com o aumento de sílica (f,rgura 38).

Como observado anteriormente, é possível a existência de uma componente vulcânica e, por esta

razão, consideramos os diagramas de clâssificação recomendados pelâ Comissão de Nomenclatura das

Rochas Ígneas do IUGS (Le Maiúe, 1989) para esse grupo O diagrama TAS (figura 38) demonsua

claramente que essas rochas apresentanì o quimismo de bâsaltos e picritos. A fìgura 38b demonstra que

trata-se de rochas com balxo a médio K, Trata-se rle uma sufte subalcalina, com o segmento mais pobre
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em sílica, i.e., ultramáfìco, caindo no campo alcalino (fìgura 38a); pelâs observações acima, é de se supor

que tal tendência pode ter sido provocada pelo enriquecimento em Na2O, o que explicaria o tàto de todas

amostms de Beurlen (1988) terem caído no câmpo alcalino. O diagrama ternáio AFM (figura 39)

demonstra que üata-se de umâ série toleítica,

As encaixantes da mineralização de ilmeruta de Iìiacho da Posse, analisadas por Beurlen (1988),

foram lançadas en-I um âlân¡agrama normalizado pÂra o nanto primitivo (figura 40), verificando-se duas

tendências distiritas: 1) as amostras RP-602 e -0001 são mais pobres nos elementos mais incompatíveis e

são emiquecidas em Sr, de tal f'orma que produz-se uma anomalja deste elemento e um padrão quase

simétrico da curva; 2) as amostlas RP-637 e -696B, ao cont¡á¡io, são mais effiquecidas nos elementos

mais incompafveis e são extremamente pobres em Sr; â amostra RP-637, particularmente, mostrâ-se mais

enriquecida em todos os demais elementos em relação s demais amostras, mas possui níveis de Sr

inferiores ao do manto primitrvo. Isso indica que o Sr é o elemento mâis importante nesse processo de

f¡acionamento, sugerindo que o pla8ioclásio é o principâl rcsponsável por tais anomalias.

Os diagramas de terras raras dessas mesmâs amostras e de quatro amostfas analisâdâs na

presente.investigação confirmÂnl esta tendência, observando-se que:

-as amostras RP-637, ES-3314 (metagabro), -0?3 e -068A1 (possíveis metabasaltos) são

relativamente enriqueoidas em terras raras raras pesadas e apresentam um modcrado fiacionâmen1o enÚe

as terras raras leves e pesadas;

-a amosua IìP-6968 mostra o mesmo patamar de terras raras pesadas dessas amostras, mas

apresenta um acentuado empobrecimento em terrÂs raras leves, de modo que o comportamento é similar

ao de rochâs ultramáficas ou máftcas com cafâcterísticas de um MORB normal (Saunders, 1984);

-comportamento inteiramente difefente apresentam âs amostras RP-602 e -0001 e ES-3464

(granada metabasito com simplectitas de granada e plagioclásio), as quais são empobrecidas enr tenâs

raras compârativamente s amostfas anteriores; e exibem uma mais ou menos pronunciada anomalia

posit-iva de Eu, conilrmando tratârem-se de roches ricas em plagioclásio e denìonstrando mais uma vez a

importância desse mineral no fracionamento desta Sufte;

-o effiquecimento drs tenas raras pesadâs nas amostras pobres em plagioclásio (com anomalia

negativa de Sr e sem ou com discreta anomalia negativa de Eu) pode sugerir tÂmbém a influência de um

míneral máfico concenüadol dessas terras rarâs pcsadasì os mais prováveis candidatos selianl

primariamente piroxênio e/ou granada;

-a falta de evidências microscópicas de âcumulação. de plagiociásio nas amostras ES-06841 e

ES-073 indicâ que este mecanismo sozinho não explica os padrÕes de elementos jncompatíveis e tenas

raras acimâ descritos;

Forâm testados alguns diagramas discriminantes de ambiencia tectônicâ pâra esta Suíte,

utilizando-se a associação Tapuio e as amostras da presente tese. Os diâgramas de melhor defìnição (sem

grande espalhamento) são apresentados a seguir. A figura 4l mostrâ o diagrama V vs. Ti/1000, proposto

por Shervais (1986) para distjnguir entre basâltos de arco e basaltos de fundo ooeânico; tais elementos são
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considerados como relativamente imóveis ao longo do frâcionanìento e mostram certâ alinidade nos

mecânismos de concentração dos depósitos de Fe-Ti. A tendência neste caso é pala os basaltos de lundo

oceânico. Os diagramas MnOx10-TiO2-P2O5 e Ti vs. Cr (frgura 42) sugerem o mesmo ambiente. No

entanto, alguns diagramas, como aqueles sugeridos por Pearce & Carm (1973) e Pearce (1980) (v. figura

81, capltulo 8), aplicados para as análises realizadas na presente tese sugerem um ambiente oceânico, seja

de assoâlho oceârrico, se.ia de arcos de ilha).

Figura 3l-Comparação do "lrend" da Suíte Serrote das Pedras Pretas (associação Tapuio)

cont o "trend" d,as rochas lgneas, a parîir de diagram.as concebidos por Beswick & Soucie

(1978), mostrando o grau de alteração das amostras. A comparação com a curua padrão

sugere pouca remobilização d.e sílica e alumina e cerla alteraçõo relativdmente ao cáIcio,

Maiore¡ detallrcs vid.e texto.

Figura 32-Diagrcmas de Beswick. & soucie (1978) aplicados à suíre serrore tìa,s pedras

Pretas, associctção Tapuio, nØsÍrand.o; (a) o contportantento dns razÕes CaO/K2O em

rel.ação à AIZO3/KZO e (b) d.e S|OZ/KZO ent relnção à Fm (FeOt+ MgO). Os ,,trend,\,,

padrões são d.e suites n.agmtlticas clássicas, compiladas pelos aulores acima. os d.ia¡¡rama,r

sugerem ertriquecimento d¿ CaO e Fm durante o metamorfismo.
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Figura 33-"Trend.s" de razões d.e elemenros maiores d.e roclns ígneas compiktd.os de

Beswick & Soucie (1978) comparados aos d.a Suíte Serrote d.as Pedras Pretas /associaçäo

Tapuio). Os d.iagramas confirmam modilicações oconid.os no cotxteúdo de CaO e Fnt já
cons tatad.as em diagramas anterìores.
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Figura 34-Diagrama d.a razão togarítmica cao/1,{a2o vs. Fm/Na2o d.a suíte serrore das
Pedras Preras/associação Tapuio, comparada ao "\rend" ígneo dos mesmos aulore,, d(t

figura anterior. um previsível enriquecimento em Fm parece mai,t acenruad.o que d., cao.
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Figura 3S-Diagrama TiO2 vs. sílica dtt Suíte Seruote das Pedras Pretas, associação Tapuio,

mostrando um contínuo decréscimo deste (txido ao lonÍio do .fracionamenîo.
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Figura jí-Diagramat At2Oj vs. sílica e Fe2Oj* vs sílica da Suíte Serrote das Pedras

Pretas, associdção Tapuio. Conto no caso do îitâtxio, obserua-se um conthluo decréscimo de

ambos com o aumenÍo d.o teor de sílica na rocha.
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Figura 37-Diagramas MgO vs sílica e CaO vs sílica da SuíÍe Serrote das Pedras Pretas,

associação Tapuio, nnstrando uma îendência a crescimento do CaO e um espallnnß,xto do

MgO com o aumento da sílica.
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Figura 3\-Diagrama álcalis vs sílica e K2O vs sílica da Suíte Serrote das Pedras Pretas,

mostrando o espectro composicional segundo a classificação das rochas vulcânicas não

potóssicas. As rochas se concenlranx nos campos dos basaltos e picritos com médio e baixo

K.
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Figura 39-Diagramas TAS e AFM da Suíte Serrote das Pedras Preîas, associação Tapu¡o,

mostrando o caró.ter toleítico da Suíte. Obserte-se que as rochas mais pobres em sílica caem

no campo alcalino e que há uma leve tendência a àecréscimo da soma dos álcaLis com o

crescimenîo da síIica.
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Figura 4}-Aranhagrama normalizad.o para o manlo primiîivo e diagramas de |erras r4ras

normaliZad.o para o condrilo da Suítc Serrorc àas Pedras Pretas. A,s amostras do

aranhagrama sõo da associação serrote ()as Pedras Pretas, enquLnlo que os ¿iagramas d.e

TR contêm amosttas das duas associaçÕes (ES-33IA, ES-346A, RP-602 e RP-0001 : Serrote

das Pedras Pretas: ES-068A1 e ES-073: Tapuio)'
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Figura 4l -Diagrama v vs Ti/l 000 (slrcruais, 1986) d.iscriminatx[e entre basaltos de assoaLho

oceônico (oFIl) e basattos d.e arco (ARC) d.a Suíte Seftote d.as Pedras Prens, associação

Tapuio.

(:s RbBr Tl¡ li I{ Tâ Noì.a Çc sr N,l I IIC Z¡ SirTi Tb Y

107



OFB-RÈ,elros dc n¡ndo occáDroo
L¡ì,1ì'lbleihs dc baixo porásiú

Figura 42-Diagramas discrimínantes de ambiente teclônico se1wxdo MulLen (1983) e Pearce

(1975) ¿a Suíte Serrote das Pedras Pretas, associdção Tapukt. Os diagramas discríminam

enlre basaltos loleíIicos de iltn oceônica (OI), búsattos tJe cadeia mesoceânica (MORB),

îolelîos de arco de ilha (lAT), basaltos calcioalcaLinos (CAB), ba¡altos de fun¿o oceânico

(OFB) e toleítos ().e baixo potássio (LKT). Considerantlo-se que a associação Tapuio

cons rui o segmento nõo mineralizado em Fe-Ti ¿Ja Suíte, os diagramas nxoslram que essas

associação possui uma tendênciA d.e Se Concentrar no campo dt¡s basaltos rJe cadeia

mesoceânica (MORB).
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DAS PEDRAS PRET,



TABELA
AmostIa Cr Ni I{b Bâ Nb Zr Y

RP-637 250 I400 380 120 s50 t4 na 300 40

RP696B 305 1040 450- 120 na 74 44

ìP-602 52 180 l0 45 460 na 10

tP-0001 240 3',7 15). l0 41o na t0 10

\1V-62, 45 75 20 na na na na 50 50

/v-65 445 240 70 na na nâ na r50 30

¿v -71 r40 45 300 na na na na 5 5

'tv-73 t20 70 200 nâ nâ na na 5 I

ìM-46 255 145 150 na na na nâ 50 20

M47 5 60 200 nâ na nâ na 50 1.O

M48 80 95 300 na na na nâ 100 30

M49 45 q0 300 na nâ nâ na 50 10

M-51 05 '70 200 na na nå nâ 50 20

M-54 65 65 i00 nâ nå nâ na 70
M-55 240 105 150 na na na na 30 l0
M-57 250 130 2.O0 nâ nâ nâ na 50

M-568 65 3-5 200 na na na n1 30 10

rM-58 515 320 00 nî nâ na na 20 5

tM-14 240 130 200 na na na nâ 50 .5

tM-76r'. 180 75 100 nâ nâ na nâ 30 5

fM-768 225 105 100 na na na nâ i0 5

;G-34 90 fì0 300 nâ nâ nÍì na 30 0

ìG.64 95 55 300 na na na na 50 20

;G.68 240 IZ0 ).oo 1ìâ nâ nâ nâ 30 l0
iG-6C 90 40 300 na na na na 50 30

;G-8 395 255 100 na na nâ nâ 50 15

lG-9 105 75 20(') nâ nâ nâ na 50 15

/v-08 115 110 150 na na nâ nâ 70 20
't0 5 200 na nå nÍI na 150 50

ìs-i464 '75 50 1120 5 nâ 215 <5 <5

Amosfta La Ce Nd Sm Eu Gd I-)v Ho Er Yb Lu
tP-637 45.'ÌO 95.90 \9.2O 7 .40 1.r0 6.s0 4.90 0,94 )..50 1.90 0.27

tP-6968 0.82 1.60 L50 i.40 0,65 3;Ì0 s.60 0.99 2.90 1.90 0.25

ìP-602 450 9.00 5.80 1 .40 0.69 l.10 r.00 0.21 0,66 0.5 0.09

ì.P-0001 1.10 2.10 l.50 0.30 0,39 0,28 o.2,4 0.03 0.10 0.08 0.03

is-3464 4. 7.4 0.7 0.5 0.ó 0.14 0 o.i 0.08

rs-068A1 14.8 37.6 21.r 1,6 <) 6 14 3 2.69 0.3 6

ìs-c)7i 20.2 42.o 22.9 5.2 4.6 4 0.85 o.1,4

Obs.: Fontes das análises: sigla RP, Ileurlen (1988); siglas JM, SG e VV, Veronese ¿, ¿1, (1985); sigla

ES, presente tese; n¿ì-não analisado
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5. z-SEQÜÊNClA METAVULCANOSSEDIMENTAR POçO DO SALGUEIRO

Esta seqüencia constitui a componente vulcanogênica do Complexo Sertânia, conespondendo a

um conjunto de lochas metavulcânicas com dominância de metavulcânoclásticas, de composição

intermediftia félsica, com uma componente menol máfica, que apafecc tssociada a uma seqüência

sedimentar clásticâ e químicoclástlcr. Entre as metavulcânicas, dominam bancos mais ou menos macicos

(foto 3ó), com umâ estfatificaÇão p¡eservada ûa escala métfict, mas é fì-cquente a presenQa de uma

bûndamento primfuio centimétrico, onde alternam-se níveis mais ou menos lélsicos (fotos 37 e 38). Em

apenas um afloramento, na locâlidade Upo, foram observadas brechas, onde liaS,mentos de uma rocha

máfica, da ofdem de 4-5cm, rpafccem cm uma malriz vulcânicâ félsicc/intermediáfia; localmente,

observam-se texturas microporfiríticas.

Derrames são raros, apareoendo principalmente na região de lìecanto, to sul de Carquela. Neste

local, aparece uma alternância rltmica de grmada-biotita xistos, metacherts, metamáltcâs e metafélsicas-

intermediárias, em níveis desde alguns centímet¡os até a escalÍ¡ métrica, tudo coltado por umâ pequena

inu.usão de gabro (f'otos 37 e 38); nos bancos félsicos-intermediários observa-sc algumas esÛâtificaçÕes

gradativas. Na região entre Acali e Poço do Salgueiro, ocorre uma seqüência estratilìcada, com raríssimas

bolas félsicas (pequenas bombas?) muito achatadÂs pela deformâção, esü'atifìclção Sladativa e possfveis

estruturas convolutas.

No geral, predomina uma âlternância de material vulcânico e sedinìentar, fteqüentemente

gradacional, confirmando o caráter vulcanoclástico da seqüência. Esta Sradação é muito acentuada na

região de Tapuio, na parte oeste do plúton nofte, onde ocoffem transições para as supracfustais da

Seqüência São Caetano.

Na parte sul desta intrusão, essas metavulcanoclásticas apafocem em contato estreito com as

metamáfico-ultramáficas da Sufte SetÏote das Pedras Pretas, sugerindo uma certiì lelação enfie elas e a

associação Tapuio desta Suíte, confbrme.iá discutjdo anteriormente. Uma relação mais evidente ocorre

com os metagfanitóides Recanto, pois é comum a existencia de xenólitos e r oconência de faixas dessas

metavulcanoclásticas inclufdos nestas rochas, É interessante nencionâf ainda que a

deformação/metamorfìsmo c a nìignlatizaQão que âletam as supracrustais dà Seqüencia São Caetano

afetam também a Seqüência Poço do Salgueiro e os próprios metagranitóides Recanto

Ao microscópio, essas rochas geralmente apresentam uma textuÍa lepidogranoblástica, com

granulometria lina, uniforme, exceção de algumas concentfações de minefais claros lentjculales ou do

desenvolvimento, em alguns casos, de uma bandânìento composicional dominante. Essa f'oliação é

transposta e microdobrada, de modo que .iá dcve representar um 52, sendo crenulada por uma nova

foliação matcâda pela biotita recristalizada. As bandas félsicas são formadas basicamente por quartzo,

plagioclásio, microclina e esparsa muscovita grosseira, enquanto que as bandas máficas são formadas por

biotita dominaûte, muscovita, quartzo e feldspato interstrciÀis e pelos acessÓrios titanita, calcita,

clinozoizita-epidoto, apatlta, zjtcão e ¡aro opaco. A muscovita em alguns casos parece resulta-r da

transformação da biotita; ent¡etanto, os agregados de muscovita grosseira sugerem ter ouüa origem.
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Em uma lârruna, foi encontrado um aglomerado dc cristais de plagioclásio alterados e,

apa.rentemente, transformados para muscovita, esta obedecendo os planos cristalográltcos daquele. Na

maioriâ dos casos, não há vestígios do plagioclásio, mas a forma sugestiva de unl fenocristal ou de um

fragmento clástico parece corrobora¡ esta interpretação. A biotita é uma variedade de cor mtrrom

chocolate, mas foi encontrada uma va¡iedade marrom esverdeada eln tofno de unl xenocristal de

clinopiroxêdo. Gfanacla é um acessório râro e foi encontrado em grãos iüegulares, lbrmando uma coroa a

distância, em torno desse único cristal de clinopjroxênio åcima mencionâdo; de modo que elâ pode ter a

mesma origem xenocristalinâ. Composicionalmentc, predominam qua:tzo (25-50V0), plagioclásio (25-

35Va), biottta (5-15Vo), microclina (5-1070, pode chegar a 35%), muscovita (3-5V0, a,té 107o) e acessórios.

A tabela 9 apresenta ¿nálises completas de 3 amostras dessas metavulcanoclásticas, cuja

localização é indicacla na fìgura 46. Observa-se que são equivâlentes de dacitos, andesitos dacíticos e

tfaquidacitos, com tendência pafa riolitos, segundo a classificação do IUGS (Le Maihe et al.'1989) (figura

43a) e Winchester & Floyd (1977) (figuras 43b e c). Trata-se de uma seqüôncia subâlcalina peraluminosa

(frgura 44), com teofes de K2O equivalentes aos de seqüências câlcioalcalinas com médio e âlto K. O

diagrama de terras raras normalizado para o condrito (figura 45) mosúù um pâdrão effiquecido em tenas

raras, um moderaclo a alto fiacionamento entre as terias rafas leves e pesadas e umÍ¡ discreta anonalia

negativa de Eu, esta últrma sugelindo o efeito do feldspato: ou separaÇão deste mineral ou retenQão do

mesmo na f'onte. Este padrão é muito similar aos das séries calcioâlcalinas com alto K (Gill, 1981;

Wilson, 1989; Wilson & Davidson, 1984; Chengzao, 1987; Floyd et aL.' 1992), típicos de muitos arcos

magmáticos maduros, que se caracteriza por um fbrte effiquecimento das terras raras leves (no nosso câso

LaN/LuN= t 1,8 t 7) e uma moderada anomalia negatrva de Eu (no caso em foco EUNÆu*=0'652).

O ar anhagrama normalizado para o mânto primitivo desta Seqüência (figura 45) apresenta um

forte ÍÌacionamento entfe os elementos mais e menos incompatlveis, com effiquecimento dos cátions de

baixa valência comparados aos de alta valência. São destâcáveis as expressivas anomalias negattvas de Nb

e Ti e discretas anomalias negativas de Rb e Sr, que comprovam um forte envolvimento crustal na

formação do magnìa dacítico-riolítico.

As relações rie campo, o caráter peraluminoso e o espectro composicional lestfito, com

dominância de vulcanoclásticas e ausência quase total de vulcânicas andesíticas, sugerem que tratâ-se de

uma seqi.¡ência vulcânicÂ com f'orte contribuição crustal, O aranhagrama dos elementos incompafveis e o

diagrama de terras raras sugerem â influência de material crustal, provavelmente os metâssedimentos do

Complexo Sertânia; as anomalias <le Nb, Sr, Ti e Eu são compatlveis coûr uma fonte rica em feldspato.
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Foto 3 S-Afloramento ES-94, região de Poço do Salgueiro. EnvoLuirio do plútort norle do

CompLexo Lagoa das Pedrds; metavulc(lnoclátìlicas bandada¡ dd Seqüência Poço drt

Salgueiro, com um bandamento composicional S2/Sj.

Foto 36-Mesmo a.floramento anlerior: envoLtório do Conplexrt magmático Lagoa das

Pedras: metavuLcanocltisticas t)a Seqüêncía Poço tLo Salgueiro com unt níveL d.e Lava

preservado.
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Foîo 37-Afloramento ES-320, sangradourrt tlo açude de Recantr.¡. Seqüência

metavulcanossedime,xtar Poço d.o Salgueiro exibindo uma dlternância reguLar de níveis

décintétricos máfico-félsica e vulcanoclástica (So), parcialmenrc recrittaLizado pela

deþnação conîracional. (foLiaçÕe,s S2/Sj sobrepostas). Em cerbs "set's" lú feições

s u ge s I ivas d e g rad.ação contpo s icional,

Foto 39-Mesmo aflornmento (l.a foto anleríor, exibittd.o a mesnla reguLaridade de ahentância

mófico-féIsica e vulcanocásticd: aLgurts níveis de metabasitos, xisîos e nletaclßrls sõo

ittcluídos na seqüência, nesle local, além de pequena intrusõo de gabro.
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Figura 43-Variaçõo composicional da Seqüência metavulcanocLóslìca Poço d.o Salgueiro

mostrando (t composiçõo restrila îraquílícû./riolítica/riodacítico./dacílica: (a) ¡egundo

r)iagrama TAS tle Le llas et al. (1986) (convenções de acorrlo cont a figura 14): (b) e (c)

diagramas ¿e W¡nchester & Flovd ( 1977).

m¿dío-ûlto K e peraLuminosoFigura 44-Diagramas d.emonstraùvos tlo caráter subalcalíno a

da Seqüência netavulcanoclástica Poço t)o Salgueiro.
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Figura 4,-Aranttagrama normalizado para o manlo primilivo e diagrama de îerras raras

normalizado para o condrito da Seqüência Poço do Salgueiro, observando'se as expressivas

anomalias negativas t]e Nh e Ti e discretds de Rb e Sr, suSestivas de uma forte comPonenîe

crustal na formação d.o ma¡¡ma dacítico-riolítico.

{mostfa Cr Ni ìth (ls BA Sr Ta Nb Hf Zr Y Th

ls-0908 10 24 na ró0 <5 1.750 780 <t(l LO 1 l,t 580 36 l6
ls- 131 37 3 nâ 10 <5 1280 \70 <t0 l5 8 220 37 14

ìs- I ooA 50 30 80 82 nâ 760 432 na <5 nâ zo1 2'l nû

\mosfra I-a Ce Nd Snl Eu Gd Dv Ho Er Yh Lu

ts-131 1< 5 75 7 61 4.6 4.4 0.90 2.5 2.40 0,31

ìs-1(x)A 22.0 5f\.2 24.1 4.9 r.0 3.8 4.0 0.67 l6 1.i9 0.19

rs-255 30,6 65,2 29,0 5,4 1.0 4.0 i.8 0.7'7 2.1 2.11 0,26

Obs.: Fonte das análises: presente tese
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FTGURA 46-MApA OE LOCALtZAgÃo DAs aMosTMs coM aNdLtsE outMtcA

suIîE sËRRoTE DÂs PEDnAs PRETAS E sEaijÊ}Ic|Â E Poço oo sALoUEIRo

]. COMPLEXO SELÉM OO SÂO FRANCISCO; 2- COMPLEXO FLOFESIA] 3-SUIîE MÀLHÁ
OA VERMELHA 

-4 
- coÌi,IPLExo cABnoBo / sEauÊNcIA LAcoA DAs coiITENDAs, MEIA:

GRAI.IIIOIDES SÂO PEORO/ METATFONOHJEI¡IIOS FIÁCIIO OAS LAJE9 I UNIOÁDE 4d NOENca¡TElrs-surr€ sEnRoTE DAs pEDnas pRETÀs,. ô-sEou€nct¡ Èoco oo sel-
GUErR.o,_z-META€RÂNn0ioEs coNTRActoNats I INéLUrNDo mrxls DÊ súenacnusrars¡
8-GRANOOToRtTO ¡l¡rCHO OO lCO',(Xe¡¡dl[os oE supR^cRusrars exct_uibosi, s-en4NIIO SAO JOAO. ]Ù-GRANITO SERRA DO ARAFUÄ'.

Obs.l As ol¡o!tros Sur'iê S€.rote do3 podros proto! compltodd! d6 V.ronê3€ ¿lot.(19g5)
lcrom ç6¡"106o" no ptúto¡ Nort€ â princtpoth.nt. nos ocorrôncto! d. Fo_T¡ os!lhoto-dss ìo mogo !ôm num.iord_o.
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d-COMPLEXO GRANITICO LAGOA DAS PEDRAS 2: MIGMATITOS E

METAGRANITóINSS CONTRACIONAIS

Essas rochas compreendem um conjunto de fatjas e intrusÕes granJticas e migmaúticâs

tabulares, de dimensÕes desde cent(métricas até quilométricas, cuia colocação toi controlada pelo evento

F2Æ3, contracional. Esse complexo ocone envolvendo as inrusÕes tardias, âpÂrentemente formando um

alóctone que é atravessado por essas inffusõest de acordo com a natureza do plotólito, distingue-se dois

tipos básicos, aqui denominados de Recanto e Riacho do Forno.

Os metagranitóides Recanto aparecem como corpos tabulares, lentes e pequenos sloc,kj (como é

o caso do domo de Arapuá); mas sua ocorrência na parte leste e sudeste da intrusão principal possui ainda

uma forma indefinidâ. A sua feição macroscópica caracterfstica é uma textura augen prolomiloîijj'c de

recristalização sincontracionûl (fotos 8 e 39). Existem duas facies básicas nesta associação: uma facies

cinza bimicácea dominante, que ocorre como intrusões menores; e umâ facies rósea biotltioa, aflorante

principalmente no domo de Arapuá; e uma facies leucocráticâ com augen esparsos, de transição pâra os

metagrarutóides Recanto, que domina nû faixa sul do Complexo Grarutico Lagoa das Pedras. A facies

cinza é ctzcterizada por uma textura protomilonll.tca augen, onde grandes porliroblastos de microclina

são contornados por filmes de biotita e muscovita e estão dispersos em uma matriz microgranular formada

por plagioclásio, microclina, quafizo e acessórios. As vezes, essa trama evolui para ùm textr'JÍn morlar

onde, freqüentemelìte, os porliroblastos estão nanteados pot pequenos cristals de mirmequita, produzindo

uma pseudo-textura rapakivi; a mirmequita comumente associa-se a uma compoltente microgranular que,

fieqüentemente, permeia a rocha, paÍecendo sugerir um processo de recuperação de cristais maiores da

ftama primária.

A mícroclina comumeflte .inclui cristais de plagioclásio mirmequíticos ou contendo gotlculas de

quartzo, parecendo, assim, de natureza tardia. Grande parte do quaÍzo é límpido e intersticial, sugerindo

uma geração tardia; â extinção ondulante indica a atuâção de um str¿ss sin ou pós-(re)cristalizâção. A

biotita é uma variedade marrom avermelhada, sugestrva de um tipo S reduzido (White, 1992). A

muscovitÂ é tardia e, as vezes, parece secundária, à paúr da biotita. A composição atual compreende

microclina (15-25Vo), quartzo (25-35), plagioclásio (3540%\ biotita (107o), muscovita (57o) e acessórios

(titanita, apÂtita, allanita e zircão, além de rara granada), conespondendo a granodioritos e monzogradtos.

A fâcies rósea e leucogranítica, biotítica, é algo similar, diferindo pela ausência da muscovita e

menor proporção da matriz microgranular, assim como da microclina; entretanto, a mirmequita, as vezes,

é uma componente impoftante. A matriz microgranular tende a f'orma.r uma rede anastomosada, espaçada;

o plagioclásio é mais àbundånte e a textur'Â porfiroblástica menos desenvolvidai muitas vezes, esses

porfiroblastos são, ua reâlidade, agregados de plagioclásio, quafzo, microclinâ e matriz microgranular. A

composição aproximadâ é: plagioclásio (25 à 40Eo), quanzo (35 à 45%), microclinz (5-40Vo), aparecendo

ocasionâl muscovita, granâdâ, âpatita, ûtanita, epídoto e allanita.
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Foto 39-AÍLot'amenro ES-239, estrad.a Floresta Serra Talhada, região tÌe Baffa da

Forquilha; nxetagranitóid.e Recanto, facies cinza, com sua caracîerítica lextura "augett" e

uma mdtriz rica em biotita e muscovita +(granada, aLgunm siLlimanita).

Foto 4)-Afloramento ES-35, região tl.e Tapuio. Complexo Lagoa das Pedra';, nrctagrarùtóide

Riacho tlo FonLo, moslrando feições migruatíîicas, com Leucossomas formando tlobras sem

raiz, mesossomas com proporÇão variável de máficos e descotxtínuos filmes micáceos

(melanossomas)
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Foto 4l-AfLoramenlo ES-260, cabeceiras do Riacho dos Pocitthos. Complexo Cratútico

Lagoa d.as Ped.ras; n gmatito estromálico Riacln do Forno, com mnossoma ristoso e

gnáissico com granada, ntuscovita e biotita; o protóli.to é uma faciet; de rransiçõo entre as

Seqüênciûs São Caetano e Poço do Salgueiro,

Os migmâtltos c n.retaglanitóides Riacho do Forno englobam roclìas leucocráticas

dominantemente com muscovita, ou conl nuscovitâ e biotrta e granadrì, disttnguindo-se iacies

estromátjcas e de injeção tit-par-Lit, além de va¡ied¡d es schlieren e nebulíticas (totos 16, 40 e 41). Eles

ocorrem caracteristicâmente nr reglão <le Tapuio, na parte oeste da intrusão norte, predominando nesta

área migmatttos com 2 micas, em palte envolvendo um protólito metavulcanoclástjco da Seqüência Poço

do Salgueiro. São abundârtes também na paÍe oeste da intrusão principal e na zonâ híbrida das intrusões

satélites; ocorrenl ainda como glândes xenólitos no interior da intrusão principal. Na margem sul do

complexo, predominam metagranitóides leucocráticos com megacristais de feldspato espa$os, sugelindo

uma üansição para os metagranitóides lìeoanto.

Constituen colpos tabulares migmatíticos e granlticos cuios colìtâtos com as supracn¡stais

variam de bruscos a gladacionds. É conlum r existdncia de restos dc xislos intelcthdos ou a preservação

de restitos supermicttceos lenticula.res (f'otos 40 e 41). Entre os tipos migmatiticos predominÍl o tipo

estromático, onde um mesossoma xistoso alterna com neossomas, onde são comumente presefvados um

par melanossoma-leucossoma, São, geralmente, granitos leuco à hololeucocráticos de granulação media à

grosseira, pâssando a tipos quase porfìlóides na palte sul do batólito.

Os exemplos mais espetâculares de migmatização ùr siru ocorrem na região de Tâpuio e riacho

dos Pocinhos, onde a migmâtização atinge de f'orma expressiva unì protólito vulcanoclástico do
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Complexo Poço do Salgueiro; nesta área, ocorrem todos os estágios de transf'ormação dessas rochas,

desde aqueles onde todas as fèiÇÕes primá'ias estão preservadas (bandamento composicional, acamâmento

gradacional, etc) até estág.ios onde esse protólito só pode ser identifìcado pelâ coloração cinzenta do

mesossoma, nos quais pode-se reconhecer, pelo menos, dois episódios de geração de leucossomas.

Microscopicameme, os metâleucogrânitos com pórfiros esparsos da margem sul são sieno à

alcali-feldspato granitos, mas feconhece-se uma heterogeneidade composicionâl mesmo a nível de Iâmina,

onde porções menos potássicas, aparentemente mars primitivas, são preservâdas. A textura é granoblástrca

orientada, com orientação dada principalmente por menos rle 57o de micas, entre as quais predomina a

biotrta marrom avermelhada. Microclina pertÍtica atinge 6570, seguido do quârtzo (ZSE|), plagioclâsio e

mirmequita, com menos de SVo, ¡lém de micas+acessórjos constituindo os 57o restantes; entre estes estão

granada, apatita e trtanita. O leucossoma gerado a partrr das vulcanoclástjoas é umâ rocha gûáissica com

textura grano à lepidogranoblásticâ, com finos cristais de biotrta, ùlguns pequenos fenoblastos de

feldspato e ribbons de quaÍzo.

Há feições sugestivâs cle protomilonitização, tais como porlìroclastos de lèldspato, recuperação

e cominuição de cristais do quarlzo e feldspato, extinção ondulante do quartzo. As faixas leucossomáticas

arnda visíveis mosham-se também deformadas, indicando uma deformação sin ou tardimigmatização;

resquícios de uma fase pré-migmatlzação pode tâmbém ser constatada pela existência de uma foliaQão

residual S1, Neste caso, ¡ì microclina é menos abundante, predominÍ¡ndo uma rocha leucomonzogranítica;

enû'e os máficos dominam muscovita e biotita, ocoffendo ainda granada, âpatita, epídoto e titanita. A

facies migmatftica Tapuio apresenta umâ textura lepidogranoblásticû protomiloníttca, com porfiroclastos

de microclina ou plagioclásio em meio a uma matriz dominantenente quadzofeldspática, incluindo arnda

biotlta maffom avermelhada, muscovita, granada, opaco, allanita. A composição varia de monzo à

sienogranftica.

A tabela 10 apresenta alguns dados anallticos desses grarútóides e a fìgura 54 indica o local de

procedênciâ das amostras analisadas. O diagrama QAP mesonormativo apresentado na figura 474 mostra

o especfro composicional restrito dessas fochas, as quais concentram-se no campo dos monzogrânitos

(campo 3b); a nível desses componentes, observa-se a similaridade entre os dois tipos de migmâtitos e

metagranitóides; o diagrâma Q-P multicaliônico de Debon & Le Fort (1983) expressa também este

especûo composicional limitado, restrito aos campos do glanito e do adamelito (ngura 47b). Os

diagramas da figura 48 demonstram que são rochâs peraluminosas e que os metagranitóides Riacho do

Fomo são leucogranitos. Esse espectro composicional restrito é cffacteríslico dos granitos crustais de

Lameyre & Bowden (1982),

O aranhagrama normalizado para o manto primiuvo ({ìgura 49a) nostra que, û nível dos

elementos incompatíveis, não há diferenças entre esses dois tipos de metagranitóides, Eles exibem um

forte ftacionamento enûe os elementos mais e menos incompafveis e expressivas ânomalias negativâs de

Ba, Nb, Sr e Ti, carâcterísticas dos grarutos tipo S (Thompson et dl., 7984t Brown & D'Letnos, 1991).

Esses granitos são conhecidos pelo alto effiquecimento em Rb e f'oÍe empobrecimento em Ba e S[ oom
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relação às suas fontes sedimentares potenciais; e pelo forte empobrecimento em elementos F{FS (litófilos

de altâ valência) tais como Zr, Nb e teffas raras, comportamento que tem sido âtribuído à retenção de

fases acessórias no restito durante a fusão (Harris & Inger, 1992).

O diâgrama de tenas raras raras normalizado pa.ra o condrito (figula 49b) confirnìa essa

simila¡idade composicional e mostrâ um padrão l'oftemente fl'acionado entre âs terras raras ]eves e pesadûs

e uma expfessiva anomalia negativa de Eu, comprovando a sua I'onte crustal e uma gênese a partir da

fusão incongruente de muscovita ou biotitâ com âusência de vapor (Harris & Inget, 1992). Este padrão é

também simil ao de um biotlta granito do Complexo Cristalino Central do Alto Himalaias, embora esse

padrão seja completamente diferente daquele dos leucogranitos desta mesma área (Searle & Fryer, 1986),

os quais mostram um empobrecimento em tenas raras em relação aos gnaisses encaixantes, possivelmente

pelo grande envolvimento de voláteis na fblmâção desses últimos, claramente demonstrado pela presença

de minerars ricos enl B, F e pelo plofundo empobrecimento em Zr dessas rochas; segundo esses autores,

os leucogranitos dessa região representam lundidos anatéticos gerados pelo calor residual e grande

quanttdâde de voláteis atuândo sobre o embasamento durante o mecanismo de espessamento crustal.

O aranhagrama normalizrdo para o ORG da figula 49c mostra um um padrão típico de grarutos

sincolisão, com uma cü acterístjca ânomalia negatrva de lla e um empobrsoimento profundo dos

elementos menos incompalveis, principalmente Y e Yb (Harris ¿¡ al., 1986),

Reâlizamos uma breve análise do comportamento de alguns elementos maiores e traços, visando

compará-los com os migmatitos de S¿l¿¡ MaLo e grarxitos Mmcelianos dù rcgião nordeste do Maciço

Armoricano, estudados por Brown & D'Lemos (1991) (figuras 50 e 5i). Segundo esses autores, esses

migmatitos e granitos fazem parte de um mesmo processo petrogenético, com base em evidências de

campo, tratamento estatístico de dados químicos em rocha totrl (teste-Ð, pâdrões de elementos traços e

dados isotópicos (idades modelos e E de Nd e Sr). Os migmatitos de Saint Malo e os granitos mancel.ianos

resultaram de um mesmo episódio ânâtético, que af'etou umâ seqüênoia sedimentâr de retroarco durante a

orogeda cadomiana (-540 Ma.); em comparação com os miEmatitos, esses granitos seriam produtos

distante dessa anatexia, mas sua geoquímica ainda preserva a assinatura característica dâ fonte.

Os diagramas da figura 50a mostra que: 1) ambos granitóides do Complexo Lagoa das PedrÂs

são ricos em K2O (K2O>N2O) e que não há colinearidade entre os álcalis; eles distribuem-se no campo

dos diatexitos e gmnilos anatéücos de Saint Malo, bem como dos granitos e leucogrânitos manccliânos,

sendo os nossos metâgranitóides mais empobrecidos em Na2O; 2) os metagranitóides Recanto sâo mais

ricos em'li02Þ0,2V") que os Riacho do Forno; da mesma forma que nos exemplos franceses, mostranl

uma correlação positiva entre'1iO2eZr, ambos decrescendo com o aumento da sílica (não mostrado); o

gradiente dâ curva, entretânto, é diferente daquele dos granitos manceliânos, em função dos mais baixos

teores de TiO2 dos nossos netagranitóides, Esse comportamento indica que processos similâres

controlaram a distribuição desses elementos.

Os diagramas da ligura 51 mostram que os migmatitos c metagranitóides Riâcho do Forno são

discretâmente mais enriquecidos em Rb que os de trpo Reoanto, arnbos limitando-se à faÍxa entle 150 e
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300ppm; o espectro do Sr é ainda mais esffeito, restringindo-se à faixa entre 100 e 200 ppm. Os

metagranitóides Recanto são claramente mais enriquecidos em Ba do que os Riacho do Fomo. O

diagramâ Rb v¡^. sflica mostra um comportùnento idêntrco âo dos diatexitos de Sainl MaLo, constatando-

se que o lìb va¡ia pouco com o crescinento da sflica, diferentenente dos granÍtos mancelianos, que

mostram um crescimento do lìb com o aumento da síiicr. Os diagramas Sr vs. sílica e Ba vs, sflica

exibem padrÕes similares aos dos migmatitos, diatexitos e granitos anatétrcos dc Sairú MaLo, sendo

destacável o empobrecimento exüemamente brusco do Ba com o clescimento da sílict. Ou seja, os nossos

metagraniióides mostram um comportâmento intermediário entre os m.igmatitos de Sainf Mdlo e os

grarutos mancelianos, sugerindo que os fundidos desses grarutóides podem estal impregnados de

âbundante materiål restítico.

A abundância de muscovita e/ou biotita em nossas rochas sugere que a lusão parcial das

supracrustais São Caetano e Poço do Salgueiro, através de reações de fusão incongruente primeirùmente

da muscovita e subsequentemente da biotrta, foi um mecanismo impoftante na gerâção dos fundidos

anatéticos que deram origem aos migmatitos e metagranitóides Recanto e Riacho do Forno. Essas reações

são usualmente conhecidas e envolvem diferentes produtos na presença ou ausência de uma lase flúida,

sendo representadas pelos equilfbrios abâixo:

muscovita+qual1zo+plagioclásio+vapor=feldspato potássi co+fu ndido ( I )

muscovita+quartzo+plagioclás.io=fbldspato potássico+sillimanita+flrndido (2)

bioüta+sillimanita+quaft zo+plagioclásio+vapor=granada+fundido (3)

biotjta+sillimanita+quaÍzo+plagioclásio=granada=feldsp¿to potássico+fundido (4)

biotita+plagiocl ásio+quartzo+vapor=fundido (5 )

Sillimanita foi encontrada em âlgumâs amostras da Seqüênciâ Poço do Salgueiro e é um minerâl

comum nos metapelitos do Complexo Sertânia (Santos, 1977). Observa-se que as reações na ausência de

vapor favorecem a presença do feldspato potássico no restito, pois são geradas altas tiações de fundido,

que empobreoem o restito de feldspato, seja por consumo do plagioclásio dâ fonte, seja do feldspato

potássico formado a partir da fusão incongruente das micas. Consequentemente, serão gerados fundidos

com alta razão Rb/Sr e baixa Sr/Ba. Ao conÍárìo, reações com ausência de vapor tendem â forma¡

pequenas fraÇões de fundido, de modo que resultarão restitos mais ou nenos ricos em feldspato e

lundidos com alta razão Rb/Sr e barxa Sl/Ba, os quaÍs terão uma tendêncìa a desenvolver anomaliâs

negativas de Eu. Na natureza, as (eações com presença e ausência de vapor fazem parte de umf¡ reação

contínua; as reações (l) e (3) ocolÏerão somente quando um flúido hídrico estiver presente, mas a

atividade da água tenderá a diminuir com o início da fusão, l'âcilitando o desenvolvinÌento das reaQões (2)

e (4).

O diagrama esquemáiico pressão-temperatura da ÍÌgura 53, extraído de Aswonh (1985) mostra de modo

simplicicado a rnaioria das reações envolvidas na anatexia. Esse diagrama mostr'â os campos dos

previsíveis leucossomas, de acordo com as características pré-migmalticas. Com excessão de algumas

facies cíûzentas dos metagranitóides Recanto, os dados de campo parecem indical'que os diatexitos e
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grânitóides estudâdos representam segregações de leucossomas dos metatexitos, os quais possuem

bastante feldspato potássico, sendo, portanto, fundidos do campo 2 desse diagrama, envolvendo as

reações (2) e (4) acimâ; isto é, da fusão incongruente de muscovita e/ou biotita com ausência de vapor.

Essa conclusão está dc acordo conl a anomaliû negativa de Eu presente no diagrama de te[as raras e com

as baixas razÕes Sr/lla (Recanto: 0,1-0,3; Riacho do Forno: 0,5) e mùis altas lìb/Sr (Recanto:0,9-2,8;

Riacho do Forno: 1,3-2,1) que âs esperadas para rcaçÕes com presença dc uma làse flúidâ (Hân'is & lnger,

1992).

Em pressÕes di¡ ordem tje 5kbal, a reação (2) ocorre a 665'C (Clemens & Vielzeul 1987).

Estudos experimentds em fontes naturâis e sintétjcas revelam temperaturas acima de 850"C pala pressoes

da ordem de l0 kb¿r e diferentes liâções de fusão pâra û reação (4), mas, difÞrentemente da reação

anterior, ela é âltamente sensível à proporção nrodal de feldspato e micas na fonte e à sua composição

mineralógica. A tabelâ 20 contem também alguns resultados experimentais sobre a anatexia de v¡í¡ios

protólitos sedimentares e Ígneos, que permitem também inferir o nível lérmico alingido por essas rcrçoes.

A ra¡idade ou mesmo ausencia de sillinanita entre os componentes dessâs rochas não exclui,

mas favorece a reação (4), que envolve consumo deste mineral. A reação (2) pode oconer, mas um

abaixânento da pressão+âumento de temperatura propiciará o desencâdeânen1o da reação (4) e o

consequente consumo da sillimânitâ. De modo que as condições esperadas são pam pressÕes entre 5 e 10

kbar e temperaturas acima de 850"C. Não se pode afâstar a hipótese, entretanto, da form¡ção de alguns

desses mobilizâdos através dumÂ reÂção do sistema haplogranito, a temperaturas mais baixas (Ash',ryorth,

1985; Johannes, 1983), considerando que o protólito âpresentasse cÍuacterísticas composicionais

adequadas para a reaQão Ab+Kf+Qz+H2o-+líquido acima da curva do solidus granítico (figura 54).

De acordc¡ com esses dados, sugere-se pressões moderadas (5 a 6 kba¡) e temperaturas em torno

de 700'C pâra a f'ormaÇão desses fundidos. Em síntese, âs relações de campo, os dados peuográficos, os

padrões geoquímicos indicam que os mignÂtitos e metagrânitóides Recanto e Iliacho do Forno

apresentam caracteríslicâs mais ou menos similares aos dos granitos tipo S (Chappell & White, 1974;

Pitcher, 1983; 7987; 1993; Casfto et al., 1992), con ilmeruta ou S reduzido (lshihara, 1977; Whtte, 1992)

ou granitos crustais (Didier et aL., 1982, Lameyre & Bowden, 1982), apesr de pequenas diferenças

verificâdas enhe esses diversos tipos e modelos de concepçáo. Numa visão geodinâmica coffesponderiam

aos granitos colisionais do grupo II (Hanis et al., 1,986, Vidal ¿f aL., 1984) ou tipo C.t (crustais

associados a thear/thrust) de Barbarin (1992). O diagrama R1-R2 de Batchelol' & Bowden (1985)

confirma a nâtureza sincolisional desses metagranitóides, nlas os diagramas Rb vs Y+Nb e Nb vs. Y

(Peuce et aL., 1984) sugerem que os nìetagrarutóides Recanto possuem uma componente composioional

intermediáriâ ent¡e os granitos de arco vulcânico e os granitos intraplaca; umâ análise do diagrama mostra

que tal compoÍamento decorre do brixo teor de llb e mais alto de Y dos exemplos analisados por estes

autores. Entretanto, considerando-se r afinidade do protólito vulcanossedimentar dos metagrânitóides

Recanto, as metavulcanoclásticas Poço rlo Salgueiro, com a das rochas vulcânicas de alcos magmáticos

maduros, acred.ita-se que a nâtureza do material fonte seia a lesponsável por tal diferença,
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Figura 47-(a) Diagrama QAP mesonormativo dos metaSranitóides Recatúo (quadrados) e

dos migmatitos/metagranitóides Riacho do Forno (círculos), mostrando um espectro

composicional resîriîo do campo 3b-monzogranilos; (b) diagrama Q-P mullicatiônico com

tlistribuição de ambos metagranitóides nos campos I (Sranitos) e 2 (adameLitos). Campos do

diagrama QAP, conforme a Í¿7ura : campos t).o diagrama 8-P: l-Srani;o; 2-adamelito, j-
granodiorito: 44onalítu: S-quarîzo ¡ienito: í-quartzo monzonito: 7-quartzo monzondiorito;

]-quartzo diorito: 9-sienito; l0-monzonito; I l-monzogabro; )2-gabro (diorito)
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Figura 4\-Diagramas A-ß multicatiôníco e alumina/álcalis totaL vs. aLumina./Cao+óLcalis

tolal dos migmatitos e metagranitóides Recanlo e Riacho tlo Forno, nxoslrando o cardter

essencialmente peraluminoso d.essas rochas e a natureza leucogranítica dos tipos Rìacho do

Forno. Na figura a, os campos I, II e II, correspond.em ao domín¿o peraLuminoso, enquanto

que IV, V e VI, ao metaluminosrl Os campos são caracrerizados por: I-muscovita>biotita,

II-biotita>muscovita: III-¡biotita!.,..: IV-lbiotitalhornblenda!piroxêttioxolivina,..; V-

tclinopiroxêniox.... ; Vl-¿rochas ígneas de composição excepcional.
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Figura 49-Aranltagramas e diagrama de lerras raras dos metagranilóides Recanto

(quad.rados) e dos migmatitos e metaçruùlóide,¡ Riacln do Fomo (círculos): (a)

aranhagrama normaliz.arJo para o manto primitivo: (Lt) diagrann tl.e terras raras

normalizado para o condrito: (c) aranhagrama normaLizado para o ORG: padrões conforme

definido s rn me to do lo gia

Figura S)-Diagramas Na2O vs. K2O e TiO2 vs. Zr dot^ migmatitos e metagranitóides

Recanto e Riacln do Fonto, mostrando: l) ambas suítes são ricas enx K2O (K2O>N2O);

nõo Ìtti colinearidade entre os álcalis: 3) os metagranitóitles Recanto sõo mais ricos em

TiO2 þ0,2o/o) que os Riacho ¿o Forno: 4) a colinearir)ade entre T|OZ e Zï sugere

reLacionamento conx mesmo processo petrogenélico.

tjo? (% f'4o)
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p

126



Figura Sl-Diagramas Rb r,:;. sílica, Sr vs. sílica a IJa vs, síLica dos miSnaîitos e

metagranilói¿es Recanto e Riacho do Forno. Os po Riaclú do Fonlo são discreîamenle

mais enriquecid.os em Rb e nmbos Limitam-se à faixa entre 150 e 300ppn: o especto do Sr é

ainda mais eslreito, limit(lndo-se à faixa entre 100 e 200 ppm. Os netagranitóitles Recanlo

são claramenle mais enriquecidos em lla do que os Riacho do Forno.

Gnúosci¡c!þào,,/t:tøntntrplva

l.ì¡ lrta{r t 5:ìit ?rirl
Rr -¡6,, rr1ñ ¡ñ,1fr!+rir

lr)
1çr)t

6

I üddr.! d¡ 6,rcâ
I i:kna*ìú

Y (pih)

Figurtt S2-Diagramas d.¡scriminanles de ambienles tectônicos dos mtgmatitos e

meragratxilóidei Recanto e Riacho do Forno. (a) diagtama R1/R2 de ßatchelor 4i¿ Bowdett

(1985); (b) e (c) diagramas Rb vs. Y+Nb e Nb vs. Y, de Pearce et al., 1984).

I - añoio¡fti¡¡ Þjtu¡{ôlÉôt

\
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TABELA 1O-A RECANTO E RIAC

{mostra (lr Ni Rh (ls Bâ Sr Ta Nb Hf Zt Y Th
ls-009 10 24 290 <-5 31( 140 0 8 <8 32 <10
ls-035 l0 ,,4 280 46( 210 0 l5 <8 150 l9 I8
ls-094A 51 47 220 <5 66{ '79 0 t9 <8 220 43 <10
,.S- 166 0 2.4 220 <5 55( 140 0 l6 <8 200 42 28

ts-0728 0 240 <5 46t 20 0 32 <lì 200 75 20

ls-046 7 24 160 I 44( l0 0 4 <8 280 11 28

ls-071 0 24 270 <5 63( 20 0 25 <8 250 50 20

ls-1414 4 24 160 <5 99( 70 0 14 <t{ 260 3 18

\mostra La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yh Lu
ts-0i5 6 8.. 27 ." 5." 0. i.l 0.42 I 0.61 0.0i
gs-2274 5 /.: 77." It I 6,¿ 0, 4,5 3,0 o.5f ).9 o.'lt
Ês-25 r 47 .t l'll 50. t 9.": 6.! 4-Z 0.7t 1.8 t.J I o.2t
ES-094A 46,¿ 100.; 43,5 {l,r <e 3,5 0,64 1,4 l.l( 0.1

ES-046 45.( 50.: 'to., 0.f '7 .t 4.7 0.8 f 2.0 r.51 0.2(
ES-071 43;, 94.f 40.1 0.f 5 5'1 1,1 3,0 1. 5( o.i

Obs.: F-ontes das análises: presente tese

128



/_
I pouco ou ¡çl / |

.u."o",ro I ihh r.td.Dof ,
orbltô/ qúrj ro eorá.¡ioo L-ZJ
l¡ol n.nhuhì rrco .m r.r T\.I
l.ld.po ro l¿¡¡oro põ[ \
Potó¡¡ico 

L 
rdr.'co l\ I

po"co o,, n¡ E
ñhum t.r,|ml I
lo Þoró.¡lco E-
rrco.ñ r.r f-T-l
f¡::t:"'f Ll_.1

r{"i\
\."

FIGURA 53 - DIAGRAMA P-T ESOUEMATICO MOSTRAN-
DO AS PRINCIPAIS REAçõES ENVOLVIDAS NA ANATEXIA
( SEGUNDo asHwoRTH, lgBs).



.es-42/,

FTGURA s4-MApÀ DE LOCALTZAçÃO DAS AMOSIRÂS COM ANdLßE OU¡M¡CA

METAoRANIIdIoEg REcANTo E RIAcHo oo FoRT{o

l- coMplExo SELÉM oo sÀo FRANctscor a- coMpLExo FLoREslar 3_sUtîE MALHA
oa v€RMELHÂ' 

-¿-coMpLExo caBRoBo / sEouÊNcta LAcoa DÁs coi{TEIoas, MElÀ:qRÂNITOIOES SAO PEORO/ ME TAIFON DH,',EM IIOS RIACHO OAS LAJES IUNIOÁOE 4. NOENCa-RTElts-sutrE SERRoTE DAs pEDRÂs pRElÂs,,6_sEouÊNctÄ poço Do saL_
9 

u 
I j_R.9i-7_ _I9]19 RA N¡ ror DEs coNrRAcro¡rars ( rr,¡éLur¡roo ¡arxas oe súpn¡cnusnrs),a-GRÀÌ,¡oDroRrr0 FtacHo oo tco'(xÊNóLtros DE supnÀcRusrats ExcLUtbos ),9_cRAN¡lo sao JoÂo; to-GRANITO SERRA DO ARAPUA.



7-COMPLEXO GRANÍTICO LAGOA DAS PEDRAS 3: O MAGMATISMO GRANÍTICO

TRANSTRACIONAL

7.I-GRANODIORITO RIACHO DO ICÓ

O Granodiorito Riacho do Icó é o pulso mais volumoso do episódio transÍacional, ocoffendo

em um bâtólito central ou intmsão principal e em intrusões satélites menores ao norte e âo sul do bâtólito

central.

A facies dominante do Granodiorito Ri âcho do Icó é unlû rocha cinza clæa, com anfibólio-

biotita, equigranular, grosseira discretamente porfirÍtica, pouco ou não orientada, que contem frequentes

autólitos máflcos (fotos 42 e 43) ou xenólitos de rochas máficas homblêndicas; um bandamento

composicionâl centimétrico relâcionâdo ao fluxo é comum (foto 18). Nâ intrusão central, entretanto,

ocoffem duas outras facies, aÍnda que de ocorrência localizada. Uma delâs ocorre apenas na extremidade

estreitâ da intrusão, leste, sendo constituldo por rochas tonalíticas (foto 44) e por um granito com

megacristais de feldspato. A outra compreende um trpo equigranular fino médio, biotíLico, que aparece

disperso no seio da intrusão. Fácies cisalhadas, protomiloníticas, comuns nas margens norte e sul, são

também equigranulares ou de texturâ augen (foto 19), Pequenos dobramentos de plano axial subvenical

oconem as vezes nestas zonas mæginais, como por exemplo, na região de Cachoeira, nas intrusÕes

satélites situadas a sudoeste do plúton principal (foto 20).

No interior da intrusão principal, são frequentes diques de granodionto cinza, de granulação

fina, que poderiam ser relacionados ao Granodiorito; no entanto, eles não foram encontrados cortando âs

encaixantes, de modo que foram interpretados como pertencentes ao pulso granítico São João. No entanto,

nas mÍìrgens sul e sudoeste da intrusão principal e leste e nordeste do plúton norte, são comuns apófrses e

diques do Granodiorjto com sua làcies textural normal, grosseira, com as mesmas característicâs

pettográftcas dos pltltons maiores; âpesar dessa apârente semelhança, umû âmostra desses diques (ES-

142) foi analisada quimicamente e suas caÌacterlst.icas composicionais destoam inteiramente das amostras

dos plútons. Pegmatitos são raros no interior dâ inûusão, ocorrendo, as vezes, massas pegmatíticas

precoces, diger.idas por canibalismo. Não forâm observados efeitos témicos, tais como lnmfels oD

chilled margins, rìem plocessos de alterâção hidrotermâI, a não ser nas proximidades do stock do Granito

São João em Exu, na parte nordeste dâ intrusão central; neste locâl oconem brechas tectônicÀs, com

fraturas preenchidas por epfdoto e clorita.

Microscopicamente, desenvolvem uma textura xenomórfica granulal algo porfiríticq onde,

cristais automórficos maiores de micfoclina, âs vezes' plagioclásio, âparecem dispersos numa matriz

granular ou microgranular, l'ormada por quartzo, feldspatos, anFrbólio verde azulado, biotita mârrom

esculo malTom esverdeada, as vezes verde, e os acessórios apatitr, titanita, allaûita, clinozoizita, opâco e

raro zircão. O plagioclásio, rlo tipo oligoclásio-andesina, apresenta, com fteqrlência, zonação simples,

nofmal, com núcleos mais cálcicos que as bordas. São comuns intefcrescimentos mirmequíticos, as vezes,
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em redor dos grandcs cristaís de microclinai tâmbém são cornuns -qofculas de quaftzo inclusas no

plagioclásio ou na nìrcroclina,

Fotos 42 e 43-Afloramenlo ES-17, Riacho ¿a Posse. CompLexo Granítico Lagoa das Pedras,

inîrusão principal: Granod.iorito Riaclto do Icó, com sua facies normal, grosseira, as vezes

algo porfirítica, cont "schlieren" biolí cos e xenóIitos d.e metabasitos (Suíte Serrote tlas

Pedras PretasT); observe-se a reação tJo xenólito com o magma granodiorítico, qtre dú

origem a una franja biotítica no cotxto.to enlre os dois.



Foto 44-AfLoramento ES-280, Riacl'to tl.o Mulungu.' Parte leste d.a intusão principaL; tacies

ltíbrida de coexistência entre magmas tonaLítico e granod.iorítico.

A microclina é, as vezes, pertftlca e possui sempre inclusões remanescentes de plagioclásio. As

oaracterísticas óLicas do anfìbólio sugerem que se trâta de umâ barroisilâ e, as vezes, ferro-hastingslta. A

biotta é uma variedade mârronl esverdeada e, as vezes, parece resulta-r dâ transformaÇão do anfìbólio;

clinopiroxêruo aparece raramente. O opaco é dominantemente mâgnelita, a deduzir-se da t'eqüência de

fomas cúbicas. Titanita é o acessório mais comum, aparecendo vez por outra enì concentraçÕes elevadas

e em cristais bem formâdos. Allanita é um acessório comunÌ, aparecendo, fiequentemente, e,ìr cristais

benì formados, maclados e/ou zonados concentricamente; as vezes, ocorre com uma coroa de clinozoizita,

outras vezes em cristais parcial ou totalmente metamictos. A clinozoizita pode ocolTer tambén em clÍstais

bem formados, apûrentemente de derivação ígnea; em algumas espécimens, t clinozoizitÂ aparece

formando aglomerados simila.res aos encontrados nas metamáficas enoaixantes.

Composicionalmente, o plagioclásio va¡ia de 15 à 5070, a microclina de 10 à 40Vo e o qua(zo de

15 à 50Va, sendo de lO à 15Va a proporção de máficos e acessódos; csta composição é basicanente

granodioritlca, mas uma amostra da intfusão norte apresentou uma composição quar tzo-monzodtica.

Neste plúton, ocorÍe uma làcies de transição para o granito São João, formado por qua¡tzo, microclina

donìinante entre os feldspatos, plagioclásio, biotita nlarïonl esverdeada ou n-tarronr avernelhada e

granada, aÌém de âllanita, apatlta, clorita e opaco. As facies tonalíticas são principalmente biotítjcas, de

granulação finat a facies com megacristais possui uma natriz rlgo tonalíiica, onde estão dispersos os

megacristars <le até 4cni de micloclina. A composição, o tipo de biotita e os autólitos nráficos presentes

sugerem tratar-se de um tipo I oxidado (White, 1992) ou, mais apropriadamente, um tipo Hss (Crstlo ¿t

aL., 1992), conforme discussão âdiante.
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A facies equigranular é fiequentemente mioroporfirítica, leuco ou hololeucocrática, com biotita

como raro máfico dominante. Os micropórfiros são de plagioclásio ou m.icroclint, assim como crístais

mistos. O escasso anfibólio é o mesmo da facies norfnal, mas ocolÏe localmente um ânJibólio verde

pálido, que pode ser actrnolita ou pargasita. Titanita e magnetita, ao lado da apaüta, são os acessórios

m¡.is comuns; em uma facies microporfirítica, a lnagnetila ocore como poeira de opacos uo nucleo de

cristais de plagioclásio; outro tipo de opåco parece oconer também. Muscovita aparece esporadicamente,

sendo la¡as as ocorrênoias de allanitâ e chr.ozoizìtî, bem como de zircão.

O grani to Juá constitui unr J/o¿k alongado, que faz pal.te de uma série d0 pequelìÂs intrusoes que

se instalaram ao longo da zona de cisâlhamento Três Urnbuzeiros, a leste dfl ìntrusão principal.

Macroscopicamente, são grarutóides leucocráticos róseos, grossejros, fo[temente foliados e/ou lineados,

com textura protomilonítica/miloûítica ou L-tectonltrca; fi€quentemente, o estiramento é tão intenso que

paralelizou inteiramente as esruturâs S-C. Microscopicâmente, são rochas hololeucocráticas, com textura

porfiroclástica, contendo unla matdz recristalizada formada principalmente pol quaflzo e microclina, com

plagioclásio e máficos em menor proporção. Os porfiroclastos são dominantemente de ohgoclásio e,

menos comumente, de quartzo, com extinção ondulante ou em subgrãos, além de rara microclina.

Alguns desses porl.rroclastos de plagioclásio, da mesma fornra que na fäcies principal do

Granodiorito, apresentânì zonação normal, com núcleos mals cálcicos, Ribbons ou veios de quùrtzo

concordantes com a f-oliação lniloníticâ são oomuns. O máfioo presente é uma biotrta mamom esverdeada,

as vezes verdc, que ocorre em pequenas p¿lhetas dentro da maurz; ela é cla.ramente seoundáriâ a partlr de

um anfìbólio verde azulado, que aparece em pequenos cristais âlterados. A titanita é o acessório mais

comum, apafecendo em cdstâis bem formados; além disso, ocolTem ainda apatrta e monâzita (?).

É comum a prcsença de mineraís do grupo do epídoto (epldoto-zoizita-clinozoizita e allanita)

como acessório neste Granodiorito, muitas vezes com formas sugestivas de que se trata de um mineral

primário. A importância <Jo epídoto primririo foi ressaltadâ por Zen & Hammalstrom (1984) eZen (1985),

os quaÍs observaram que ele possui uma cristalização tardia, resultante da reação da hornblenda com o

magma, reaQão que fbi calibrada em laboratório a p(essão total dc 8 kbar. Esses autores concluiram que a

presençÂ deste minerâl na forma primá(ia implica na cristalizâção do plìlton sob ptessão litostátlca de, no

mínimo, 6 kbar e, provavelmente, não menos que 8 kbar. Independente das discussões em torno das

implicações pehogenétrcas da oconência desses minerâis (Tuuoch, 1986), vririos experimentos tênl

demonstrado sua formâção magmática em condições de pressões elevadas, desconhecendo-se

precisâmente o seu limite de estabilidade de barxa pressão; a partjr desses experimentos, entretanto,

supõe-se que o epídoto deve ser estável a um pressão mínima de ó kbar (Vân der Laan & Wyllie, 1992).

A ocorrência de epídoto primifuio teln sido verifìcada com lieqüênciÂ nas faixas Piancó-Alto Brígida e

Seridó (Sial, 1990, 1992, Sial & Feneira, 1991), pnncipalmente nos C;ranodioritos de tipo Concejçãoì

este autor estimou pressÕes variadas, em torno de ó kbar para alguns desses granitos, com base na

concentração do Al na hornblenda e de acordo com o geobarômetro de Johnson & Ruthefbrd (1989, itt

Sial, 1990), o que está coerente com as deduçÕes dos autores acim¿. Dos ttpos descritos por este autor,
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foram reconhecidos no GranodioÌito Riacho do Icó aqueles inclusos no plagioclásio (tipo I), como cristais

euédricos com núcleo de allanita com zoneamento oscilatório (tipo II) e incluso na biotita (tipo III). A

distribuição desses minerais nas diversas intrusões do Granodiorito é mosúadâ nâ lìgura 56, observando-

se que as apófìses e os corpos satélites ao sul, podenì ou não contel epídoto prinlá.rlo. Já o plúton

principal possui fueas com ou sem epídoto, enquanto que as poucas amostrírs coletadas no plúton norte

sempre incluem este mineral.

A tabela l1 apresenta análises químicas dc treze amostras do granodiorito, inclurndo quatro de

teffas raras; a localização dessas amosuas é indicada na figura 71, O Granodiorito constitui umÂ suíte com

elevado teor de sílica (geralmente va-riando de 65 70 Vo), com uma única amostla com teor inferior a 60

70, a amostra ES-142 do plúton norte. Os leores de alumina são unif-ormes, enÍe 15 e 16 70, com mriores

variaçÕes no plìlton nofie, onde uma amostra apreseDta teor mais barxo que 15 Va (ES-102) e outra com

teor mâior e]l,e 16 Vo (ES-142). Os teores de álcalis são relativamente altos, de modo geral com Na2O

ligeiramente mais alto que K2O. As baixas concentraçÕes de TiO2, abaixo de 0,3 o/o, sio coerentes com o

de rochas derivadas de arco magmát.ico (Green, 1980). Os teores de Cr (10 a 50ppm) e Ni (10 a 40ppm)

são baixos, sugerindo uma componente crustâl ou contamin¿ção, sendo compâfveis com os de granitos

tipo I (White, 1992). Todo o conjunto é emiquecido em elementos LIL (por exemplo, K, Rb, Ba e Th),

comparativamente aos elementos HFS (por exemplo, Nb, Zr, Y). Apresentam altos teores de Ba

geralmente mais de 1000ppm, chegando até a 3.900 ppm, o que é compafvel com o caráter a alto K; Sr

também âpresenta altos níveis, geralmente acima de 700ppm, assim como Rb, com vâlores entre 120 e

170 ppm, enquânto que Nb é normalmente inferior a 15 ppm e até mesmo a 10 ppm. A resultante razão

alta LILIHFS é cûracterística de rochas magrnáticas I'ormadas por processos de subducÇão (Saunders er

¿1., 1980).

O diâgrâma mesonormâtivo QAP (figura 56) mostra que elas se concentram, prefbrenciôlmente,

no campo do granodiorito, oom pequenas variações para trpos menos difþrenciados, quartzo

monzodioríticos, ou para tipos lnais evoluldos, monzograníticos. Em termos desse diagrama, configura-se

uma série calcioalcalina com nédio a alto K (Lameyre & Bowden, 1982), Observa-se que são rochas

dominantemente metaluminosas, com poucas amostras caindo no campo peraluminoso (ligura 57d).

Apesü do diagrarna AFM (figura 57b) mostræ um estreito trend cùCtoe.lcùino, o diagrama TAS (figura

57a) indica que a âmost-ta ES-142 possui uma assinâtura âlcalina, dc acordo com o limite estabelecido por

Irvine & B aragar (1971). Essa amostra apresenta um hiato composicional em termos de conteúdo de sílica

com as demais amostrâs, sendo o termo mais máfico da sulte, correspondendo amostra de composição

quafzo monzodiorítica do diagrama QAP. O ca¡áter alcalino desta rocha está clal amente relacionado com

um teor "anômalo" de K2O denüo da série, considerando-se o seu maís baixo conteúdo de sÍIica,

demonstrando a sua tendênciâ shoshoûítica, como mostmdo no diagramâ K2O vs. sílica (lìgum 57c),

Os diagramâs de Harker, mostrando o comportamento dos elementos maiores contra a sílica

(figura 58), demonstram a existência de trends bem definidos dessas série granodiorítica, sugerindo uma

relação cogenética drs amostras, exceção da amostra ES-142. O oompotamento gertl, excluindo-se essa
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amosFa, mostrâ um forte empobrecimento de TiO2, Fe2O3, FeO, CaO, MgO e P2O5 com o crescimento

da sÍlica, que indicam um consumo confnuo dos [unerais máficos e da apatÍta ao longo do

fiacionamento. A aluminâ ntostra um discreto decréscimo com o aumento da sílic¿, sugerindo que não há

separação de fases cristalinas com grândes contrastcs de conteúdo desse óxido; isto é coelente com a

separação de homblenda, biouta e feldspato, nessa oldem. O teol de K2O cresr:e colttinuamente numa

proporção equivalente aos dos óxidos ligados aos minerais máficos, enquârìto que NarO mantem-se mais

ou menos constante, apresentando uma inflexão brusca nos termos mais ricos enl sílica, sugerindo a

oristalização de feldspato potássico e um crescimento tardio dc plagioclásio sódico, O luato

composicional da amostra ES-142 não permite tecer-se considerações petrogenéticas â respeito dessâ

amostra. Eûtfetanto, a caracterização de suítes shoshonítrcas nesta prute da Província por divsrsos autores

(Sial & Feffeira, 1988; Silva Filho, 1989; Guimarães, i99l) permite levantar-se â possibilidade de que tal

rocha represente uma componente de características distintas da sérìe granodiorítica Riacho do Icó,

emborâ tâl discrimìnâQão não tenha sido observada a nível de mapeamento. O |re,Ìd rclúllneo, associado s

observações de campo, sugerem que o frâcionamento dessa série granodiorítica originou-se,

provavelmente, por um mecanismo de misfura de magmas ou assimilação, seguidos de cristalizâção

fracionada; a âmosl-ra tsS-142 pode representar tanto uma componente 1ìão híbrida preservada, quanto um

pulso individual.

No diâgrama R1-R2 (figura 59), al.inham-se segundo unl lrend de mistura de

magmâs/cristalizaÇão liacionada, num estágio intemediftio entre o de âscensão pós-colisão e

tardiorogeruco, concentrando-se num intervalo pouco fracionado. Observe-se que o Granito Sena do

Arapuá (incluído no diagrama para compÍuação) coloca-se claramente f'ota desse trenà. Batchelor &

Bowden (1985) consideram a possibilidade de llquidos da série granítica seren produzidos diretamente de

magmas basálticos â alta aluminrì, apesar do volume exposto ser gerâlmente limitado comparado com a

quantidade de magma graníüco normalmente encontrado; a sugestão é a nistura de magmas máflcos e

félsicos em regiões profundas d¡ crosta, f'ormando-se magmas de composição intermediária que se

diferenciariam em seguida por cristalização fracionada envolvendo clinopiroxênio, plagioclásio e

hornblendâ.

O compoÍamento de :rlguns elementos traços é mosûado n¿s hguras 60, 61 e 62. Os vetores

apresentados nas fìguras fo|am compilados cie Atherton & Sanderson (1985), que utilizaram Kd's de

Pearce & Nory (1979). O diagrama Y vs Zr (ligura 61) mostra uma oorrelação positiva enhe esses

elementos e um decréscimo nìuito forte do Y com a diminuição do Zr; observa-se qve o trend do

Granodiorito pode ter sido pfo<Juzi<lo por separação de hornblenda. O diâgrâma CaO vs Y (figura ó0)

mostla um crescimento do CaO nos estágios iniciÀis e um decréscinìo contínuo e modeiado nos estágios

intemediáios e l'rnais <ìo fracionamento, sugerindo consumo de plagioclásiop e/ou apatita. O diagrama

Rb vs Zr (hgura 61) nìostra uma tendência distribuição tipo clusler, com um pobrc alinhamento que

sugere a infiuência dâ hornblendr e da biotita na produção desse trend. A importâncla da hornblenda e da

biotíta no fracionamento é também demonstrada no ,¡¿¿d observado no diagrama ^lio2 vs Zt (ngura 61).
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Jl o diagrama Sr vs Zr (fìgura 62), ao contrftio do diagrama da figura 60, demonstra claramente a

influência do pÌagioclásio no mecanismo de fracionamento da série, Observa-se que, em todos os

diagramas, exceção do CaO vs. Y, a amostra ES-142 destoa dos ,r¿r¿d.r observados.

De acoldo con'ì esses dados, conclui-se que a variâção composicional do Glanodiorito lliacho do

lcó deve ter resultâdo dc um mecarismo de fracionamento envolvendo mistura de magmas e/ou

âssimilação associados oristalização fiacionada con separação de hornblenda, plagioclásio e biotrta.

Figura 56-Diagrama QAP mesonormativo do Granod.iorito Riacln do Ìcó, moslrando um

"trend" característico (le uma tuíte calcioalcalina cont médio a aho K. Cotzvenções

conforme a figura 14. A amostra ES-142 (assinalad.a no tliagrama), d.e composição quartzo

monzodioríîica, apresenta caraclerísticas composicionais d.Wrentes das demais amostras.
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Þì,jc3l fcêo + Na:.4) + K?oì

Figura S7-Diagramas de variação tk¡ Granodiorito Riacln ¡lo Icó: (a) Diaqrama álcalis

totaL vs sílica, (b) diagrama AFM, (c) d.iagrama KZO vs sílica e (tl) diaSrama 'UNK vs

AICNK. O conjuntu r)e diagramas confirma a consanguinuidade enÍre os dois e a nalureza

calcialcalina a alto K, meta peraluminosa.
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Figura S8-Diagramas de Harker do Granotliorito Riacho tlo Icó. Convenções conforme a

figura anterior. A amostra represented.a pelo cítculo aberto ¿ a ES-142. Para detalhes v.

texîo.
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Rl " 4si - IICNâ + K)- î(Ic + Tì)

Figura 59-Diagramd multicatiônico Rl -R2 com. discriminância tectônica segund.o Batchel.or

& Bowden (1985) aplicad.o ao Granod.iorito Riacho do Icó (círcutos). Anostra d.o Granito

Serra d.o Arapuá. lançad.a para comparação (quadrado).
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Figura 60- Diagram.a Y vs zr e cao vs. y do Granodiorito Riacho do Icó, observando-se; a)

unn correlaçõo positiva entre esses Y e zr e unt d,ecréscin17 extremo ¿l.o y cont a r)iminuiçõo
rlo Zr e sugere separaç¿ío de hornbrend.a; b) o cao cresce no início e decresce
conritxuamente até o findl, sugerindo consunto r)e plagioclásio e/r.tu apatita.
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Figura 61-Diagramas Rb vs. Zr e TiO2 vs. Zr do Granodiorito Riacho do Icó, mostrand.o

"lrends" pouco definidos, que podem ter sido produzidos por consunxo de ltornblend.a e

biotita.
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Figura 62-Díagramas Sr vs Rb do Granod.iorito Riacho do Icó mostrando unm correlaçãç

negariva entre esses elemenÍos e um "trewl" claramenre definitlo pelo con,suttto d.o

plagioclásio.

A hgulâ 63 mostla unt alatlhagrama noflnâlizado para o malìto prinitivo do Gl.anodiotito
lìiacho do Icó, observando-se um pa<lrão nuito fracionado enfte elernentos mais e nenos incompatlveis e
destacadas anomalias negativas de Nb e Ti, caracterfsticas de granitos de alcos continentais norinais
(Brown et al'' 1984) Observa-se também um enriquecimcnto dos elementos litólitos (le grande raio
iôtúco (LIL) e de bâixa atividade iônicâ comparados aos dc alta, unra tenriôncia a lixmal uma anomalia
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negativa de Sr e um prolundo empobrecimento em Ti e Y. Os padrÕes de tenas raras nomalizados para o

condfito (figura ó3) são também muito fracionados, absolutamente paralelos e superpostos e com uma

muito dìscreta anomalia negativa de Eu, que se verifrca em todâs as amostras, independente do teor de

sllica. O diagrâma normaljzado para ORG (Hanis ¿¡ al., 1986) (ligura 64) mosÛa igualmente padrões

superpostos, conì um elevado fiâcionamento entre os elementos mais e menos incompaffveis. unì

en¡iquecimento expressivo dos íons grandes de baixa vâlênoia e um empobrecimento profundo de Yb e Y

Esse padrão de ETR é muito similar ao de grarutos calcioalcalinos de arcos magmátlcos, ligados

zonas de subduoção e mafgens continentais antiSas e modernas (e.g., Northern Great Basin, EUA, De

Paolo & Fa¡mer, 1984; superunidade Tiabaya, batólito costeiro do Peru, Atherton et al., 19851 bstólito

Wathaman, faixa orogê ca Trans-Hudson, Canadá (Meyer ¿t a\.,1992); granitos calcioalcalinos com alto

potássio ou com epídoto das faixas Seridó, Piancó-Alto Brígida e Riacho do Pontal, Sial (1990); (Mariano

& Sial, 1990).

Moderada def'ormação e até não deformação torna esses grmitos comparáveis aos granitos taldi

e pós-orogênicos, mas de acofdo com Rogers & Greenberg (1990) esses gfaflitos possuem um padrão

horizontaUzado das terras raras pesadas e uma anomalia negatrva de Eu, fato que não se verif¡ca 9m nosso

caso; é possível que o envolvimento de material restlf.ico rico em apaLita e zircão seja o responsável por

este comportamento, como observa Condie (1991).

Roch¿/månlo primilrvo

1L\rc

Figura í3-Aranhagrama normalizad.o para o manto prinxilívo e diagrama de terras raras

normalizado para o condrito d.o Granodiorito Riacho do Icó. O padrõo fortemente

fracionado entre os elemenlos LIL e HFS e as anomalis negativas de Nb e Ti sugerem lratar'

se de granitos d.e arcos magmáticos: d discreta anomalia neSativa de Eu confirma a

influência d.o pLagioclásio no fracionamento da :;érie.

l-Bsnû2í0,31
2-tts-(r19 tÍi ,6)
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Figura í4-Aranhagrama normaliza(lo pdra o ORG (Harri's el al., 1986) d.o Granodiorito

Riacho d.o Icó, confirmando o caráter fracionado entre os elementos LIL e HFS, com

anomalias negdtivas tle Nb e Zr. O padrõo é símilar aos de arcos ma¡¡máticos.



\mostrâ sio2 TiO2 A1203 Fe2O3* MnO MeO CaO Na2C K2C) P2c)5 HZO LOI
ts-0138 67,70 o57 5.7o 0.04 I .30 2.90 4.50 3,40 0,1 0,39 0,10

ls-0194 65.20 0.69 5.70 4.11 0.06 ,10 1.30 4.50 3.70 0.20 0.66 0. 3

ìs-o57A 66 50 o.64 5.60 1.60 0.0-5 t.50 3.10 4.40 3,70 0.1 o.61. 0.

ls-155 67 .20 0.60 5,10 3,59 0,0s .50 i.00 4.10 3.60 0.16 0.48 0.

68.80 o.i 5.40 2.50 0.M r.00 2.60 4,40 4.O0 0.09 o.is 0.

ls-172 69.50 0.39 5.20 2,54 0.02 o.71 2.10 4.50 4.00 0.1 1 0.33 0, 5

ìs-17 6'7 .40 0.61 5.70 3.32 0.05 1.40 2,90 4,l0 3.60 0.1 0.65 0.16

ls-029 67.60 0.s3 5.70 3,03 Of)4 1 .00 2.60 4.50 4.10 0.14 0.s 1 0,13

ls-123 67 .10 o.6'i 5.40 3.28 0.M t.10 2.60 4,60 410 o.17 0.51 0.15

ts-104 69.40 0.36 5.40 2,90 0,06 o.6'7 r .70 3.60 4.90 0.13 0.s2 0,12

as-142 59.20 o.'t 8.90 5.76 0.09 1.60 3.40 4,40 4.).O 0.),9 o.9i o.2\
ìs-l n? 70.80 0.29 4.60 2.63 0,05 0 58 1 .40 i.00 5.40 0.15 0.52 0.17

ls-3044 65.40 0,73 l0 4.s0 0.05 r.80 3.60 4.30 3,60 0,28 o.1 6 o.64

Obs.-Fontes das análises: presente tese; na-não analisâdo

TABELA 1 I -ANAÌ-ISES

q.mosfta Cr Ni Rh Cs Ba Sr Ta Nb Hf Zr I Th

ìs-013R 17 24 na 130 <5 1.450 8s0 <10 12 <¡l 250 8 11.0

ls-019A 24 .24 na 130 <5 1 .270 950 0 l6 <8 240 t4.o

ìs-0574 20 24 nâ 120 <5 1.280 930 0 <ll zz0 1,2.0

ts-155 20 40 na 120 <5 10i0 840 0 t5 <8 220 12.O

ìs-1, 12 lìâ 150 <5 1.010 690 <8 170 <10.0

ts-r72 10 24 na 160 <5 980 680 <'10 l0 <8 210 "l <10.c

ìs-l ? 1'l 24 nâ 140 <5 1.400 690 0 <lì 220 6 72.0

rs-029 14 na 130
't i30 850 0 2 <8 200 9 'l .0

ìs-12i lo ?4 nâ 150 <.5 1.090 710 0 5 <8 270 12.0

ls-104 10 24 na 140 <5 3.150 810 0 9 <8 270 2'I 28,0

as-142 lo 1.4 na 170 <5 3.900 1.360 0 t3 i80 22 3-5.0

ts-102 10 24 na 160 <5 2.600 6i0 0 t9 <8 240 25 25,0

ts-304A 50 r0 RO 16 nâ 1.600 934 na na nâ 2\'7 nâ 0.0

{mosfrâ l.a Ce Nd Sm Eu Gd Dv Ho Er Yb l.u
ts-'173 24.4 s3.2 24.8 4.5 0,9 3, o.42 0.fì7 0.14
ìs-o29 1,4 68,9 l.R 55 t.1 \.2 2 0.34 0,s0 o.08

ls-102 64.7 139.6 5 3.1 8.6 1.6 5,3 4 0.70 2 '1 .07 0.15

is-3044 40.4 94.4 41,1 74 .4 4.6 2.5 0.45 0,63 0,12



6,2-GRANITO SÃO JOÃO

O Graruto São João constitui um pulso tarditranstração, colocâdo enl zonas extensionais

formadas em seguida deformação principal da zona de cisalhamento Três Umbuzeiros. Distingue-se o

stock de São João, uma inúÌsão satélite no interior do plúton principal e numerosos diques de

microgranitos róseos e cinzentos. Como descrito anteliormente, o s¡ock São João possui uma fotma

alongada, com uma extensão de l5 km e uma largura máúma de 3 km, sendo uma inrusão clffâmente

controlada por fiaturas. A infusão satélite de Exu possui uma foma arqueada e corta o granodiorito

Rracho do Icó. Além disso, ocorrem numerosos diques micrograníticos de coloração cinza e lóseos,

compreendendo vários pulsos (hgura 7); são corpos geralmente de pequena espessura, 8erÂìmente não

ultrapassando 1m. Efl geral, são restritos ao âmbito do Complexo Lagoa das Pedras, coflando os

migmatitos e metâgranitóides Recanto e Riacho do Forno, âssim como o Granodiorito Riacho do Icó.

Foram observados principâlmente na região de Cachoeira Grande, ao sul do r,ock São João, na paÍe leste

e oeste do plúton principâI.

Trata-se de rochas de composição homogênea, em todâ extensão do plúton, isotrópicâ, de

granulometria méilia, coloração rósea, sem orìentação ou exibindo uma tênue foliação de fluxo.

Microscopicañente, constûem rochas hololeucocráticâs grosseiras, corn textura hipidiornórfica granular

cataclástica, formadas essencialmente por ûucroclina em cristais bem desenvolvidos, plagioclásio em

menor proporção, quarlzo interstrciâl e biotrta marrom chocolate esverdeada, em palhetas bem

desenvolvidas e em pequena proporÇão. Granada é um acessório constante, aparecendo enl cristais bem

formados, associados ou não biotlta; epídoto e âlladta, em cristais bem formados, são também comuns,

só não ocorendo na parte leste do ^çfock de São João. A allanita ocoffe, muitas vezes, em crìstais zonados;

são observados alguns cristals de epfdoto inclusos ou envolvidos pela biotita. Muscovita é também

comum, aparecendo muitas vezes como produto secundário da biolltâ. Fibrolita foi apenas observâda em

uma lâmina. É comum ainda a presença de um mineral opaco de formâ cúbica, supostamente pirita.

Apatita é rara e não ocorre titânitâ, que é um mineral presente em todas as rochts do Complexo Lagoa das

Pedras. A mineraiogia desse graruto sugere tfatar-se de um tipo crustal colisional intrusivo ou hlbrido com

uma f'orte componente sedimentar, seja na concepção de mistura de magmas dos grarutos caledon.ianos e

herciniânos (hfbrido com dominância de magma crustal sedimentar, Hs da nomenclatura de Castro ¿, ¿1.,

1992), seja na visão de assimilação dos granitos cordilheiranos (l foÍenìente contaninado reduzido, I-

SCR da nomenclatura de Ague & Brimhall, 1987, considerando-se, neste caso, a ausência de titanita).

A tabelâ 13 e os diagramas das fìguras 65 a 68 ilustam os padrões composicionais do Granito

São João, â paftir de amostras coletadas no stock de São João (figura 71), Do ponto de vistâ dos

elementos maiores a composição é uniforme. Por exemplo, o diagrama QAP mesonormativo mostra que

são dominantemente monzogranitos de espectro muito rcstrito (1ìgura 65). Os teores de sflica são

l.imitados ao intervalo entre 72 e75 ?o de sílica (tabela 13) e as rochas se concentram prâticamente em um

ponto do campo subalcalino do diagrama total de álcalis vs. sílicâ (hgura 66). São rochas com

K2O>Na2O, conl uma amostra apresentando valor de K2O próxirno do Na2O (ES-133); sãc.t
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dominântemente peraluminosas, com uma únicâ amosüa cÂindo no campo metaluminoso (figura 66). Em

termos de elementos maiores, a maior difercnça entre essas amostras reside no teor de TiO2, onde a

amostra ES-l33 contem aproximadamente a metade do teor exìbido pelas outras 3 amostras. Do ponto de

vista dos dos elementos tfaÇos essa amostra destaca-se ainda mais, pojs ela é muito mais effiquecida em

Rb e muito m¿ris empobrecida em Ba, Sr e Nb, que as demais; as razÕes Rb/Sr e Rb/B a desta amosuâ são

extremamente elevadas (5,0 e 1,75), quando conftontadas com as demais (0,33 e 0,1), sugerindo uma

componente sedimentar muito forte na sua formação.

Não dispomos de anál.ises de terras raras da amostra ES-133, de modo será feita uma breve

anátise de aranhagramas de elementos incompafveis e diagramas de terras raras apenas das amostras ES-

137 e ES-1008, do grupo mais empobrecido em lìb. O aranhagrama da figura 67 mostra um padrão murto

fiacionâdo entre os elementos LIL de baixa atividade iônica em relÀção aos de âlta atividade (HFS), com

um profundo empobrecimento de Ti e Y; são destacáveis as anomalias negativas de Nb e Ti. Nesse

aspecto, este padrão é muito similar aos do Granodìorito Riacho do Icó, execção dos teores mais baixos

de La e Ce e dâ mais expressivâ anomalia negativa de Ti do Grtnito São João. O diagrama de terÌâs rafas

normâlizado parâ o condrito (figura 67) mostra um pâdrão moderadamente fracionado entre as teras raras

leves e pesadas e ausência de anomalia de Eu; comparadas com as curyas do Granodiorito, observa-se

apenas um empobrecimento maior das terras raras leves c ausência de anomalia negativa de Eu no caso do

Grafiito São João. O empobrecimento em tenas r as leves imprime curva um padrão mâis plano,

âproximândo-a do p¿drão relativamente horizontalizado de âlguns granitos himalaianos (Sealle & Fìryet,

1986)

O diagrama normalizado para o ORG (figura 67) conhrma r ¿,lta nzão entre os elementos LIL e

IIFS já observada no aranhagramâ da figura anterior e exibe um padrão similar aos de granitos de arcos

vulcânicos (Hafis et a\.,1986). Os diagramas discriminantes de ambiência tectônica são contladitórios. O

diagrama Rl-Rz de Batchelor & Bowden (1985), que utiliza elementos maiores, sugere que Uata-se de

granitos sincolisão (ngura 68); entretanto, os diagramas que uÍlizâm elementos traços (figura 68)

mostram que apenas a amostÍa ES-l33 possui padrÕes de granitos sincolisão, poquanto a assinatura das

deßais amostlas só é compafvel com os de gradtos de aloos vulcânicos.
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Foto 4ï-AfLoramento ES-39, linha de transmissõo da CHESF, região do Riacho da

Cachoeira Grande. Pltiton norîe, Granito São João com um raro dul¿)Iib máfico, exibindo

pequena falha e fratura preenchida por qurtzo.

ÀP
Figura 6.6-Diagrama QAP ruesonôrmativo do Granito Sdo João, mostando o especto

composicional restrito ûo campo 3 b-monzogranilos.
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Figura 66-Diagramas TAS e alumino./alcalis total vs. alumínalCa0+álcalis totúl do Granito

São João. Obsena também o especîro composicional Limitad.o desaas rochas, que se

concentram de forma localizada no campo subalcalino rlo diagrama TAS: no diagrama que

define o índice de Shand, as amostras se concenlram tn campo peraluminoso. com uma

única amoslra situand.o-se no campo menluminoso
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Figura í7-Aranhagrama normalizado para o manto prim¡|ivo, diagrama de lerras raras

normalizado para o cond.rito e aranhagrama normalizatlo para o ORG de algumas amsolras

do granito São João. Os padrões exibidos são simílares aos dos granilos de arcos

vulcânicos.

CsRhBr fh U I( l¿Nbl,¡CsSr Nd P HfZtSr¡r]i'11 Y



Fi¿c¡ontdos motél'cor

(frl(;l

(v¡\c )

Y + ìih ú'pn)

Figura 68-Diagramas discriminantes tle ambientes tectônicos do Granito São Joõo. De

acordo com os padrões d.os elementos maiores lrala-se de granitos sincoLisão, mas os

padrões d.e elem¿ntos traços ind.ican. que existe uma forle componertle com assittatura

geoquímica similar d.e granitos de arcos magmáticon^ (campo VAG). A antostra ES-i,33 é a

única que se posiciona no campo d.os granitos sincolisão.



ICAS DO GRANITO SAO

\mostfâ Cr Ni Rb Cs Ba Sr Ta Nb Hf 7.r Y Th

ìs-133 10 24 210 <5 600 260 <10 z0 <8 82 18 t4
ìs-1 36 10 24 't40 <5 1 .420 450 <10 12 <8 140 26 19

ts-137 10 24 150 <5 1.360 460 <l0 '12 <8 r40 17 17

\mosfIâ La Ce Nd Sm Eu Gd I)v Ho Er Yb

ls-137 )45 7 22.8 i.9 1.0 2.3 1.7 0.37 1 .09

ls- 1008 20.9 53.8 22,1 4,1 i,0 2,4 1.5 0.27 0.54

Obs.: Fontes das análises: presente tese



6,3-GRANITO SERRA DO ARAPUA

O granito Serra ilo Arapuá foi incluí<Jo por Lima et al. (1985) tla Suíte Sera do Man, dc idade

cambro-ordoviciana, forma<la por sienitos alcalinos, biotita-hornblenda granitos, biotita granitos, segirina-

augita granitos, quartzo tnonzonitos, granodioritos, incluindo diques. DcntJo deste coniunto heteroSéneo,

estes autorcs destacaram uma facies essencialmente sienítica.

De acordo com a descrição desses âutores, o plúton dâ Sena do Arapuá é f'ormado por rochas de

composição quartzo monzonítjcâ granítica com aegirina augita. Microscopicamente são rochâs de

granulação média, com textura variando de xenomórfica hipidiomórfica, constituídas por microclina,

plagioclásio, quafzo e por quantidade subordinada de aegrrina-augita, além de escasso aûflbólio; os

acessórios são trtanita, apatita, zircão e hematita lamelar. Ocorre ainda uma variedâde microporlìrítica,

com textura granobláslica cataclástica, composta basicamente por feldspato potássico pertítico, em

fenocristais, quartzo e plagioclásio, conì âegirina-augita subordinâda. Ferreira ¿f al. (1993) descrevem

plútons desta mesma associação como monzonitos, quartzo monzonitos e granitos leucocráticos com

clinopiroxênio esverdeado, anhbólio e titanita, as vezes com apatita, magnetlta, âllanita, epídoto prinìário

(?) e granada.

Uma amostra coletada nâ parte leste da intrusão e estudada na presente investigação mostrou

caracterlsticas semelhantes s desclitas por esses autores, tratando-se de unr monzogranito leucocrático

com dropsídio e magnetita, além de anfìbólio, apat-lta e trtânita; não loi observada aegirina-augita nesta

amostra. Comparativamente ao Granito São João, obserya-se a auséncia tje biotjta e de minerals do grupo

do epldoto, bem como a presença de diopsídio e titanita, ausentes neste último.

De acordo com Lima et at. (1985), a Sulte intrusivâ Serra do Man é dominantemente âlcalina,

com menor proporção de iipos calcioalcalinos. Esses autores acreditam, então, numa relação petrogenéticÂ

com a Sulte inûusiva Conceição das Crioulas, de qu.rmismo essencialmente câlcroalcalino, da qual â Suíte

Ser¡a do Man seria um membÍo mais eyolufdo, num processo de fi'acionÀmento não caracterizado.

Ferl¡eira, et al. (1993) distinguiram dois grupos distÍntos: um grupo peralcalino potássico e um grupo

shoshonítico. Segundo esses autores o grâruto da Serrâ do Arapuá pertence âo grupo shoshonJtico, com o

ípico trend negativo do K2O cm relação sflica e índice agpaítico <1, apesar de sef peraluminoso, um

paùão não usual entre as rochas desta associação.

A fìgura 69 mosua um uanhagrama normalizado palâ o manto primordiâl da rocha desclÌta

acima, observando-se um padrão bastante ftacionado, onde verifica-se que é uma rochâ effiquecida em

Rb, Bâ e Sr e empobrecida em U e Th, com acentuadas anomalias neg¿ìtivas de Nb e Ti. Esse padrão

difere do granito São João pela anomalia negativa de Ti mais acentuada e pelo empobrecimento em U e

Th. O padrão de tenas raras nolmâlizado para o condrito (hgura 69) é similar ao do grÀnito São João, isto

é um padrão eririquecido, moderadamente fiacionado e sem anomalia de Eu, embora Ferrefta et al. (1993)

menciorem uma suave anonalia negativâ nas amostrâs por eles estudâdas, Esses úlümos autores

descrevem trends îegativos <le Ba e Sr e posit-ivo de Rb relativamente sllica; e uma correlação positivâ
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enfie Ba e Sr,, devido âo fiacionamento de feldspato potássico. Dados de isÓtopos de oxigênio indicam

que o grupo shosbonítico é de naNreza crustal ou mantélico com contaminÀção crustal

A única amostra anâlisada fbi lançâda em diagramas de discrimrnância tectôruca defìnido por

H:ÀÍ\s et al, (1986), apresentados na lìgura 70. O diagrama Hf-Rb/l0-Tax3 discrimina entre as intrusivas

graníticas de a.rco vulcânico, intfaplâca e dc funclo oceânico; a amostra anûlisâda cùi no campo das

infusivas <le arco vulcânico. O diagramâ Hf-Rb/30-Tax3, que discrimin¡ì entre os granitos de Ârco

vulcânico, os granitos colisionais dos grupos II e III e os gradtos inhaplaca, confirma ¿ assinatula de

granito de arco vulcânico. Esta conclusão sugere uma afinidade entre os tfês gra tos transtrac.iolnis

presentes no Complexo Lagoa das Pedfas, confìrmando então um ambiente de arco vulcânico nestâ área.

A assinatura shoshonítjca defi da por Feneira et aL. (1993) indica que o graruto dâ Serra do

Arapuá faz parte da Suíte de grantos peralcalinos e shoshoníticos do terreno Alto Pajeú e do limite deste

teffeno com a faixâ Piancó-Alto Brlgida. Segundo diversos autores, essa Suíte possui uma fonte mântélica

com alguma oontfibuição cmstal, nlas segundo Thomps on et dl. (1984)' os magmas shoshoníticos

cnvolveriam uma substancial pa¡ticipação de sedimentos reciclados a grandes profundidades aFâvés das

zonas de subducÇão, âo contrftio dos grarutos de a¡co vulcâtúco.que possuem uma contibuição

(elativamente limitada de componentes crustais sedinenta¡es. De toda forma, independente da fonte'

parece claro dâ análise geoquímica global (v. adiante) que o terreno AIto Paieú, além de envolvef

componentes híbridos colisionars, inclui tambénì componentes de origem n¿ntélica, relacionâdâs com

uma zona de subducção neoproterozÓica.
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Figura í9-Aranltagrama normalízado para o mdnÍo primitivo, diagrama de tetas raras

normdlizado para o condlito e aranhagrama normalizado para o ORG tlo Granito Sena do

Arapuá, obsenando-se um empobrecimento profundo dos elementos menos incompatíveis e

uma expressiva anomalia negativa d.e Ta, Os padrões sõo \ípicos de plutônicas de arcos

magmáticos maduros.
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Figura 7)-Diagramas t!.e t)iscriminância lectônica aplicados a uma amostrd do Grdnilo

Serra d.o Arapu(t. Em ambos os cdsos, a assinatura geoquímica confirma lratar-se de um

granito tle arco vulcâttico.
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TABELA l3-ANÁLISE QUÍMICA DO GRANITO SERRA DO ARAPUÁ

\moslrâ sic)2 Tio2 A12()3 MnO MsO CaO Na2O KZO P2c)5 I,OI
ls-386 71.26 0,07 1{ 1q 42 o.04 0.1 0.90 4.65 -5.30 0.02 0.30

\mosúâ Rb Ba Sr Ga Ta Nh Hf 7,t Y Th U

ìs-386 57 1.63(l 665 21 0.50 9 4.20 141 14 7.8 2.2

\mosfrâ f.A Ce Nd Sm Eu Yb Lu
ts-386 20.0 35.0 15,0 2,84 0,8 r 0.95 0.14

Obs.- Fonte da análiso: esta tese
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8-ESTUDO GEOCRONOLóGICO DOS PULSOS MAGMÁTICOS

O presente estudo geocronológico incluiu dataçÕes UÆb pelo método da concórdia enl zircão e

idades modelos manto cmpobrecido Sm/Nd (T¡¡a). No caso do método U/Pb, os zircões foranì

dissolvidos e U e Pb separados, utilizando-se procedimentos modificados segundo Krough (1973,1982) e

Pa¡rish (1987). As constantes de decaimento usadas foram 0,155125x10-e ano-l para 238U e 0,98485x10'e

s¡6-l par¿ 2359.

Para as ânál.ises Sm/Nd, os pós de rocha foram dissolvidos e os elementos terras râras extraídos

usando os métodos gerais de Patchet & Ruiz (1987). Os dados foram reduzidos usando uma constante de

decaimento de 6,54x10-12 ano-l; os dados foram normalizados usando l46Nd/l44Nd=0,72190, l43Nd/l44Nd

para o padrão La Jolla Nd=0,511860 e uma razão atual r43Nd/r44Nd para o CHUR de 0,512638. Os

valores de rNd(t) foram calculados usando idades U-Pb onde disporuvel ou idades estimadas baseadas na

geologia regional e resultados da presente investigação. Extrapolâções para TDM (De Pâolo, 1981) podem

ter grande incefteza devido a derivação de umâ fonte enriquecida ou a um possível fracionamento durante

a formação do magma, se os plútons são muito mais velhos que suas fontes, como é o caso dos granitos

brasilianos que penetfam e podem ser derivados de um embasamento paleoproterozóico. Por isso

convencioûou-se usa¡ 600 Ma. como principal referência de tempo para as composições do Nd no

passado. Em virtude da maiorìa das rochâs félsicas terem razÕes Sm/Nd similares, este procedimento dá

uma estimâtivâ grosseira da antíguidade dâs fontes crustais para rochas vulcânicas, plutônicas, protólitos

de gnaisses ou proveniência de sedimentos. Quando os dados estavam disponíveis, foram também

calculadas €Nd (t) para as amostras pré-brasilianas. As amostras datadas na presente investjgação são

localizadâs na figura 81.

Os dados apresentados anteriormente indicam dìferenças de nível crustal e até nlesmo evolutivas

enûe os terrenos Pernambuco-Alagoâs, Alto Moxotó e Alto Paieú, incluindo o Complexo G¡anltico

Lagoa das Pedras. O eshldo geocronológico a seguir confirma û existênoia dos limites entre esses

terrenos, correspondentes ao Lineamento Pernambuco e à zona de cisalhamento Barra da Forquilha, e

sugere linhas de interpretâÇão Beotectônica para a essa porção dâ Província Borborema.

O terreno Pernâmbuco-Alagoas não foi estudado nâ presente investrgação, mas foram

compilados alguns dados Rb/Sr antigos e obtidos alguns resultados isotópicos Sm,/Nd, os quais

permitrram traçar algumas considerâções Eobre o mesmo. Os ortognaisses e diatexitos leucocráticos do

Complexo Belém do São Francisco, que compÕem a principal componente litológica deste terreno na área

investigada, foram bem datados por Lima et aL. (1985), a partir de afloramentos locâlizados enûe Florestâ

e Belém do São Francisco. Uma isócrona de referência Rb/Sr de l2 pontos forneceu uma idade de 1.0901

38 Ma. e uma razão ¡¡çi¿1 5.8775.86 de 0,70476+0,00069 (figura 72), a qual apresenta um bom

espalhamento de pontos c um erro extremamente pequeno, conferindo uma boa credibilidade à isócrona.

Brito Neves et al. (1984) encontraram um resultado semelhante na região sul de Floresta, a oeste da área
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aqui investjgada. Uma isócrona Rb/Sr de 9 pontos indicou uma idade de 960145 Ma. com uma rzzão

iniciat de 0,704+0,001, com pontos deixados fbra da isócrona que sugerem re-homogeneizaQão isotópica

incompleta de rochas mars antigas.

Uma idade Sm/Nd (TDM) dessas rochas foi obtida na presente investigação (afloramento ES-

365, v. frgura 80), a qual apresentou um valor de 1,33 Ga. (tabeìa 14), compatível com as idades

isocrônicas Rb/Sr acima e com a pequena residência crustal inferida a partir da baixa razão iniciai

518775186. É interessante observar que este valor não está muito distante de uma evento acrescionário

definido mais adiante, ènbe 1,0 e 1,1 Ga,, sugerindo que esta idade modelo tem uma influência muito

forte desta componente acrescionária; ou seja, ou esta idade está refletitdo um episódio de diferenciação

manto-crosta ou representa uma idade mistâ com uma restrita ou quase nulâ cont¡ibuição då crosta

t¡ansâmazônica. Várias out¡as idades modelos Sm/Nd determinâdÂs por Van Schmus ¿¡ al. (1993, 1,994),

por seu tumo, confirmam uma formação mesoproterozóica para grande pafe deste terreno. Nossas

observações iniciais sobre o Complexo Belém do São Francisco sugerem que este teffeno constitui o

produto de um plutonismo crustal colisional, em grande paÍe autóctone, como sugerem as facies

migmatfticas e os remanescentes de supracrustais na região de Belém do São Francisco; em parte

contracional, como testemunham as inúmeras intrusões graníticas tabulares (lipos Riacho do Forno e

Mono Vermelho) encontradas na região de Ingazeira e ltacuruba, a sul e sudoeste de Floresta.

Este terrenoentão, compreende principaimente metatexitos e diatexitos desenvolvido na nLz de

umâ pilha colisionâl (?), os quais teriam sido ativados por zonas de cisalhamento, permitindo a ascenção

de fundidos anatéticos que originarâm os granitos contracionais e intrusivos, num mdelo similâr ao

concebido por Brown & D'Lemos (1991) e Brown (1994) para os migmatitos e granitos crustais do

Maciço Armoricano, noroeste da França. As idades modelos Srn/Nd obtidas, inclusive em granitos

brasilianos - como é o caso do granito porfirltico do aloramento ES-365, que apresenta uma idade de 1,55

Ga. (tabela 14 e fìgura 80) confrmam a geração deste Complexo no mesoproterozóico, contradando o

conceito muito difundido de que o tereno (maciço) Pernambuco-Alagoas representafla um fragmento

cratônico antigo, reativado no Brâsil.iano,

O terreno Alto Moxotó, como visto anteriormente, inclui um fragmento do embasamento, o

Complexo Floresta, e uma faixâ metavulcanossedimentû1, o Complexo Cabrobó. O Complexo Flolesta foi

considerado por Lima et al. (1985) como arqueano, a partir de um diagrama isocrônico de referência

Rb/Sr (3 pontos definindo uma idade de 2.708100 Ma.). Os dâdos obtidos na presente pesquisa não

con.firmam esse dado, conforme documentam as idades modelos SÍyNd (Tou) (tabela 14) e uma

concórdia U/Pb em zjrcão, obtidos em um metatonalito do afloramento ES-325 (flgura 80). Conforme

mostra a figura 73, valores isotópicos U/Pb de duas ftações de zircio (tâbeia 15) lançados em diagrama

concórdia forneceram um intercepto superior de 2.115+30 Ma (2o), comprovando a suâ idâde

paleoproterozóica; em virtude de ter-se utilizado apenas 2 frações e da existência de 2 morfologras

diferentes entre os zircões, a incefeza pode ser maior, Enúetanto, a jdade modelo Sm./Nd (Tp") desta
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amostra indicou um valor de 2,38 Ga., confirmando tfatar-se de material juvenil acrescido à crosta durante

o Paleoproterozóico e não retrabalhÂmento de uma crosta antigâ.

A presença de outros lìagmentos antigos tem sido documentada enl outros pontos do terreno

Alto Moxotó e Aìto Paieú. Por exemplo, Medeiros et aL. (1993) obtiveram idade semelhante na região de

Ilar¡o (PE), em um complexo de augen gnaísses e ortognaisses alcalinos associados a gnâisses bandados e

migmatltlcos, que nos parecem representar um fragmento antlgo similâr ao do Complexo Floresta, alçado

por uma tectônicÂ de empunÕes; a idade Pb-Pb em monozircõo encontrada por esses âutores nos 448¿r?

gnarsses foi de 1.969+9 Ma.

Um dado Rb/Sr de idade transamazônica foi também enconúado por Lima et al. (7985\ em

ortognaisses migmâtíticos encaixados nas supracrustâis do Complexo Cabrobó e descritos como "sulte

intrusiva Riacho do Navio ou Barra do Juá", aflorante a nordeste de Airi, l'ora dû área investlgad¿; um

diagrama isocrôruco de 3 pontos forneceu uma idade de 1.990110 Ma., com uma razão ¡nisi¿1 c.8775t86

de 0,720010,0006, sem pontos próximos da origem. De acordo com a interpretaQão desses autores, este

dado implicatia em uma idade mínima paleoprofercz'icr para o Complexo Cabrobó. No entanto, esta

interpretação não foi confirmacia pelos dados geocronoiógicos de diagramâs concó¡dia U/Pb aqui obtidos

para este Complexo, de modo que duas hipóteses são possíveis neste caso: 1) â idade isocrônica não tem

significado geológico, seja pelo número restrito de pontos, seja pela não cogeneticidade das amostras; 2)

úata-se de um alóctone do embasamento. Essa última hipótese é razoável, considerando-se a enérgict

tectônioa contracional atuante nesta ftea. Esse parece ser também o caso do frâgmento antrgo de Curral

Velho (Wanderley, 1990), cuio diagrama isocrônico Rb/Sr (5 pontos com pequeno espalhamento e

elevado MSWD) forneceu uma idade de 2.766,5!45,3 Ma. com uma razão inicial 5137/5136 de

0,70236t0,0001 1.

A idade dâ sedimentaQão e do vulcanismo do Complexo Cabrobó pôde ser determinâda através

de um diagrama concórdia U/Pb em zircão de um metatufo da Suíte Lagoa das Contendas do afloramento

ES-332 (v. mapa de pontos de afloramentos). Tres frações deste mineral apresentaram razões isotópicas

(tabela 15) que colocadas no diagrama da figura 74 forneceram ufl arranio colinear com um intercepto

superior de 1.012å18 Ma. (2o). De acordo com os dados peÍoquftrucos, portanto, esta seqüência

documentâ a existência de um arco magmático nesta área na transição do Meso para o Neoproterozóico.

Embora não existarìì dados geocronológicos sobre a Suíte Malhada Vermelha, os dados sobre os

metagranitóides São Ped¡o e metatrondhjemitos fuacho das Laies mostrûm que eles podem constituir a

componente félsica de uma suíte bimodal com a Sulte Malhada Vermelhâ, suger.indo que ela deve fazer

parte de um mesmo evento acrescionfuio. Assim, quatro frações de zircão dos metagrânitóides São Pedro

não definiram um alinhamento retilíneo em um diagrama concórdia, observando-se que as frações menos

magnéticas possuem idades PbÆb progressivamente mais velhas, provavelmente indicando que esta

população está contaminada com zir0ões xenocristalinos herdados. As liações mais magnéticas, por seu

turno, localizam-se próximas de uma regressão composta de retèrência lbrmada pelos dados do metatufo
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da Seqüência Lagoa das Contendas, que encaixa esse grariitóide, e do metâgrarutóide Recanto, pulso

contracional do terreno Atto Paieú (irgura 75), de modo que os zircÕes deste grarutóide devem ter se

formado também próximo de 1,0 Ga,

Além disso, os metagranitóides São Pedro alinham-se grosseiramente em uma concórdia de i,0

Ga. obtida por Brito Neves et al. (1993) com rochas de diversos segmentos das faixas Sergipana, Pajeú-

Pa¡aÍba e Piancó-Alto BrÍgidâ e do "Maciço" Pernambuco-Alagoas, confirmando, portânto, a existencia

de um expressivo evento acrescionário em toda essa fuea nesta época.

O magmat-ismo precoce presente no Complexo Granftrco Lagoa das Pedras f'oi datado aûåvés da

Seqüência metavulcanocllstica Poço do Satgueiro, da qual obteve-se uma concórdia UÆb em zircão do

aflofamento ES-]31. Quatro frâçÕes dessa amostra definiram um âlinhamento com um certo

espalhamento, cuja regressão através desses pontos f'orneceram um intercepto superior de 1.089+143 Ma

(2o) (figura 76a). Apesar do grande erfo, a idade pré-brasiliana fica perfeitamente configurada,

comprovando t¡atar-se do mesmo vulcanismo da Seqüência Lagoa das Contendas do terreno Alto

Moxotó; o espalhamento observado no diagrama provavelmente decorreu do cafáter vulcanoclástico da

seqüência, envolvendo mlstura com material clástrco e, conseqüentemente, conl uma herança do mâteriâl

fonte desta componente sedimentar. Considerando-se uma possível ligação dessa seqüência com â fâcies

Tapuio da Sulte Poço do Salgueiro, acredita-se que esse pulso magmático representa também um episódio

ncresoionário dâ transição meso-neoproterozóic¿.
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Figura 7S-Quatro frações d.e zircõo dos metagranitóides São Pedro (afLoramento ES-

5)(cruzes) colocad.os contra uma regressão formada pelas amoslras d.a Seqüência Lagoa das

Contenrlas (afLoramento ES-j32) e dos metagranilóides Recanto (üflordmento ES-

46)(quadrad,os e círcuLos respectfuamenÍe). As frações mais magnéticas do metagranitóide

situam-se próximas dn regressão, sugeríndo que esses metagranit(tides se formaram também

por essa época,

O complexo migmatito-gt anítico contracional foi ânalsado cronologicamente através de

dsterminações UÆb e SnVNd, os quais indicam uma época mais ou menos simultânea do vulcanismo

Poço do Salgueiro. Assim, foi analisada uma amostra do metagranitóide llecanto do afloramento 8546,

do qual obteve-se quatro frações de zircões (tabela 16), que se dispÕenl em um diagrama concórdia,

fornecera¡n num paùão colinear, que fornece uma idade de intercepto superior de 1.037+30 Ma (2o)

(hgura 76b); o dado é consistente com duas idades modelos Sa/Nd (TDM) obtidas nestâ sulte de

granitóides como se observa na tabelÈ 17. A idade modelo da mesma amostra ES-46 é de 1,61 Ga.,

enquanto que a de um metagranitóide Riacho do Forno é de 1,42 Ga, Observa-se, assim, que o protólito

desses metagranitóides anatétjcos colisionais são supracrustais de idade mesoproterozóicû; essas idades

são interpretadas como idades nlistâs, incluindo umâ contribuição paleo e neoproterozóica (Arndt &

Goldsrein, 1987).
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Alguns dados isocrônicos Rb/Sr anteriormente obtidos sugerem idades coincidentes ou

relativamente próximas da idade de formação desta rochâ. Por exemplo, um diâgrama isocrônico

construldo com apenas 3 pontos por Limâ et al. (1985), apesar de relativamente precário, acusou uma

idade de 890143 Ma., com uma "Íazão ¡n¡s¡¿1" 5¡8775186 de 0,718+0,00385. Essa idade Ó comparável

àqueìas encontradâs por Ilrito Neves ¿¡ al. (1984) para os "gnaisses Vassouras e migmatitos do Complexo

Cachoejrinha-Salgueiro", cuio diagrama isocrônico Rb/Sr indicou valores variando entre 1.010+20 Ma

(N=5 pontos e MSWD=0,8) e 960+52 (para N=7 pontos c MSWD=7,7); ou seiâ, comprovando um

quadro em que o sistema Iìb/Sr, embora com evidente re-honlogeneização isotópica, está praticamente

cronometrando a época de fbrmação da rocha (Faure, 1986).

Os pulsos granítlcos trânstracioneis também l'orâm calacterizâdos geocronologicamente através

dos métodos U/Pb em zircão e idade modelo Sm/Nd. Os dados referentes ao GÍanodiorito Riacho do Icó,

rfloramento ES-14, estão apresentados nas tabelas 18 e 19, os quais foram lânÇados em um diâgrama

concórdia U/Pb. Três frâções de zircão mostra¡am um arranio colinear que intercepta superiormente a

concórdia no ponto equivalente a T=750+20 Ma. (2o) (figura 77), interpretado como a idade de colocação

do plúton, As tabelas 18 e 19 mostram os dados UÆb e Sm/Nd obtidos sobre o granito São João

(âfloramento ES-133). Os dados U/Pb são Àinda inconsistentes, porque 4 ftaÇões de zircÕes dispÕem-se

concentradas no diagrama concórdia (figura 78), o que aliás, é umâ característjca composicional deste

graruto. Considerando-se as possibilidades extremas de trajetória da discórdia, com uma idade

py206¡U238 de 570+10 Ma. e uma idade Pb/Pb (intercepto superior com linha discórdia traçada a partrr

da origem) de 620+20 Ma., a única dedução possível é que ele deve ter-se colocado entre ca.570 e 620

Ma.(figura 78), o que está perfeitamente de acordo com os dados geocronológicos até hoje disponlveis

sobre os granitos brasilianos desta área.

As idades modelos Sm/Nd (Tpr) desses dois pulsos apresentaram valores de 1,28 e 1,,76 Ga.

(tâbelâ 19), respectivamente, as quais são compâfveis com a idâde de colocaÇão desses plútons. Esses

dados Sm/Nd podem refletlr um episódio de diferenciação crosta-manto por essâ época, mas

considerando-se o caráter hlbrido do Granodiorito Riacho do Icó e, crustal do Granito São João, acledita-

se que tais idades representem idades mistâs, refletindo uma contribuição/contaminação crustal

trârisamazônica de materiai juvenil (?) brasiliano. A idade modelo do Granodiorito lìiacho do Icó é muito

próxima daquela inferida para o segmento acrescionftio, seja do tereno Alto Paieú, seia do teÍeno Alto

Moxotó. Considerando-se a oconênciâ de vfuios xenólitos de rochas máficas nesse Granodiorito (foto)

42), pode-se supor que esta idade esteja refletindo a idade do provável material fonte; isto é, a idade deste

segmento acrescioná¡io, sugerindo então que esta idade representa, um episódio de diferenciação crosta-

manto. Já â idade modelo do Granito São João, considerando-se o seu caráter crustal colisional (ou

hJbrido com forte componente sedimentar), â sua idâde não ref'lete qualquer evento de formaQão de crosta;

provavelmente ela resultâ de uma místura de componentes crustals, do embasamento transâmazônico e

das supracrustais mesoproterozóioas. Neste caso, é interessante observar que sua idade modelo não está

mutto distante daquela dos migmatitos e metagranitóìdes contracionais, Recanto e Riacho do Forno, de
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1,68 e 1,42 Ga,, respectivamente, sugerindo que possa haver uma relação peûogenética entre esses

graûitóides, que rcpresentariam uma verdadeira série granítica crustal.

O Complexo Lagoa das Pedras, portanto, começou a se formar no flnal do mesoproterozóico,

sendo o vulcanismo e o plutonismo precoces de um perÍodo entre 1,0 e 1,1 G¿. Como migmatitos e

metagrânitóides evoluiranl r padir dos protólitos metassedimentares e metavuloanossedimentafes e estão

âssociados a um episódio contracional, supÕe-se que essas rochas teDham se f'ormado posteriormente;

desta forma, ou os métodos geocronológicos não estão sendo suficientes pata af'erir uma pequena

defasagem de tempo existente entre eles, ou eles estão fomecendo a idade do protólito.

A formação deste complexo culminou com intrusÕes graníticas cuias idades de formaÇão

situaram-se entre 750 e 570 Ma. Aqui, um outro âspecto merece ser comentado, Como a penetlação

desses granitos é controlâda pela zona de cisalhamento Afogados da Ingazeira/Três Umbuzeiros, conclui-

se que: 1) ou esta zona não fàz parte do sistema transversal Pernambuco-Patos, datada em 600-550 Ma.,

podendo tão somente ter sido reativada por esse sistema; 2) ou o sistema transcorrente da Província

começou a se individuâlizar há 750 Mâ. âtrás,

Em síntese, observa-se que os três terrenos, apesar de apresentarem difercnças litológicas e de

nJvel crustal impoÍantes, possuem um episódio acrescionáfio e de vulcanismo em comum. o complexo

Belém do São Francisco, que constitui o principal componente do teneno Pernambuco-Alagoas,

considerando-se as poucas informações disponíveis e as recentes determrnações de T@M) Sm/Nd (Van

Schmus ¿t aÌ., 1993, 1994) parece Eatar-se de um complexo anatético mesoproterozóico de grandes

proporyões, sem indício de uma evolução paleoproterozóicâ. lsso certamente indica uma pequena

residência crustal e explica a baixa razão 5¡87¡5¡86 encontrada nas isócronas Rb/Sr disponíveis neste

tereno; a preservação do sistema isotópico Rb/Sr deve implicar em uma pequena influência de eventos

termotectônicos posteriores capazes de alterar substancialmente o sistema isotópico originaì (magmático?,

metamórfico?).

Os únicos dados de eNd desse Complexo, de +0,5 para o tempo de formâQão e de -4,9 para 600

Ma., sugerem também uma pequena influência crustal na formação desses fundidos. Alguns poucos

granitos bfasilianos ocorrem associados a sistemas de cisalhamento relacionados con) o Lineamento

Pernambuco; mesmo nesses casos, a idade modelo Sm/Nd indicada (1,55 Ga.) e o ÊNd de -5.2 parccem

sugestivos de uma restrita conmminação crustal ou uma geração a partir de uma crosta recente.

O teneno Alto Moxotó inclui um fragmento antigo paleoproterozóico e achâ-se envolvido por

supracrustais mesoproterozóicas, como indicarâm diagramas concórdias UÆb etn zircão. A existencia

desse substrato paleoproterozóico e uma reduzida âtuação da nrigmatlzação cm relação âo terreno

Pernambuco-Alagoas indicam diferenças imporlantes de evolução e dvel crustal enffe esses dois tenenos.

Um magmatismo toleítico c um vulcanismo caicioalcaìino comprovam um episódjo expressivo de

acresção magmátic¡hâ ca.1,0 Ga. e uma afinidâde das rochas vulcânicas com a de um ambiente de afco

magmático. Não há dados Snr./Nd neste telreno, mas a existência de xeûocristais de Lircão aparentemente

mais antigos enì uma inuxsiva graníticâ desta idade suporta r hipótese de uma coritribuição ou



contaminação crustal pelo embasamento paleoproterozóico; uma dado isocrônico Rb/Sr, passlvel de

posterior confirmação, por outlo lado, sugere a existência de âscenção de blocos anLiSos durante a atuaQão

do episódio conüacional nesre teneno. A ausência de dados isocrônicos Rb/S[ nas metavulcânicâs e

metagranÍticas mesoprorerozóicas, contudo, impede aferir-se t inlluência de eventos neoproterozóicos

sobre essas rochas. Na reâlidade, lìão há registro de inûusÕes neoproterozóicas neste telTeno, embora não

se possa afastar ¿ possibilidade de que fundidos anatéticos pouco expressivos possam estal'associados aos

cisalhamentos tfanscorrentes neoproterozóicos que afþtam este teFeno.

O terreno Alto Paieú, bem documentado pelo Complexo Lagoa das Pedras, mostfa o quadro

evolutívo mais complexo da á¡ea. Não há registro de um embasâmento pâleoproterozóico, sendo o

Comptexo de idade meso e neoproterozóica. O magmatismo acrescionário precoce deve ser correlato ao

encontrâdo nos outros terrenos, mais âpresenta características distintas, possivelmente com vulcânismo

associado. O vulcanismo intermedlário e félsico é representado principalmente pol vulcanoclásticÀs,

enquanto que os migmatitos e metagranitóides presentes são tipÍcamente crustais associados ao evento

contracionâI, aparentemente fazendo parte de uma. imensa nappe migmafito-granítrca, ì nappe dÂ Serra de

Jabitacá.

As i<lades cle formação dessas vulcânicas e graníticas variâ de 1,1 a 1,0 Ga., representando,

poftanto o mesmo episódio enconl].ado nos teffenos anteriotes; entretanto, apa.rece neste terreno um bem

desenvolvido magmatismo granítico neoproterozóico, o qual está ausellte ou prâticamente ausente nos

anteriores. Este rnagmatismo faz parte do conjunto de intrusões neoproterozóicâs do domínio

Transnordestiflo, aparecendo a Complexo Lagoa das Pedras como parte de uma verdadeira hente Sranltjca

neoproterozóicâ .instalada a paÍir daquele domÍnio. O desenvolvimento expressivo desse plutonismo

granltico recente, entretanto, não foi sufìciente para produzir uma re-homogeneização isotópica completa

Rb/Sr nas rochas mais antrgas.

Foi construlda uma concórdia combinadâ dâs metavulcânicas Lagoa das Contendâs e

metagranitóides Recanto, sendo'lançados também os dados das metavulcanoclástlcas Poço do Salgueiro

(figura 79). Observa-se que os dois primeiros definem uma discórdia de 7 pontos com um intercepto

superior de 1,0 Ga., enquanto que os dados da última seqüência situânl-se próximo deste alinhamento.

Este dado coincide com várias determinaçÕes geocronológicas recentes encont(adas abalxo do

Lineamento de Patos. Brito Neves et al. (1990) interpret¿uam a idade de 1,2 Ga., determinada através do

intercepto superior de concórdia UÆb em zifcÃo, de metavulcânicas bimodais da faixa Piancó-Alto

Brígida como idade dc formação dessâs rochas num estágio rift. A idade isocrôruca llb/Sr de ca.960 Ma.

da mesma seqüência f'oi interpretada como de um evento tectono-metamól fioo. Este evento orogenético

teria se desenvolvido enüþ 1,1 e 0,9 Ga. (Santos, 1993), chamado de Câliris Velhos pol Campos Neto et

al, (1994), em um episódio que tem equivalentes relativamente bem datados no continente africano (Gass,

1981; Cahen et â1., 1984; Porada, 1987; Tassinari et al.,'1989) e na fâixa Sunsas-Aguapeí (Litherland &

Bloomfield, 1981t Litherland et aL., 1985i Brito Neves, 1992; Dalz\el et al., 1994), para citar as faixas

mars próximas.
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Um episódio acrescioná¡io pré-brasiliano/pânafricano tem sido descrito em várias paÍes do

Brasil e da África. Por exemplo, um episódio impofante, relacionado à formaÇão de arcos magmátjcos,

tem sido descrito recentemente na parte sul do maciço central goiano, aparentenente associado à evolução

da faixâ de Brasilia (Pimentel & Fuck, 1991;1992), com um bem controlado acervo geocronológico que

indica a formação desses âroos por volta dc 900 Ma,, algo comparávcl ao episódio Cariris Velhos. Da

mesma forma, no escudo aúbico-nubiano descreve-se uma distinta quebra estrutural, composiciolral e

metamórfica há 1.000 Ma., com ologenese (?) há 960 Mâ., de acordo com Gass (1981); segundo este

autor, o escudo teria se lbrmado durante o período de 1.200 e 500 Ma, por progressivÂ cratonização de

numerosos arcos de ilha intraoceânicos, com deformação e obducção de ofiolitos durante as fases de

colisão de arcos; ele registr.a ainda três episódios de formação de ofiolitos neste escudo, há 1.000, 800 e

ó00 Ma. Shakleton (1986) registrou igualmente uma sucessão de leves colisões resultantes de acresçÕes

sucessivas de arcos de ilhas nesta área. K¡öner (1993), Klöner et al. (1992) e Kröner et al. (1993)

confirmam esta longa evolução, descrevendo uma acresção lateral de microcontjnentes e arcos

desenvolvida no Panafticano sensu ldto, entre 950 e 450 Ma., utjlizando dataçÕes U/Pb através da técûica

de evaporação de zircões.

Ouûas faixas panafricanas foram também alvo de um lento, embora expressivo, processo de

âcresção durante este período entrs 1.000/900 e 500 Ma, como ocolreu na faixa de Gourma e lforas a

oeste do cráton do oeste africano, conlorme demonsúado por Caby et al. (1981). Nesta faíxa, assim como

nos Alto Moxotó e Alto Paieú, ocorre um nltjdo alinhamento de anomalias Sravimétricas positrvas, que

caracteriza a zona de sutura. Daly (1986) descreve também uma conjunção de reativação de embasamento,

magmatismo granítjco e assimetria geral de ascenção âûavés das laixas Irumide e Moçambique. que

resultam de uma tectônica colisional associada a acresção durante um simples perlodo orogênico que

culminou há 1.100 Ma.

Considerando-se as isócronas Rb/Sr de ca.l,O Ga. obtidas no Compìexo Beiénl do São

Francisco (terreno Pernambuco-Alagoas) e outrâs isócronas Rb/Sl de metagra tóides do terreno Alto

Pajeú (Scheid, 1992; Brito Neves, dado inédito), a inferência lógica é de que o episódio

acrescionário/colisional teria oconido também há 1,0 Ga. Ora, esta dedução implica em vulcanismo e

colisão simultâneos ou praticamente simultâneos, sugerindo a existência de um "ciclo" extremamente

rápido, o que parece pouco provável. A presença de cristars de zilcão xenocr.istalinos na Seqüênoia

vulcânoclástica Poço do Salgueiro, nos metâgranitóides São Pedro e a derivação crustal colisional dos

metagranitóides Recanto parecem âpontar para uma outra alternativa: a de que o sistema U/Pb esteja

aferindo idades de zircões herdados e, consequentemente, superestimando a idade do evento conüacional.

Ou seja, é posslvel quo essas idâdes sejam resultântes de contaminação dos lundidos gradticos

contracionais por cristals de zircão previamente fomados durante o episódio vulcanogênico de 1,0 Ga,

Watson & Harrison (1984) mostra¡am que alguns acessórios de rochas graníticas crustals

permanecem frequentemente no testito. Apâtjta, por exemplo, é sempre uma fase residual, enquanto que

zircão pode ser também uma fase xenocristalina, em função da temperatura e composiQão do lindido,
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Dados mars recentes têm mostrado que a solubilidâde de monzzita e zircão em fundidos granlticos é

altamente variável, sendo controlada pelo tamanho do cristal, temperatura e conteúdo de alumina e

voláteis no fundido. Segundo Hanis & Inger (1992), no caso do granito Manaslu, nos Himalaias, o

conteúdo rje Zr (-50ppm) está próxino da saturação para um fundido perâluminoso e a morfologia do

zilcão sugere uma orÌgem ígnel. Mas idâdcs precambrianâs têm sido encontradas enì zircoes de alguns

granitos himaleianos, demonstrando a presença de cristais herdados. Pot cxemplo, no ìeucogranito do

Everest, tem-se verifìcado que tanto a monazita, quanto o zircão apresentam cxpressivas populaçÕes de

zircÕes herdados, estimando-se eln um mínimo de 10Eo p¿rl 
^ 

mon^zitâ e 20 s 5OEo p?tr^ o zircio.

Os teores de Zr dos metagrarutóides Recanto variam de 200 a 280 ppn, enquanto que no Riacho

do Fomo este valores situam-se entfe 82 e 150 ppm, valores que estão muito acima do nlvel de satufação

em fundidos crustais peraluminosos, serìdo posslvel, então que pafle dos zircões presentes nessas fochas

seiam realmente herdados. Esta conclusão, aliás, estada de acordo com as coÍìsiderações petrogenéticas

anteriores, de que ¿ anâtexia contracional deve ter envolvido lÌsão incongruente de micas com ausência

de vapor e pequena IÌâção de fusão parcial. Iì.esta¡ia, apenas, considerù âs determinações Rb/Sr que, em

princlpio, tenderiam a cronometfü o episódio conúacional, em função das condições de temperâtura e

pressão elevadas do sotidus granítrco. O comportamento do sistema lìb/Sr nem sempre é facilmente

compreendido e, sob ceüas circunstâncias, ele pode até cronomeEar a época de formação das rochas. Por

exemplo, no esc:udo Arábico-Nubiâno, âs idades UÆb e PbÆb em zircão, utilizando o método da

concórdia e de monozircão, tênl se situado 900 e 550 Ma. em á.rea onde determinaQões Rb/Sr anteriores

tinham apontado valores da ordem dc ca.I.200 Ma. (Kroner et dl., 1992). Na zona de arcos magmáticos

brasiliânos do oeste de Goiás, dataçÕes Rb/Sr e UÆb em zircÕes de seqüências metavulcanossedimentâres

e gnaisses documentam um nìesmo episódio de acresção, em torno de 900 Ma., apesar da auação de um

epísódio tectono-magmático subsequente, brasiliano (Pimentel & Fuck, 1991).

A conclusão é de que não há dados sufrcientes para aferir-se o evento contrâcional, qug é,

certamente, mais iovem que 1,0 Ga., idade da sedimentação e do vulcânismo dessa região.
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OBSERVAÇÕES: confome a tâbela 14
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FIGURA BO-MAPA DE LOCALIZA9ÃO DAS AMOSTRAS COM OATAçÃO GEOCRONOLdGICA
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g.ACRESÇÃO E COLISÃO NO COMPLEXO GRANÍTICO LAGOA DAS PEDRAS

9.1-A COLACEM TECTONICA E O MAGMATISMO DE ACRESÇÃO

Os conúastes tectonoestratlsráhcos da re-sião circunvizinhâ ao Complexo Lagoa das Pedras

parecem fpicos de amalgamação por acresção sucessiva ou colisão de teffenos (Coney el aL., 1980; Jones

et al., 1986), um padrão descrito na Cordilheira americana e que tem sido observado em muitas outras

faixas orogênicas de <liversas idades, em outfas partes do mundo (e.9., Lewry & Sibbald, 1980; Lewry ¿f

at., 1987; PÀtterson et a\.,1988; Ban 1990; Brown & D'Lemos, 1990; Quesada, 1991; 1992)' No âmbito

regional, os padrões esfuturais, litoestratigráfrcos, tectônicos, geofísicos e geocronológicos demonsÛam

os conûâstes entre os tenenos Pernambuco-Alagoas, Alto Moxotó e Alto Pajeú, conforme ampla

discussão anterior. Por outro lado, a presença de blocos e faüas do embasamento, a existencia de uma

série de fatiâs graníticas imbricadâs entre as supracrustais, bem como de rochas metamáfico-ultrâmáficas

com registro de um padrão bárico anômalo sugerem a atuaÇão de uma ativa tectônica colisional com

espessamento crustal no limite dos terrenos em redor do Complexo Lagoa das Ped¡as.

As suítes metamáfico-ultramáficas são paÍiculâ¡mente importantes na separação desses

terrenos. Elas foram interpretadas em investigaçóes anteriores como membros de uma única Sulte,

denominada de Senote das Pedras Pretâs, hipótese que pârece aceitável. Entretanto, como as duas Suítes

aqui discriminadas, Malhada Vermellìa e Senote das Pedras Pretas, possuem forma de ocorrência

diferente e algumas dissemelhanças composicionais, preferiu-se manter uma separação enhe as elas, até

que investigações mais detalhadas possam discut-ir melhor as suas relações petrogenéticas e tectônicas. A

discussão a seguir destaca os pontos mais importantes dessas duas Sultes, com vistas à caracterização

geotectônica dos terrenos nela eûvolvidos,

Os dâdos geoquímtcos da facies Tapuio da suÍte aqui descrita como SelTote dâs Pedras Pretas,

apesar das limitações apontadas em capítulo anterior, sugerem padrões de um MORB enriquecido, mas

diagramas tais como 1iO2 vs Zr (Pearce, 1980) e'ti vs Zr de Pearce & Cann (1973) das amostras

estudÀdas na presente tese, sem quaisquer evidências de acumulâção de c(istais, parecem apontar para

toleftos de baixo K (figura 81), que constitui uma componente comum em arcos magmáticos primitivos.

Nessas rochas, de quimismo apa.rentemente normal, observa-se que o teor de TiO2 é efetivâmente baixo,

porquanto teores mais elevados deste óxido tenderiam a posicionü os pontos nos diagremâs, seia no

campo dos bÂsaltos intraplaca (fìgura 8ia), sc.ia no campo dos basaltos de fundo oceânico (câmpo D do

diagrama da figura 81b).

Uma conclusão semelhânte foi também encontrada por Beurlen et al. (1992) e Alfllleidà et al.

(1993) ao estudarem âs rochâs metamáficas da região de Itqtuba (PB), um provável coffelativo do

magmatismo málìco-ultramáfico de Floresta.
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Figura gl-Diagrama d.iscriminante,\ d.e ambientes teclônico.t TiO2 v,s. Zr e Ti vs Zr das

Suítes Serrote das Ped.ras Prelas e Mahada Vermelha ulilizanda-se as antoslras analisadas

negta 16e.

A similaridade da Sulte SelTote das Pedras Pretas.î¿r?rru ktlo com a Suíte da F-azenda Esperânça,

Bodocó (PR) foi relatada por Beurlen (1988), o qual encontrou os nÌesmos padr'ões geoqufmicos e de

evolução metåmórfica nessas duas sultes. Investigações de qufmica mineral de piroxônios e granadas da

Fazenda Bsperança realizadas por llcut.lclì & Villaloel (1991) e lleullcn ¿l al.. (1992), por sua vez,

demonstralam a existência de pæagêneses metamórl'icâs reliquiares de facies eclogito, ainda não

demonstrada na Sufte Ser,ote das Pedras Pletas; contudo, a abundâncja de texturas simplectíticas

sugestivas de desestabilização de paragêneses eclogfticas, conf'orme desclito amplamente nesta tese,

p¿uece indicâr que estâ Suíte também teria sido metamolfizada até um pico de pressão semelhan{e àquele

obselvado em Bodocó. A possibilidade de que se trata de uma sufte ofiolítica em aurbiente oceâníco, seja

ORll, seja menbro pdmitivo de arco ou ainda de uma bacia de rctroalco (Shcfvais, 1986), parcce a mais

adequada, de acoldo com os padrões geoquímicos e com a oconência plovável dc eclogitos.

Adicionalmelìte, develìlos consiclerat as rclsções de campo c leval em conta alguus aspectos de

oldem regional. Assim, a Sulte Malhada Vermelha é formada principâlmente pol rochas málicas,

dominantemente gabrodiodl.icas e alortosfticâs rioas em titanorùaglìetita, euquanto que a sull.e Sen,ote das

Pedras Prctas é máfico-ultramáfica rica crn ilme itâ. lsto pode reprcsental ambientes de distintas

condiQões de formação e/ou metamorfismo, oxidarìtes e de alta ligacidade no plimeìro caso, e redutoras e

de baixa lugacidade no segulÌdo. Além disso, a lacies Tapuio dcsta última potle replesenlù.ou incluir. uma

comporìente vulcanogêl c4, associando-se à vulcanoclásticas c grâuvacas vulcâdcas (la suíte poço do
Salgueiro.

Os cotpos "intrusivos" maioles dessas <luas Suftes esl.ão encaixados sc.ia pelas ilttlusões
gralúticas conuacionais, no caso da Sufte Sglrote das Pedlas Pretas, se.iâ pelo embasalììeltlo
paleoproterozóico, no caso rla Sufte Malhacla Vellìrelha. Ilm anrbos os casos, eles cstão sil-uados Das

ploximidades dos limites eltLle os trôs ten'enos da úea; isto é, a Sulte Sel'lote dâs pedl.as pr.etas. no Iintite

Da.:rlí J'r turJD.r(tnr,r, i-r. &
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en[.e os terenos Alto Moxotó e Alto Pajeú, e a suíte Malhada vermelha, no limite do teffeno Alto

Moxotó com o teneno Pern¿mbuco Alagoas. Então, independente de representarem suítes distintas,

ambas tefiam sido colocadas nesta áreâ em limites crustais imponantes, plováveis suturas internas do

ofógeno, fazendo pafie, portanto, de um complexo colisional, fcpresentando alóctones âloiados nestc nível

crustal .iuntamente com o complexo granítlco ânâtético conüacionåI. A âssociação da suíte Malhada

Vermelha com o Complexo Florestâ e da Suíte Serote das Pedras Pretas com a pilha espessada da suhrrâ

de colisão entre os terrenos Alto Moxotó e Alto Pâjeú, por outro lado, revelam níveis crustais distintos de

colocação, apesar de ambos estüem hoie lado a lado.

No caso da Suíte Malhada Vermelha, as relâções de ordem regional mosûam contextos simiiares

com dois outros complexos, igualmente minerâlizados em Fe-Ti: o complexo gabro-anortosítico de Ba¡ro

Vermelho (Santos, 1977), colocado no bloco Mulungu/Feliciano, que está em contato com uma seqüência

metavulcanossedimentar similù à Lagoa das Contendas (?), na região de Custódia (Santos ¿, dl., 1995); e

com o complexo gabro-diorítico-anortosltrco de Pæsira (Silvâ Fitho et dl., 1979i Fa.rina ¿f al., 1981),

encâ.ixado num bloco paleoprotelozóico, também no lìmiie com uma seqüência metavulcanossedimentaf

(Bffbosa, 1990), embora neste caso, separado das oconênciÂs de Floresta e Custódia por uma expressiva

zona de cisalhâmento tr anscorrente regionâl, o sistema do Congo. Se estâ correlação for válidÂ, a Suíte

Malhada Vermelha possui uma veftente gabro-anortosítica, inûusiva no embasamento ou na interface

embasamento-cobertura e constitui tm tend. distlnto daquele da Suíte Seúote dâs Pedras Pretas. Deve-se

ressaltal a presenÇa de blocos de um embasamento granullt.rco no contexto do tereno Alto Moxotó' o

Complexo Floresta, sugerindo a ascenção de blocos crustais de nível profundo neste tereûo.

A situação geotectônica seria comparável ao de muitas ocorrências de rochas máficas e

ultramáficas, mineralizadas ou não enÌ feno-titânio, que ocorrem em terenos de diversas idades pelo

mundo. Este é o caso dâ área dc Gairloch, noroeste da Escócia, onde coexisten geograficamente duas

suítes máficas paleoproterozóicas do Complexo Lewisian: os anfibolitos inseridos nas supracrustais do

Grupo Loch Maree e os diques Scourie, que cortam o embasamento da seqüência (Jonhson et al., 7987).

Esta Suíte poderia também ser comparável a uma intrusão estratificada do tipo Jill do Rio Jaca¡é,

mineralizada em Fe-Ti e V, e situada num limite colisional transamazônico do cráton do São Franoisco

(Brito, 1984),

Considerando-se as ocorrências mesoproterozóicas, citâ-se, por exelnplo, o complexo ígneo

Rincón del Tigre,lacíllto colocado em um ambiente do tipo /,, da faixa Sunsas-Aguapeí (1.100 Ma.) na

Bolívia (Annels et t ., 1986), Ou arnda o câso dos clássicos complexos gabÍo-anortoslticos encontrados,

por exemplo, na Provínoia Grenville, mineralizados ou não em Fe-Ti, com idades variando de 1,5 a 1,0

Ga., os quais ocorrem no interior da Província cortândo supracrustais e embasamento de diversas idades

(Anderson & Burke, 1983; Easton, 198ó; Gower & Ryan, 1986; Windley, 1989; Hoftman, 1989). Deve-

se ressaltar, entretanto que, das âmostras analisadas, menos de 107o tê,m composiçÕes anoftosfticas; além

disso, âs minerâlìzâçÕes de Fe-Ti não estão associadas aos anortositos, como é o dominante nesta

Província. A âbundância dc gabros c rochas intermediárias (quartzo diorito, tonalito, monzodiorito e
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quaftzomonzodiorito) deixanì em abefto outras possibilidades, Esse Upo de rocha é muito comum entre as

plutônicas dos complexos oilolíticos ou dos complexos caicioalcalinos de alcos nagmáticos. Por

exemplo, obser"va-se ceúa semelhançâ de nossa Sufte com o Complexo Ougdâ-T¿ssendianet do segmento

Hoggar-lforas do clnturão pânafticano Transaariano, o qual é formado por trondhiemitos, tonalitos,

quartzo gabros e granada metagrbros. cstes úllimos scndo intelpretados como um estágio precoce do

Complexo, na facies grânulito, de acordo com Caby el aL. (1987)i esses autoles descrevem tâmbém

toleítos oceânicos passando para associâçÕes com afinidade calcioalcalina de 800 Ma. nesta região. As

suítes oflolíticas panafricanas <lo escudo Arábico-Nubiano contêm igualmente uma componente intrusiva

importante, onde são âbundantes gabros, tonalitos e trondhiemitos/plagio8rarutos, dâtados entre 900 e 700

Ma. (Pallister ¿r dl., 1988),

Com relação à Suíte Serrote das Pedras Pretas, duas alternativâs de odgenr são possíveis: tanto

um resto de crosta oceânica "subductadÀ" e recolocada subseqüentemente na crosta supenor pela tectônica

colisionat; quânto um remanescente oceânico em um sistema de arcos primitivos deformado em uma

suturû colisional. É iriteressante, neste caso considerar que este limrte coincide com uma frente granítica

brasiliaûa, amplamente dominante nos terrenos Alto Paieú e Piaûcó-Alto Brfgida, e ausente no Alto

Moxotó. Assim, não se afâstÂ a possibilidade de que essas duas sultes representem pulsos até de idades

distrntas dentro da evolução do orógeno, fäto bastante comum na evolução de diversas faixas ologênicas

melhor conirecidas em outras partes do mundo.

O magmatismo <ie maior expressão no teffeno Alto Moxotó é o da Suíte Lagoa das Contendas e

dos metagranitóides cortracionais metaluminosos. Os padlões dâ suíte metavulcânicÂ, apesar dos poucos

dados disponíveis, são de uma série calcioalcâlina de médio à alto K, com uma assinatura geoquímica de

arco mâgmático. A existênciâ de nietagranitóides calcioalcalinos e [ondh.iemíticos metaluminosos

confinados a este teneno pode indical que essas rochas representem a componente intrusiva de um

sistema acrescionário, que teria sido deformada e fragmentada por processos colisionaÍs subsequentes. Ou

seja, a colocação seria de oÌigem tectônica e não resultante de anatexia crustal ligada à colisão,

representando, portanto, nÌais um segmento acrescionado tectonicamente.

Neste ítem, vamos explorar mais uma possível conexão petrogenétict das vulcânicas com os

granitóides, com base em alguns dados geoquímicos, Como visto anteriormente, distingue-se enúe os

granitóides os tipos potássicos, correspondentes âos metagranitóides São Pedro, e os trpos sódicos,

representados pelos metatrondhiemitos Riacho das Lajes. No diagrama Ab-An-Or de O'Connor (1965) iá

apresentado ante(iormente (figura 84), incluimos os dados dâ Sufte Lagoa das Contendas pæa

comparação, observando-se claramente o cæáter trondhjemftlco da urudade lìiacho das Laies. que

contrasta niudamente com a da Seqüencia Lagoa das Contendas e dos metagranitóides São Pedro. Vimos

também que os teores de K2O ûbûixo de lVo dos metatrondhiemrtos Riacho das Laies representam ùma

característicâ comunl enûe os plagiogranitos oceânicos (Coleman & Donato, 1979; Maniar & Piccoli,

1989); o teor de alumina para trondhjerrutos com'|OVo de sílica (Bæker, 1979) e a relação Al2O37Yb

(apesar de restIita a uma única amostra) sao hmbém compatíveis com esta possibilidade

181



Essa distinção ocone também a nível <le elementos menores, onde os metagranitóides São Pedro

apresentam uma maior razão entre elementos LILIHFS, distinguindo-se os trondhiemitos pelo

empobrecimento exúemo de Rb, Ba, K, âlém de Nb e effiquecimento em La e terrâs rafâs pesadas e

relação aos metagrarutóides; e estes pelas âcentuadas ânomâlias positivas de Ba e Sr. Apesal dessas

difbrenças, observa-se que eln alnbos os granitóides as médias das razoes IlRb, lìb/Sr e l{b/Ba (tabelâ

21), aiûda que sem significado estafstrco devido ao númelo reduz.ido das amostras, mostríÌm valorcs que

só se aproximam da médja dos granitos tipo M, segundo Whalen ¿l al. (1987), diferençando-se destes,

apenas pelo baixo teol em Rb. Esses baixos teores de Rb e ûs râzões Iìb/Sr e IgBa dos

metâhondhiemitos, entretanto, são comparáveis quelas encontradas entre os plagiogranitos (Ishizaka &

Ymagl, 1977; Coleman & Donato, 1979)i de acordo com esses autores, plagiogrânitos contêm menos que

5 ppm de Rb, teores de K2O abaixo de lEo e rãzões Rb/Sr inferiores a 0'015 (figura 82)

O extremo empobrecimento em Rb e K desses metâûondhiemitos é tûmbént comparável ao de

rochas que perderam esses elementos através de lixiviaqão por metamorfismo granulftlco, com alta

atividade de CO2 (Nicollet et at., 1979), mas tal grau metamórfico só foi encontrado entre as rochas do

embasÂmento, conforme comentfuios anteriores. Além disso, dois outros aspectos são inteiramente

incompativeis com oS encontfados em teneltos granulíticos: 1) um effiquecimento etn U e Th; 2) os

padrões de terras rar as dos nossos metaúondhjemitos são completamente diferentcs daqueles dos to alitos

e trondhjemitos granulíticos lewisianos, os quais mostlam um profundo empobrecimcnto em terras rafâs

pesadas, um fofte fiacionamentÒ teffas rafas leves/pesadas e uma expressiva anomalia positrvâ de Eu

(Tarney & Saunders, 1979;Weaver & Tæney, 1983).

Com relação aos metagranitóides, conforme.iá comentado anteriormente, apesar do aparente

controle das intrusões pela tectônicÂ contracional, esees granitóides do temeno Alto Moxotó rlãô devem

ter se formado por anatexia de rochas supracrustais associadâ ao episódio conhacionûI. Os aranhagramas

normalizados pü.a o ORG tanto dos netagradtóides São Pedro, quanlo dos metatÌondhjemitos lìiâcho

das Lajes (fìgura 29) só são comparáveis ao dos grarutos de arco vulcânico oceânico, do tlpo da Jâmaica

(Peùrce et at., 1984). Nos diagramas Hf vs. Rb/10 vs. Ta x 3 e Hf vs. Rb/30 vs, Ta x 3 (Hanis et al.,

1986) os metatrondhjemitos (comparados com 2 amosûas da Suíte Ltgoa das Contendas) se colocam no

campo dos granitos ,núâplaca (figura 82). Entretanto, considerando-se a dificuldade de determinação

analítíca de elementos tais como Ta e Hf e as suítes padrões utilizadas na conûgurÂção desses diagrama.s,

a padir destes gráfìcos pode-se âpenas deduzir queì

1) de acordo com o primeiro diagrama, conciui-se que os metâtrondhjemitos são rochas muito

pobfes em Rb, podendo ser tanto intrusivas de fundo oceânico, quanto intraplaca cont¡nental (dependendo

dâ râzão Ta/HÐ;

2) o segun<Jo diagrama compara apenas granitos intraplâca com os de üco vulcâlúco e alguns

tipos colisionais, concluindo-se apenas que os metâtrondhjemitos não pertencem aos dois últimos

grupamentos.
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A ocorênciâ de frondhjemitos ó de suma importânciâ, por causa das condiçÕes peculiares de

formação dessas rochas. Ba¡ker (1979) sintetizou a geraQão das suítes tonaliticas-trondhìemíLicas nos

seguintes ambientes: 1) em tefienos de gnaisses cinzentos arqueanos como um tipo maioritftio, muitas

vezes em associação coûl rochas basáltjcas e, em âlguns casos, com rochas komâtiíticas, formando uma

suite bi ou t¡imoclal; 2) na periferia de greenstone åelts arqueanos, usuÀhnente âcompanhados por plútons

de granodiorito c granito; 3) ao longo de margens continentais protel o/Paleozóicas (provavelmente

âssociâdas subducção e zonas de expansão retroaÍco) e meso/cenozóicas (certamente telacionadas

subducção); 4) duas outras associaQões diferentes desses tipos comuns, comespondentes a regiões

subvulcânicas de arcos de ilhas e a plagiogranitos das suites ofiolÍticas.

A maioria das ocorrências de tonalitos, dacitos e trondhiemitos ent todo mundo são de suítes

bimodais, geralmente diflceis de serem interpretadas através de um modelo de diferenciâção por

cristalização fiacionada; em raros câsos, como en-I Uusikalpunki-KalÂnti, sudoeste dâ Finlândia, essas

suftes são composicionalmente completas e, somente nestes casos, descritos como séries calciâlcalinas

tfondhjefrìJtrcas, o mecanismo acima pode scr invocado (At¡Jl, el aL., 1977). Ttondhiemitos de dupla

origem, as vezes, ocolrem conjuntamente, como descrito por Malpas (1979) en Newfbundland, Canadá,

Nesta á¡ea, trondhiemitos dos Complexos Little Port e ßay of Islantls apresentam disüntas forßas de

oco¡rência e assinatula geoquímica, sendo os primeiros resultantes de fusão parcial de anfibolitos,

enquanto que os últimos são comparáveis aos plagiogranitos oceânicos, fepresentando os membros finais

de uma sulte diferenciada gabro-diorito-granodiorito-trondhiemito.

Como.iá havia sido observado no capltulo 4, os metatrondhiemitos possuem teores de TiO2

muito baixos, suger.indo pressões em torno ou abaixo de 8kb (Rapp et a\.,1991)' Segundo B arker (1979),

trondhiemitos, dacitos a alta alumina e seus equivâlentes extrusivos poden ser produzidos: 1) por

diferenciação de magma basáltico hidratado, com cumulatos ricos em hornblendt e hornblenda-biotlta

dioritos; 2) por fusão parcial de quartzo eclogitos ou tnfibolito (hornblenda-

plagioclásio+quarrzotgranada); o reslduo da fusão parcial, neste caso, serii¡ formado pela seguinte

associação: piroxênío-granada ou clinopiroxenio rhornblendalortopiroxêniotgranada (liquido rico em

a'lumina)Èplagioclásio (llquido pobre em alumina).

Diversos autores tem demonstrado, inclusive experìmentalmente, que a fusão de toleltos produz

líquidos tonalítrcos, com resíduo de quartzo-eclogilo (Arth & Hanson, 1975; Johnston & Wyllie, 198i;

R^pp et aL., 1991 ; lìudnick, 1992), cuja composição varia com a liação de tundido. As condiçÕes de fusão

parcial pa¡a geração desses líquidos trondhjemllicos pode ser inferida a partir de investigÂções

experimentais, conlbrme salientado anteriormentc, e conforme denÌonstra a tabela 20, teproduzida de

Rudnick (1992), indicando-se temperaturas da ordem de 9-50 a 1000'C com mais de 357o de liação de

fundido, para a desestabilização da hornblenda e f'ormação de líquidos tonalfticos.
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TABELA 2O-MINERALOGIA DO RESTITO PIìODUZIDO POR FUSAO COM AUSENCIA DE

VAPOR DE VARIOS TIPOS DE ÌìOCHAS (Reproduzido de Rudnick, 1992)

COMPOSIÇAO Anfibolito Tonalito Granodiorito GrÂuvâcâ Pelito

MINERALOGIA Hb+Opx+ Cpx+P¡+llnr (l)

Þl¿añr¡ llñt+Ml ¡'?\

Cpx+Pl+Ml CÞx+Orlx+ PÉQ Pl+Cìt+Opx+Q Gt+Q+Pl+ Sill

REAÇÃO DE FUsÃo Desest¿bilização d¿ Dcsesråbil¡z Deseståbiliz. Desestabi¡iz, Dcsestâbiliz.

TEMPEMTURA DA 950. I 000'c 925-915" C 325-850'C 825,850'C 850-875'C

FRACÃo DE FUNDIDO >351o >35% 24O7a >357o 24OEa

coMPoslçÁo Do 'Ionahlo Gråniro Grâni(o Grå¡rto

Obs. Mineraìs lisødos por ordem de abundância: Hb-HorrblendÂl Opx-Oropiroxênioi Cpx-Cli opiroxêttioi I'l-PIâ8ioc¡ásioi

Q.Quafzo: Ilm-llmenitâi Mt-Magncdtâi GGcranÂdå. Rcferênciål cit¡das em Rudnick (1992)r (l) Beard & Lof8ren (1989)i (2)

Rushmer (1991);(3) (1991)i (3) Ruuer & Wyllie (1988); (4) Conrâd ¿r¿1. (1988)i(5) Vielzeuf¿¡dl (1990);(6) Vielzeuf&

Holloway (1988).

A presença de rochas provavelmente eclogítrcas ou rioas em clinopiroxênio-granada na Suíte

Malhadâ Vermelha torn¿ muito razoável considerar-se uma origem desses trondhiemitos por fusão pa.rciâl

dessas rochas máficas toleíLicas, porquc, como vimos, o mecanismo de cristalização fracionada, em

princfpio, tenderia a produzir cumulâtos ricos em hornblenda. Então, a hipótese mais provável é de que

toleftos, trondhjemitos e eclogitos estatian relacionados geneticf¡mente, formando umâ suíte bimodal

Mâlhada Vermelha-Riacho das Laies (-São Pedro?), com padrões de distt'ibuição geoquínuca como os

ilustrâdos na figura 86.

A ocorrência de zircÕes de 1,0 Ga. e mais antigos nos metagranitóides São Pedlo e esse caráter

bimodal permitem uma comparação conì os granitos anorogêrucos mesoproterozóicos encontrados em

diversas partes do mundo, inclusive no cráton âmazônico. Pol exemplo, uma expressiva atividade

magmática anorogênicâ caracteriza grande paÍe do período entre 1.030 o 1770 Ma., numa faixa que

atravessa o sudoeste do EstÂdos Unidos e Lâbrador a nordeste, estendendo-se pelo sul dâ Groenlândia e

escudo báltico (Anderson, 1983). Esse magmatjsmo, entretanto, oaracteriza-se pela assooiação de rochas

gabróicas e anortosíticÂs, uma distinta série mangerítica de composição intermediária pdmfuia e granitos

de arlnidade Ìapakivi, características que não são encontradts na suíte bimodal aqui estudada. A

compâração mais provável, considerândo-se o ambiente sugerido pela Seqüencia Lagoa das Contendâs, é

com o de suítes relacionadas com subducção, '¿creditando-se na f'ormação dos leucogranitos e
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trondhjemitos durante o mecanismo de expulsão e descomprcssão da crosta oceânica "subductada", que

seria compÀtível com as pressões moderadas inferidas para a formaQão dessas rochas.

Os padrões geoquímicos da Seqüência Lagoa das Contendas, assim como dos metagrânitóides

São Pedro, como fbi visto anteriormente, são muito comparáveis aos de a.Ícos magmátrcos modernos,

incluindo os aranhrgtamas normalizados pâra o manto primordial, conr suils característicÍ¡s anomalias

negativas de Nb e Ti. Alguns autores têm ressaltado o fàto de que anomalias negativas de Nb e Ti não são

exclusivas do magmatismo de arco, poi$ estudos experimentais sobre a solubilidade do rutilo têm

mostrado que magmas crustals típicos são muito pobres nesses clementos e muito ricos em Th e temas

raras leves. Segundo Pin & Malini (1993), a adição de componentes crusteis, assim como â assimilação

de fundidos cn¡stais nos quais zircão e rutilo permaneceram quase insolúveis poderiarn explica.r as

anomaliâs negativas de Nb, Ti e Zr em aranhagramas, produzindo pafuões ctlcjoalcâlinos.

Aparentemente, essas observações não pfovam a ausência da subducção, servindo mais para

demonstrar a existência de ouhos mec¿nismos capazes rle produzir padfÕes similates aos de associtÇões

geradas nestes ambientes. Por tudo que foi descrito acima, as suítes magmáticas do terreno Moxotó

parecem mais coerentes com o de ambientes de arcos magmlticos e não intracontinentais tipo rft. Além

disso, o padrão de tenas raras das lavas calcioalcalinas aqui descritas não são coerentes com aqueles deste

ú1timo ambiente, os quais, geralmente apresentam expressiv¡.r anomalia negativa de Eu (Wilson, 1989).

Em síntese, o magmatismo presente no terreno Alto Moxotó parece comproval a existência de

um evento impoftante de acfesção crustal há ¿¿.1,0 Ga. nesta áfea, envolvendo um segmento

acrescioná¡io pdmittvo e uma sulte mars evoluída relacionada com um arco magmático. Convém lembrar

que a seqüência metassedimentaf associada com â Sufte Lagoa das Contendas é formada por suprâcrustais

de natureza principalmente pelltica, cafbonática, calciossilicática, com alguns IIIF's, uma associação

sugestiva de unr ambiente deposicional distal, talvez pelágico, que é encontrâdo, por exemplo, em

âssociação com ofiolitos na suturù Yânbu, escudo A¡ábico-Nubiano, ouios tenenos foram amalganados

entre 900 e 650 Ma, (Pallister et al.,1988iKtöner et al., 1992).
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TAAELA 2I.RAZÒES DE ELEMENTOS TRAÇOS DOS METACRANTTÓIDES SÃO PEDRO E METATRONDHJEMITOS

TTPOS DE GRANTTOS

AMOSTRA./ RA?ÁO

ta/Þh

RAZAO

Rb/Sr

RA7ÁO

Ith/2a

Tipo I (991)l 93 0.61 0.28

'l'ipo S (s78)l 76 I,81 0.46

Tipo I félsico (.121)l 88 Ltó 0.3I

Tipo S fétsíco(205)l 68 0,71

Tipo A ( 148)l t14 ? 5) 0,48

Tipo M ( I7)l 299 0.06 0.07

Plagiogranito2:

Orøn (2)

Chipre (4)

Oregon (Ì)

Uusilatlpanki-

KaLanri( 1)

T "--- Á";./1

125

454

761

112

I )'.1

0,05

0,02

0,02

0,17

0.59

0,07

0,05

0.31

Trondhj emito3

Little Po ( l0)

Bay of Island,s

248 0,09

0.01

0,2

0.03

Módiú mctú- 510 0,01 0,04

Média meta- 463 0,02 0,01

Obs.-Númcros enrre parênreses correspondent à quanridade de amosua-s: nrimeros sobrescritos referenr-se àß fonlesi (l) Vy'halen ¿r ¿1.

(198?), (2) Coleman & Don¡(o (1979)i(3) Malpäl (19?9)
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Figura 82-Diagrama Rb/Sr dos melatrotxdhjemitos Riûclrc das Lajes, contparad.os a rocltas

d.e mesma afinidade en. d.iver,sos dmb¡entes tectônicos; campos segundo Coleman & l)onato
(re7e)

,.,, ,o.,

Figura 83-(a) Diagrama Ab-Att-or do,s netagranitóitles stio ped.ro, nteratrond]tjenùros
Riacln das Lajes, contparados com û Seqüêncía Lagoa das Contend.as; (b) e (c) diagramas
discrìninanres de ambiente tectônico tÌos metarrontlhjentiÍos e r).a seqüêncín Lagoa d.a,s

ConîenrÌ.as.
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Figura 84-Diagrama albita-anortita-ortoclásio tlos metatrond.ltjenti.tos Rktcho d.as Laje,s

NåzO + K2O

Figura 85-Diagt'a,nas AFM e K2o vs. ,sílica dos nerrurondrrjenitos Riacho tlos Laje,s

contparados com a suíîe Mallnd.a vermelha. (a) campot segululo NícolLet eî (il. (lg7g); l-
campo ecLogítico segurtdo wager & Browx (19(¡B): Z-ba¡alto,s e gabros oceânico.¡ co|tlorn.e
Moltano et al. (I9()8); 3-canpo dos granitos; (h) cantpos ,segundo Colennn & Donatrt
(1979): I -graní,firo conÍinental; 2-trontlltjemito ct¡tttinental; 3-plúgiogranito oceânico: 4_

basalto roleítico corrinental: 5-l¡asaltos e gabros subalcalino,¡ oceânicos; 6-galtro
ct¿muLático.
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9.2-os ctìANrros cRusrAts E A TECToNIcA coLISIoNAL No LIMITE PAJ¡ÚluoxorÓ

As rochas intrusivas contracionais do terreno Alto Pâjeú, metagranitóides Reca¡to e Riacho do

Forno, são efetivamentc produtos de fusão pücial das seqüências supracrustais desse tereno, as

seqüências São Caetano e Poço do Salgueiro e, como tal, diferem bastante das grarulicas do terreno Alto

Moxotó. As características da seqüência I'oço do Sâlgueiro e dos metagranitóides lìecanto e Riacho do

Forno.iá foranì descritas individualmente nos capítulos anteriores, cle modo que aqui serão aboldados

apenas as possibilidades de evolução petrogenética dentro do quadro geotectôruco. Foi demonstrado que a

principal característica desse coniunto é seu caráter peraluminoso e a relação dos metagranitóides com

uma anatexia sincontfacionrl. Assin como os metagranitóides, âs metâvulcanoclásticas Poço do

Salgueiro também mostram um espectro composicional restrito, correspondendo à dacitos, riodacitos e

riolitos. A similaridade composicional dos netagrarutóides Recanto com essas metâvulcanoclásticas é

evidente, conforme mostram as figuras 86 e 87,

O diagrama Q-P de Debon & Le Fort (1983) (tìgura 86) mostra um espectro composicional

limitado a granodiorito-adamelito-graruto, onde as supracrustais representam ¿ componente mars pobre

en1 feldspato potássico (situando-se no campo granodiorítico ou limite granodiorito/adamelito). O

aranhagrama normalizado para o manto prjmitlvo (figura 86) indica um padrão quase idêntico dessas

rochas, com um discreto effiquecimento na maioria dos elementos incompûtíveis dos metagranitóides em

relação às metavulcanoclásticas, exceção de Ba, Sr e Ti, que são enipobrecidos, O diagrûm¿ de terras raras

normalizado para o condrito (figura 87) mostra também uma superposição das curvas, com unì maíor

empobrecimento em terras ra.ras no caso dos metagranitóides Riacho do Forno. Essos dados geoqulmicos

confirmam o pequeno grau de lisão parcial envolvido ûessas rochas, principalmente no caso dos

metagrânitóides Recanto, onde não se veriltca qualquer nudânçâ de conteúdo em lelação às

metavulcanoclásticas. Estes dados podem sugerir, inclusive, que a f'ormação dos metagranitóides Recanto

terit ocorrido em um sistemâ lelatjvâmente fechado, com recristâlização metamórfica predominando

sobre outros mecanismos de migmatização (Ashworth, 1985; Johannes, 1983; Olsen, 1983, 1985)

O fntrmo relacionamento com as supraqustais, os processos de migmatização envolvidos e o

âiojamento como latias concordantes com a f'oliação S2lS3 contracional colnprovani o necanismo de

formaÇão e a reìação com o evento tectônico âssociado. Trata-se, pofanto, de graûitos tlpo ,t ou crustais

colisionais associados à cisalhamento/empuffão (himâlaranos) (Hollister & Cra',vford, 198ó; Balbarin,

1990) e pæecem fãzer parte de uma megaestrutura regional, uma provável nappe migmalú¡ca e granítica,

aflorante a nordeste da área, correspondendo ao que foi denominado por Santos (1,977) e Wãnderley et al.

(1992) de "maciQo da Sena de Jabitacá". Estn "nappe" é composta poÌ metalexitos e diâtexitos e por

batólitos gfanlticos da suíte granítica Sítjo dos Nunes, estes ìlltimos com características de granitos

crustals (colisionais) intusjvos, os quais são comuns penetrando as supracrustâis; ou seja, tudo sugere que

tars plútons intrusivos representem fundidos gerados na base da "nappe" por anatexia crustal, sendo

segregados e fanspoltados pùra níveis superiores da crosta, através de um mecanismos similares âos

descrìtos por Wickan nos Pirineus (1987) e Brown (1994) no mâciço amori0ano, embora seia clato em
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nosso caso um lapso de tempo entre os pulsos, A conexão entre esses dois ambientes deve ocorrer na

região de Betânia, onde migmatitos e metâgranitóides sÍmilares aos descritos nesta tese coexistem com

granitos da suÍte Síûo dos Nunes (figura 5),

(¡-St:l-(K+N¿+2c1lr)
'ES-094À^^,... ¡ti:ì-0ì I oES- 100A

lìocha,nrÂ¡ìto ¡nnìrl'\'o 
o¿; 'ir:) ¡Es- 04_' oÐs-Ì3I

CsRbBaTL U K TaNbl,rCeSr Nd P I{fZr SmTj Tb v

Figura 86-Diagranxa 8-P mulîicaliônico e oranhagrama normalizado para o manlo

primiîivo ¿os mignxaliîos e melagrtmiîóides Recanro e Riacho do Fonto comparados com a

Seqüência Poço do SaLgueiro.

Rocho/cotrdrilo

!FiS-0ll
*ES-C35 DES-04

¡ES-094À oEs-100À
t100

L$ Co Pr Nd St¡r Èü Gd I'b Dy lto lir 'fm Yb Lu

Figura 87-Diagrama de lerras raras normalizado para o condrilo dos niçmatito[ e

metagranitóides conlraciotxais comparddos com a Seqüência Poço tlo SaLSueiro

No Complexo Lagoa das Pedras, distingue-se também duas suítes crustais em coexisfênciâ: os

migmaütos e metagranitóides lìecânto e Riacho do Forno e o granito São João. Os primeiros são

indiscutivelmente de natureza clrstal anatética, como demonstrado anteriormente. Verificou-se que a

assinaturâ geoquímica do Granito São João ó bastante heterogênea e mesnio as amostras mais
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empobrecidas em Rb (i,e,, sem considerâr a amostra ES-133, de t'orte infÌuencia crustal), apresentam um

comportamento muito irregular e distinto, por exemplo do Granodiorito lìiacho do Icó, como mostra a

fìgura 88. Obselva-se que eles sio mars emiquecidos em Y, do que se espcrarit para um mecûnismo de

frâcionamento envolvendo o Granodiorito; os diagramas Y vs. Zr e CaO vs. Y, pol exemplo, denonstram

claramente que eles se posicionanl ton dos trends de fÌacionâmento do (;ranodiodto, como ânteriormente

defìnjdos. Apesar do número limitado de amostras, não há qualquer esboço de alinhamento das anlostJas

analisâdas do Gra¡,lto São João e o diagrama Rb vs, Zr (ftgura 88) demonstra clalamente sua

heterogeneidade composicional.

O Granito São João foi incluído por Lima et aL. (1985) nâ Suíte Sera do Man, uma conelaÇão

aparentemente aoeitável, em função dâ crcnologiâ dos pulsos graníticos desta úea. Entretanto, as

diferenças minerâlógicas e composicionais entre eles são evidentes, acreditando-se numa melhor

coüelação com os grânitos tipo Sítio dos Nunes, descritos por Santos (19'77) e Santos & Vâsconcelos

(19'16), e redefinidos por Lima et al. (1985) dentfo da Sufte Sítio dos Nunes. O Granito São João,

aparentemente, é idêntjco aos granitos da Serra do Zuz e de Fátima dessa SuÍte (Santos & Vasooncelos,

1976), localizados nas proximidades dâ zona de cisalh¿mento Af'ogados da Ingazeira, identidade que se

acentua, inclusive, pela similaridade do Ìegime dúcttl-frágil de colocação desses pltitons.

Esses padrões associados a: (a) altos teores de sílica e espectro composicìonal restrito; (b)

praticamente ausência de autólitos máficos microgranulares; (c) existência de numerosos xenólitos de

suprâcrustais na parte oeste da inûusão, tornam provável uma origem ctustal (tipo S ou clustal colisionâl

intrusivo; Barbarin,1990) ou híbridâ com f'orte contribuição crustal (tipo Hs, Castro et al.,1992) para este

granito, devendo, assim, representaf unl plúton da Sufte grânítica Sltio dos Nunes, Os diagrâmrs das

figuras 89 e 90 mostram uma compa.ração entre o Granito São João e os netaSlanitóides Recanto e

Riacho do Forno, observando-se a exúema semelhança composicional entre eles, sobretudo a nível de

elementos mâiores (figurâ 89); segundo esscs diagramas, são todos biotita e biotitâ-muscovita grânitos e

leucogranitos dominantemente peraluminosos. Os aranhagramas normal.izâdos pûrt o nanto primittvo e

ORG (frgura 91) most¡am padrões praticamente superpostos, com exceção da ausôncia das anomalias

negâtivas cie Ba e Sr e de teores discretamente mais bârxos de Ti no Granito São João. O diagrama de

terras raras normalizado para o condrjto mosúû um leve empobrecimento dts terrâs raras e ausência de

anomalia egâtiva de Eu no Granito São João, em relação aos metagrarutóides. Enl quâlquer caso, essas

diferenças podem ser creditadas a unìa maior incorpòração de feldspato (potássico e plagioclásio) na

"pasta" (fundido+cdstais susperNos) conespondente ao Graruto São João; isto é, uma maior liação de

fusão parcial no caso do Granito,

A similaridade entre esses dois pulsos cnÌstais ficà comprovada, quando se comparam seus

parâmetros isotópicos SnVNd, conforme apresentado nÍì t¿bela 22. Observa-se que que a idade modelo

Sm,/Nd do metâgranitóide l{ecanto é muito próximâ daquela do GrÂnito São João; e que, se se considerar

a evolução do ÊNd dos dois metagranitóides, verifìca-se que, há 600 Ma., este pat âmetro possui o mesmo

valor daquele do Gratuto São João colocado rìa crostâ por esta época. Ou seia, o tipo intrusivo ta|dicolisão
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(São João) possui rì mesma composição isotópica dos tipos sincolisão na época d¿ intrusão, devendo

representar unlâ fâcies evoluída do lracionamento desses magmas crustais.

A hipótese mârs provávol, então, é que o Granito São João (a Sulte Sítio dos Nunes) e os

metagraûitóides conûacionais Recanto e Riacho do Forno façam parte de uma suíte crustal colisional,

sendo o Gl.ânito São João o tjpo jntrusivo (tipo C.1 de llafbarin, 1990), semelhante s Suítes Cooma,

Dalgety e granítos tipo S do batólito Kosciusko da farxa paleozóica Lachlau, sudeste da Austrália (White

& Chappell, 197?; Chappell, 1984) ou aos granitos hercinianos do Maciço Central Frâncês (Didiet eI aL.,

1971; Yldal et aL., 1984), enquanto que os migmatitos e metagranitóides llecanto e Riacho do Forno

representam os üpos crustais colisionais associados a empurrão (tipo c"t deste mesmo autol ) ou de

colisão continente-continente/himalaiano de Pitcher, 1983; 1991) e Middlemost (1985).

Figura 88-Diagramas Rb vs. Zr, Y vs. Zr e CaO vs. Y do Grattito São João comparado com

o Grandorl.iorito Riaclw d.o Icó, obsentando-se a falta de coLinearid.ad.e entre as populaÇões

tlos dois granitóides.

.a,t_
/:--,---

''ia;
!l

Figura 89-Diagramas Q-P e A-B d.e Debon & Le Fort (1973) mostrantlo a similaridade

composicional a nível de elementos maiores dos metagranitóides contracionais Recanîo

(quarlrados cheios) e Riacho do Forno (círcuLos abertos) cont o Granilo São João (círculos

cheios).

o

1ã
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Figura 91-Aranhagrama normalizatlo para o manto primílivo, tliagrama de teffas raras

normalizatlo para o condrito e aranhagrama normaliza¿o para o ORG tlo Granito São JoAo

(t ângutos cheios) comparado cont os metagranitóides Recanîo (quadîadot; cheios) e

Riacho do Forno (círculos cheios).

Esse modelo está coerente com a interpretação geocronológica e tectônica exposta no capítulo 8,

no qual a evolução do Complexo Magmático Lagoa das Pedras telia oco[ido em um único ciclo

orogênico, sendo esses dois pulsos relacionados ao mesmo episódio colisional, Os zircões presentes no

metagranitóide Recanto são, poftanto, herdados do episó<lio vulcanogênico I'>oço do Salgueiro, não se

jusüfrcando a hipótese de um evento orogeruco por esta época. Van Schmus et al. (1993;1994) e Brito

Neves ¿t al. (1993) consicleraram as idades em torno de 1,0 Ga. como o itrÍcio do Ciclo Brasiliano,

coffespondendo fase de rifteamento ou fÌagnìentâção do supercontinente Rodínia, de acordo com

reconstituições pré-gondwânicas (e. g., Porada, 1989; Dalziel et a\.,1994). As conclusões encontrâdas na

presente investlgação são, então, compafveis com esta hipótese e acrescentam a existênciâ de um

importante evento acrescionário e a formação de arcos magmáticos ûesta épocà.

O episódio colisional, então, deve ter ocorrido em aiguma época entre 1,0 Ga., idade do

vulcanismo, e 0,75 Ga., idade do evento trânstracional cronometfado pelo Glanodiorito Riâcho do Icó.

Considerando-se essa ligação peuogenética entre os grânitos crustais contrÂcionais e transtracionais, é dc

se supor, então, que esta idade está mais próxima dos 750 Ma. Como comentado anteriormente, é

provável, inclusive que zonas de cisalhamento de direcão NE-SW e N-S, cronometradas agora pelo

Granodiorito Riacho clo lcó, representem deslizanìentos lûterais de uma colisão oblíqua ocofiidû entre os

cr RbBâ t} LI ¡l T¡ ¡ibb Cc sr Ntl P Hl Zr SrìTi Ttr I L¿ Cê llr Nd SDì Eu Gd Ir' E\ Ho E' Tm YÙ tù
RochÀ,ORG

sr K IìI, &1 'Il la ¡,ib ce Zr Hf sm Y Ytj
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te¡renos Alto l,aicú e Alto Moxotó, porque a maioria das datações geocronológicas dos grafltos

neoproterozóicos da Província Borborema situam-se no intervalo de 630-570 Ma., intervalo coincidente

com as idâdes AFAI obtidâs nos milonitos do Line¿mento Patos (Figueiredo, 1992). Ou sejr, as zonas de

cisalhameflto Baffâ da Forquilha e Ttês Umbuzeiros devem lìzer pa¡te do sistema subsidiário de umâ

colisão oblÍquâ, reltcionado a um episódio de deslizamento e "exttusto" latelais de blocos, um tnodelo

comum em regimes colisionais, devendo ser, poftanto, um sistema anterior ao sistcma I)atos-Pefnambuctl.

TASEL^ 22-COMPAIìAçÃO DOS PADROES ISOTÓPICOS Sm/Nd DO GRANITO SÃO JOÃO COM OS
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9.3-A FRENTE GRANÍTTCA HÍBRIDA E A COLISÃO NEOPROTEROZOICA

O pulso magmátrco final dâ tectogênese brasilana é o mais impoftante do ciclo, pois deu oriSem

a centenas de intnsões graníticas, formadas por pulsos sucessivos no intervalo entre 750 e 550 Ma. A

Província llorborema nos tetrenos Piancó-Alto Brígida e Alto Paieú, portanto, constitui um¿ teixa

orogênica "fértil", geradr aparentemente sobre uma crosta nova, dc aoordo corn nrodelos sugeridos por

Brown (1994).

O Complexo magmático Lagoa das Pedras representa um dos batólitos compostos destâ faixa

orogêruca, que marca a sutura colisional entre os terrenos Alto I'aieú e Alto Moxotó, como vem sendo

demonstrado ao longo desta tese (figuras 5 e 93), comprovando, assim, ¿ì importância do limite entre os

terenos Alto Pajeú e Alto Moxotó aqui estabeiecido. O Granodiorito Riacho do Icó compreende um

granito hfbrido, com seu quimismo calcioalcalino com alto K, dominantemente metaluminóso e com um

espectro composicional relativamente amplo, desenvolvido por mistura de mâgmas/assimilaÇão seguido

de cristalização fracionada com separação de homblenda, plagioclásio e biot-ita. Os padrões de elementos

flaÇos e teffas ræas indicam uma cefla pa¡ticipação de materiÂl crustal, devendo coresponder aos graûitos

hfbridos, tipo Hss de Castro ¿, al. ('.992); as similâridades com granitos de arcos magmáticos maduros

(figura 92) indicam que trata-se dos granrtos híbridos de arco continental de Barbarin (1990). O Granito

São João, confbrme discussão anterior, representa um tjpo de origem crustal ou com uma pequena

contribuição mantélica; selia um equivalente dos tjpos S ou H. de Casuo e, al. (1992). O Gramto Sena

do Arapuá representa provavelmente um trpo hfbndo ta¡diorogenico de afirudades com granitos de arco

magmático e faz parte da suíte de qranitos e sienitos peralcalìnos e shoshoníticos tardiorogênicos, que se

desenvolveu na interfâce do terreno Alto Pajeú com a faixa Piancó-Allo Brígidrì. No âmbito desta frente

de colisão, há, portanto, uma incidência de pulsos de idade e natureza distlntas, aparentemente

confirmando os modelos desenvolvidos por Bonin (1985) e Liégois ¿, al. (1987) em algumas faixas

paleozóicas e panafricanas.

A figura 92 mostrâ uma comparação dos granitos târdios do Complexo Lagoa das PedraS com

aqueles de outros cinturões adiacentes, incluindo os grarutóides caicioalcalinos a alto K, shoshoníticos,

peralcalinos e sienitóides shoshoniücos, confofme análise de Mariano & Sial (1993). Observa-se que o

espectro composicional dos grarutos do Complexo aqui estudado é simil¿r aos tipos câlcioalcalinos com

alto potássio, aflorantes principalmente na faÍxa Piancó-Alto Brígida; as indicações de evoluÇão

peûogenética e a oconência de epídoto primáio confirmam essa simrlaridade. No entanto, os dados

geocronológicos obtidos nesta tese demosûam que trata-se de pulsos distintos dentro da orogênese

brasiliana.

A figura 93 mostra a distribuição esquemátrca dos glanitos neoprotelozóicos desses diversos

terienos, na qual procurâ-se estatìelecer uma repartlção petrogenética dessa ár'ea e situar o Complexo

Lâgoa das Pedras dentro do quadro de evolução geotectônica. Observa-se que na faixa ou terreno P.i¿ncó-

Alto Brfgida predominam amplamente os tipos câlcioalcalinos, seia licos em potássio (tipo ltaporanga),
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seia os com epldoto primário (tipo Conceição) (SiâI, 19844 e b; 1987; 1990; S¡al & Feneira, 1988; Sial ¿¡

al., 1988). Esses autores descreverâm ÍÌinda granitos de tendência trondhjemítica, granitos e sienitos

peralcalínos e shoshoníticos, estes últimos já nâ interface com o teneno Alto Paieú, aqui defìnido. Trata-

sc de granitos epizonais, que cortâm'¿s supracrustais metaturbidrt.icas e metavulcânossedimenta¡es dos

Grupos Cachoeirinhâ e Salgueiro e dos Complexos lliacho Grâvâtá e Poço dos Cachonos (Campos Neto

et al., 1994). Nunra análise comparativâ e geotectônica, acredita-se que este plutonismo corresponda aos

tipos bíbridos de arco continental tipo Hca, na classifìcaÇão de Barbarin (1990),

A parte nordeste do terreno Alto Pa.¡eú é dominada p(inclpalmente por granitos e sienitos

peralcÍ¡linos, shoshoníticos e ultrapotássicos, que f-orma uma cordilheira grarutica imponente numa

apalente extensão do magrnat-isnio presente n¡ faixa Piancó-Alto llrígida. Trata-se de uma suíte de

grarutos de fonte mântélica effiquecida, com maior ou menor envolvimento crustal, Seguindo a mesma

linha de raciocínio, supÕe-se que esta suíte de granitos oorresponda aos tipos híbridos taÎdiorogêrucos

(H¡,) do mesmo autor acima. Alguns autores tem relâcionado a repartição ú verificada como um

fþnômeno produzido por uma subducção neoproterozóica (Silva Filho, 1989; Campos Nero et al., 1994',

Sial & Ferreira, 1994), apesar de hipóteses sem envolvimento de crosta oceânica (Sial & Fereira, 1990).

Deve ser ressâltado, enúetanto que os granitos da chamada Suíte Conceição das Crioulas, que aflora neste

mesmo terreno, segundo dcscrições de Lima el al. (1985), apresentam caracerlsticas muito similares aos

trpos calcioalcalinos ricos em K, tipo Itaporanga, comparação que.iá havia sido feita por Santos (1971,

1977) com granitos encontrados na área agora descrita coßo nappe da Sella de ,labitacá; isto ref'orça a

idéia de que se trata do mesmo episódio de geração de granitos, embora não necessariamente de mesma

idade.

Na partc sudeste deste tefreno, voltam a domina¡ os granitos de hliação calcioalcalina, como o

Riacho do Icó, de idade mais ant.iga, que ocorrem como batólitos múltiplos em associação com granitos

de natureza crustal de d,versas idades. Correspondem provavelmente â granìtos híbridos de arco

continental (H.,) e colisionais crustais, incluindo os tipos associados a oisalhamento/empunão (Cr) e

intrusivos (C"¡). A ocorrência desscs batólitos compostos estd associâda sutura colisional/rnppe Sena

de Jabitacá e testemunha um crescente envolvimento crustal na formação dos fundidos grÂníticos em

direção ao limite com o terreno Alto Moxotó. No entanto, estão presentes nestâ zonâ de sutura os

remânescentes do magmatismo acrescionário, que dominam no teneno Alto Moxotó, associados inclusive

ascenção de blocos do embasamento paleoproterozóico. Por seu turno, este terreno não inclui intrusões

tardi e pós-colisão, comprovando o caráter sutural desta zona ( a "linha medianâ" de Santos & Brito

Neves, 1993), a não ser ao sul do bloco MulunguÆeliciano, associâdas a sistema de cisalhanento do

Congo (os granitóides de trpo Moderna, de Santos & Vasconcelos, 1973).

O intervâlo de tempo de fbrmaÇão dos granitos do teneno Alto Paieú e dessa zona de colisão loi

maior que o da laixa Piancó-Alto llrígida, que se restringe faixâ entl e 630 e 570 Ma. Dentro da

cordi'lheira granítica que se desenvolve âo sul dessa faixa, já instalada nos terrenos gnáissicos do terreno

Alto Paieú, o espectro de idade do magmatismo granítico é bem mais amplo, O jnício do nragmatismo
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tardl e pós-colisional está documentado pelo Granodiorito Riacho do Icó, datado nesta tese em ca.750 Ma.

A fÀixa de idade sugerida pelos zircões do Granito São João, entre 620-570 Ma., conesponde ao periodo

principal desse magmatismo pós-colisão. A suíte peralcalina/shoshonítica parece ter-$e formado no final

deste episódio, como documenta recente dado geocronológico do sienito de Triunf-o, situÀdo nâ intertace

Alto l,aieú-Piancó/Alto Brígida, cu.ia idade isocrônica lìb/Sr indica uma idâde dc ca.57z Ma. com uma

razão inicial 5r'97/5136 de 0,7098 (Feneira, 1991).

No entanto, Lima eI al. (1985) obtiveram um diagrÂnìa isocrônico Rb/Sr com uma idade de 513

t14 Ma. e razão inicial 5187/5186 de 0,7109ó para a Suite Serra do Man (granitos e sienitos peralcalinos e

shoshodt.lcos), a qual coincide com a a idade do eru(ame de diques ultrapotássicos de TelTa Nova,

descritos por Siìva Filho et al. (1992), com idade isocrônica lìb/Sr de 514,8+20,3 Ma e uma razão irúcial

5187/5186 de 0,710615. Esta faixa de idade, apesÍu de incomum entre os granítos brasilianos da Província

Borborema, foi também obtida nos grânitos D. Inês e Monte dâs Gameleiras (McMurry et al., 1987',

1992), parecendo, assim, ter certa consistência. Por outro lado, o dique semianelar de Pitombeila (Frgura

5), pertencente chamada Suíte Bana do Silva, corta o Lineamento Pernambuco, conlprovândo a

existência de um pulso exhemamente.iovem neste terreno.

Considerando-se, então a datação mals antrga (ca.750 Ma.) e a mais .iovem (ca.515 Ma.),

conclui-se que o plutonismo presente neste terreno espâlhou-se por um intervalo superior â 200 Ma., que

é um intervalo previsfvel para um ciclo geotectônico completo. Ou sela, considerândo-se uma evolução

em um único ciclo, â idade do episódio colisional não deve ser muito superiol a 750 Ma, indicando que o

Granodiorito Riacho do Icó, na reâlidade representa um pulso tardicolisão calcioalcalino similar ao grupo

III de Hads et al. (1986). A presenQa de um prisma âcrescionário e a existência de ambientes compatíveis

com arcos magmáticos sugerem a ocorrência de fenômenos de subducção, não suficientemente

confìgurada, provavelmente em função do mecaûismo de colagem, confìrmando fupóteses defendidas por

alguns autores anteriormente (Silvâ Filho, 1989; Beurlen e¡ a1.,1991).

No domínio dos tenenos Alto Moxotó e Alto Pajeú, portanto confìgura-se através do Complexo

Lagoa das Pedras, uma história completa de acresção e colisão que desenvolveu-se entre 1,0 e 0,51 Ga. A

colisão neoproterozóica teria iniciado-se um pouco antes de 750 Ma., prosseguindo com eventos

transüacionais e, provaveimerìte, expulsão latenl de blocos, e produção de grÂnitos âté cercâ de 515 Ma.
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Figura 9l-Diagraruas Rb vs Y+Nb e Nb vs Y mostrando a concentração do Granodiorito

Riacho tlo Icó e dos Granitos Sõo Joõo e Serra do Arapuá no campo dos arcos vulcâtticos

(vAG).
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Figura 92-Diagramas K2O vs síIica e Ba vs Rb com amostrds do Granodiorito Riacho do

Icó, Granitos São Joõo e Sena d.o Arapuá colocadas em campos definidos por granitos dat

faixas Piancó-Alto llrígid.a e Pajeú-Paraíba, conforme Mariano & Sial (1993) l)
Associaçõo granítica caLcialcalina a alto K; 2) granitóides shoshoníticos; 3) plúton

shoshonítico d.e Terra Nova: 4) sienitóid.e s¡loshonílico do complexo de Bom Jardint: 5)

g ranit óide s p e r a Lc aLino s
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FIGURA 93 -TENTATIVA DE REPARTIçÃO PEIROGENÉIICA DOS GRANIIOS NEOPROTE-

Rozd|cos DA REGIÃo CENTRoRIENTAL DA PRoVIICIA BoRBoREMA.
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IO.PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A análise do Complexo Magmático Lagoa das Pedras e da áea circunvizinha demonsûa que a

evolução da Província Ilorbolema ocon€u através de um mecanismo de colâgem cle teffenos. Os tetrenos

Pernambuco-Alâgoas, Alto Moxotó e Alto Pajeú, identifrcados nestâ porção da Província, âpresentan

contrastes tectonoestratigráficos expressivos e modos de evolução distlnfos.

O Complexo Magmático Lagoa das Pedras fàz parte de uma cordilheira de batólitos compostos,

que marca o limrte colisional entle os terrenos Alto Pajeú e Alto Moxotó. Através de sua evolução,

deduz-se que:

l-Essa região evoluiu por processos de acresção e colisão de blocos e arcos magmáticos

ocorridos entre o final do Mesoproterozóico e durante o Neoproterozóico.

2-O terreno Alto Moxotó representa uma fâixa acrescionária e meta'r'ì.rlcanossedimentar

mesoproterozóica, que inclui um embasamento granulítico paleoprote(ozóico; o segmento acrescioná¡io

corresponde a uma suíte binodal toleltrca-trondhiemítica, com mìneralizaçÕes de Fe-Ti associâda aos

membros máfico-ultramáficos. O vulcanismo, datado em 1,.012112 Ma, possui caracterfsticas similares ao

de arcos magmáticos, enquarto que metagranitóides leucogrâníticos c trondhiemíticos intrusivos

apresentâm características de tipos primitivos, talvez gerados em um ambiente oceânico.

3-O terreno Alto Paieú, ao contrário, é dominado por seqüências metaclást-icas, menos

comumente metavulcanoclásticas, e por intrusivas graníticas de origem e idâde diversas. O Complexo

magmátrco Lagoa das Pedras, situado no limite entre esses dois terrenos, reflete bem a evolução do

magmatismo granítico deste terreno, distinguindo-se um complexo migmatito-granítico contracional e

jntrusivâs grarfücas tran straci onai s.

4-O complexo migmatito-grânítico conhacional compreende um conjunto de fatras onde se

alternam tectonicamente diÂtexitos e metagranitóides crustais trpo S, um segmento acrescionário

metamáfico-ultramáfico e supracrustais metavulcanossedimentares; o vulcanismo possui a mesma idade

daquele do terreno Alto Moxotó, i, 0., entre 1,0 e l,l Ga.

5-Os migmatitos c metagranitóides forma¡am-se por ânatexia de protólitos clásucos e

vulcânoclásticos, atrâvés da fusão incongmente das micas, com âusênciâ de vapol, cuia colocação na

crosta está vinculada fofmação dt nappe miïm tito-granítrca Sena de Jabitâcá, desenvolvida pol colisão

obllqua entre os terrenos Alto Paieú e Alto Moxotó. Correspondem a grarutos clustais col.isionais

associados a cisalhamento/empuff âo.

6-0 magmâtismo granltico transûâcionâl oompreende pulsos de fonte e origem diversas,

gerados por vários mecènismos de oolocação, numa fase tardicolisão a pós-colisão; distingue-se pulsos

vinculados zona de colisão, de fonte híbrida com padrÕes de arcos continentars e crustars colisionais

intrusivÕs; e pulsos hlbridos tardiorogênicos, peralcalinos/shoshonlLicos, situados fora do domínio

colisional. Os dados isotópicos Sm,/Nd (idade modelo e ÊNd) sugerem um lelacionamento dos granitos
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lx'bridos e crustais tardicolislonais com fontes mantélicas e crustais acrescidas/anexadas crosta durante o

episódio contracional.

7-Uma análise do quadlo tectôníco e geocronológico/isotópico sugere uma evolução progressiva

do magmatismo granítico em um único ciclo, durante o Neoproterozóico. O evento colisional uão lbi

cronometrado salisfatoliamente, porque uma concórdia U/Pb em zilcÕes indicou û mesmâ idade do

vulcanisno, sugerirdo tratar-se de zircões herdados. Mas, certamente, a colocação/intrusão drs làtias

contracionais deve ter ocorrido um pouco antes dâ idade de colocação do principal pulso t¡anstraoional,

tffdicolisão, aferida através de concórdia U/Pb em zircão em 750120 Ma.

8-Essa jdade revela um plutonismo de idade djstinta do magmatismo conhecido na farxa Piancó-

Alto Brígida (Câchoeirinha-Salgueiro), cuias idades, de acordo com os dâdos disponíveis atualmente,

situam-se no intervalo enúe 630 e 570 Ma., embora com oaracterísticas petrológicas similares. Esse

intervalo coincide com aquele infèrido para os pulsos termrnals do Complexo Lagoa dÂs Pedras e plútons

adjacentes, havendo indícios, entretanto, de que o plutonismo graûítjco da área ora investigada prosseguiu

até 515 Ma.
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ANEXO 1
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9 .069, r50 N
9.072,700 ¡1
9.072.200 N
9.071.500 N
9.070.925 N
9,070. {00 u
I . O70. O25 N
9.053.050 N
9,053. ,100 N
9.056.050 N
9. O57.550 N
9.058.72S N
9.059, {50 N
9. O59 .700 N
9.059,900 N
9.0ó I .050 N
9 .06 ¡ ,600 N
9.062 .700 N
9,063.000 N
9.062.050 N
9.062.000 N
9 .061 . 900 N
9.06 r .800 N
9 .06 r .650 N
9 ,0ó 1 ,625 N
9 ,06 r ,625 N
9 . OS{ .000 N
9.076, 700 N
LO75.050 N
9 .07,t , 175 N
9 .07{ . 300 N
9.07a.700 t¡
9.07{. €50 N
9.07.t , ó50 N
9.074.350 N
9.073.225 N
9.073.050 N
9.073 . {75 N
9.083.250 N
9.072,800 N
9. O72. r50 N
9.0t1.975 N
9, 071.550 N
9.070,650 N
9.070. g?5 N
9.070.225 t¡
9 .069. 700 l¡
9.069.000 N
9.051.975 N
9,052,250 N
9.053.025 N
9. 053, BOO N
9,05,t, E50 N
9,0s5.025 N
9 .056.5SO N
9.0s7.550 N
I .0s0. o75 f
9.O59.150 N

x

x
x
x

x

x

X

X
x

x

xRr

XRF
Xff. ¡CP
>(RF. ICP

w/ÀÀ.F0(.IcP

XRF, ICP

XRF. ICP

VUIAÀ. RX
ì¡J,'ÀÀ, fù(

XNF, ICP

)<RF

XRF
XRF, ICP

><RF
}(R¡'

>(RF

xnr

. Sb.,t¡d

U./P b . s¡r/'l.¡d



E S- 158
E S-159
E S- ¡60
E S-161
E S-162
E S- r63
E S- 1ó,t
E S- 165
E S- 166
E S- 167
E S- 16ê

s- 169
s- 170
s-171
s-L72
6-173
s- t7{

E S- 175
E S- 176
E S-177
E S-t7ô
E S- 179
E S-1ô0
E E- 1et
E S- t82
E S-163
E S-18{
E S- r€5
E S- 1t6
E S-1e7
E S-168
E S-189
E S-190
E S-191
E S- 192
E S- ¡93
E S-19{
E S- 195
E S- 196
E S- 197
E S- ¡96
E S- 199
E 5-200
E S-201
E S-203
E S- 20{
E S- 205
E 5-206
E S-207
E S- 208
E 5-209
E S- 210
E 5-2rr
E S-212
E S -213
E S-2r{
E S-215
E S-2 16
E S-217
E S-21S
E S-2t9
E S-220
E S-22r
E S -222
E S -223
E S-22.
E S-225
E S- 226
E S-22?
E S -220
E S-229
E 5-230
E 5-231
E S-232
E S-233
E S -23{
E S-235
E 3-236
E S-237
E S-23E
E S -239

I s5 r. aso E
155r.a00 E

| 551.575 E

I 552 . 17s E

l 5s r .7s0 E
ssl - 775 E
552. 150 E
552 .250 E
s52. 175 E
551.925 E
551.725 E
5s 1 .650 E
551. {50 E
550.950 E
Sa,l.050 E
5{,1 ,650 E
5i6, {50 E
517.O75 E
5,t6. 375 E
550,075 E
553.500 E
555.500 E
5c,1 .000 E
552 ..r50 E
5,r{,250 E
5,t2 , 70o E
s{ 1.700 E
5{1,300 E
5,10. tO0 E
s{{. t50 E
5{3,600 E
536. 350 E
536,000 E
535,950 E
536.600 E
537.050 E
5,t3, 950 E
5,13.500 E
5{2,750 E
5a2.350 E
538.950 E
533.700 E
552. 1s0 E
554 ,625 E
5{3.550 E
5,13. 025 E
5a,r. ¡125 E
5{,1.075 E
5{3.050 E
5,t3.900 E
5,19. 150 E
5{a.oo0 E
5,12 , O0O E
5{ t ,500 E
5{ 1. O50 E
539.650 E
539.300 E
538,250 E
538. 100 E
537.900 E
537.800 E
537.950 E
537 .650 E
530.050 E
s35,450 E
535. 100 E
5{,t . 100 E
5{t. oo0 E
5{3.90ô E
313.725 E
5{3. ¡t50 E
5,t3. 150 E
55,r.750 E
555, O00 E
sss, r50 E
556 . 225 E
556.575 E
556.775 E
557. ¡lO0 E
557.800 E
557.875 E

9 ,060. r50 N
9.060. {75 N
9 .061 . 500 N
9.063.050 N
9.061 .950 N
9.062. {00 N
9,0ó3.350 N
9.06a.725 N
9 .065 .500 t¡
9.066.075 N
9 .066 .500 t¡
9.066,650 N
9 . 067 .050 N
9 , 067 .550 N
9.065. {50 N
9.0ó3 , 175 N
9.otE. {50 N
9.0a8.225 N
9.046. t75 N
9.0{e.700 N
9. O{9 .000 N
9.0a9.200 N
9.0t8.900 N
9.050. a75 N
9.0{9.000 N
9 .0¡49 . 10O N
9.0a9. r50 N
9.0{9,,1O0 N
9.0a9. a00 N
9.05{. 350 N
9.054.600 N
9.06{. {00 N
9.064 .900 N
9.051 .500 N
9.06r.050 t¡
9.063. ,t50 N
9.0{8.200 N
9 .0{8.075 N
9,0{7 .625 N
9.0t7 ,650 N
9.0a6,500 N
9.0{¡t .800 N
9 .050.200 N
9 .051 ,900 N
9.062. a?5 N
9.063. r75 N
9,063.350 N
9.063,,tts N
9.063, {50 N
9.067 . ó00 N
9.0¿7 .500 N
9.0ó8. OOO N
9.0ó6,100 N
9.0ó8.300 N
9,066.750 N
9.069.300 N
9 ,0ó9 ,,r00 N
9 . 0ó6.650 N
9. 066.300 N
9.065 ,300 N
9.06r.775 N
9 .06{ . !00 N
9,063.650 N
9.063.950 N
9.066 .250 N
9.066.850 N
9.070.250 N
9.070. 600 N
9.071.300 N
9 ,071 . 700 N
9.072 . 100 N
9 .073. 400 N
9.052.22s N
9,052.550 U
I .05?,975 N
9,055.725 N
9.056.675 N
9.057 .650 N
9 . O58 .700 N
9.060. {50 N
9 ,061 . 150 N

x
x

x
x

x
x
x

XRF
)mF. lcP



s-2ao
s-2{1
s-24?
s -213
s-2,a1
s-2{5
s'246
s-217

E 5-2¡16
E S-2a9
E S- 250
E S -2S r
E Ê- 252
E S- 253
E S-25{
E S- 255
E S-25ó

E S -258
E 5-259
E S-260
E S -261
E S -2ó2
E S- 2ô3
E 5-26{
E S-2ó5
E S- 2ó6
E S -267
E 5-268
E 5-269
E S-270
E S-27 |
E S-?7 Z
E S -273
E S-27.
E S- 275
E S- 276
E 5-277
E S- 276
E 3-279
E S -2ê0
E S-281
E S-2ø2
E 5-283
E S-20a
E S -285
E S -286
E 5-267
E 5-288
E S -289
E S -290
E S -291
E S- ?92
E.S-293
E S- 29{
E S- 295
E S- 296
E S-297
E S -298
E S -299
E S- 300
E S- 301
E S- 302
E S -303
E S -304
E S -305
E S- 306
E S -307
E.S-306
Ê s-309
E S- 310
E S- 311
E S-312
E S-3r3
E S- 31{
E S-3t5
E S -316
E S -317
E S -318
E S- 319
E S -320

558 . 3oO E
558. {75 E
55E.726 E
s59.275 E
599.550 E
560.050 E
s60.1s0 E
560.650 E
56 ¡. {00 E
562 . 150 E
5a3. 100 E
s12.375 E
s{r-900 E
5,r0. 925 E
5,t0 ,500 E
5t0.02s E
S39. ¡û50 E
s39.07S E
5{3.925
5,t,1 . E50
sa5 ,650
5a7.650
5,17 ,600
s,t2.700
5,t2 ,850
5{2.025
5a 1. a50
540 ,275
539,850
539,á00
539.350
s36 .900
550, 150
550.000
5,t9.900 E
5,r9.950 E
550.000 E
550.100 E
550, t25 E
550. tso E
5S0 , t75 E
s50.275 E
a {9.925 E
5,t8. 750 E
5{6.250 E
5{5, ?75 E
5¿16. 300 E
5{7. 100 E
5,t7.550 E
{49.250 E
552 - 925 E
553.7s0 E
554.500 E
555. EOo E
55S.900 E
556.000 E
557.525
557.300
557.000
556.625
556, 125

555. 175
s5{.650 E
553.900 E
553,600 E
553,500 E
553.150 E
53E . 100 E
536 , 900. E
539,550 E
539.950 E
5,t{.,tO0 E
s,r 4.600 E
S,a a .750 E
5,1t.600 E
5,l a .600 E
5,t.1 .600 E
5,t { .300 E
5{,r ,700 E
56,t ,200 E

9.062.275 N
9.062.700 N
9.063.500 N
9.0ó5. û25 N
9.065 .950 N
9.067.300 N
9.067.575 N
9,06E.225 N
9.069,200 N
9.072.100 N
9.072. {50 N
9. o72. ¡t90 N
9.072.275 N
9.072 .,t00 N
9,072 , 700 N
9.072.650 N
9,072. {75 N
9.072 . 250 N
9.072,075 N
9.072.500 N
9,072.075 N
9.07¡l , 200 N
9.07a . t50 N
9.07{ .425 N
9,07r.600 N
9.075.100 N
9.07S.275 N
9.07s.500 N
9.075,725 N
9.076.000 N
9.076,200 N
9.076.625 N
9. 062 ,300 N
9.066.2?5 N
9.066.775 N
9.067.050 N
9. 067.350 N
9. 067.750 N
9.065.850 N
9.065.975 N
9,0s9 . r29 N
9 , O59,275 N
9.059.500 N
9.0ó0.300 N
9.060. 725 N
9.062 .225 N
9. On I .900 N
9 .061 .350 N
9. 061 ,075 N
9. O59.975 N
9 , O50.800 N
9.05r.275 N
9.051 .7SO N
9 ,05,t . 500 N
9.05{.700 N
9,055 . 000 N
9 .061 . 100 N
9.060.950 N
9.060.875 N
9.060.675 N
9.060,650 t¡
9.06ú. 700 N
9.060.900 N
9.061 ,200 N
9.06 r , 900 H
9,062.07s N
9. 062 . 675 N
9.062.850 N
9.063.600 N
9.063.350 N
9,063,250 N
9.062.630 N
9.067.900 N
9.067..too N
9. O57 . 100 N
9. O59. 000 N
9.05ô.100 N
9,059.000.N
9.060.000 N
9,0s6,550 N
9.076, OSO N

x
x

x

x

x

X
x

vulÀrr. ttx

ICP

w/ÀÀ,Ði,xRF.IcP



E S-32r
E S-322
E S-323
E S-32t
E S-325
E S-326
E S-327
E 5-328
E 5-329
E 5-330
E S-331
E S-332
E 5-333
E S-33{
E S-335
E 5-336
E S-337
E S-330
E 5-339
E S-340
E S-3{1
E 5-342
E S-3t3
E S-3a{
E S-3{5
E S-3t6
E s-3,17
E S-3a6
E S-319
E 5-350
E 5-351
E 5-352
E 5-353
E S-35{
E 5-355
E S-356
E S-357
E 5-358
E S-359
E S-360
E 5-36r
E 5-362
E S-363
E S-36{
E 5-365
E 5-366
E S-367
E S-368
E S-369
E S-370
E 5-371
E 5-372
E 5-373
E S-37t
E 5-376
E 5-377
E 5-378
E S-379
E 5-300
E S-381
E 5-362
E S-383
E 5-36{
E 5-305
E 5-386
E 5-307
E 5-388
E 5-389
E 5-390
E S-39r
E 5-392

551.500 E

55r.200 E
555.800 E
557.900 E
56r.025 E
5,16.70O E
5.16.500 E
s.6.250 E
5{6. 100 E
s4s.250 E
5,15.0O0 E
5{r.900 E
5{8 {50 E
5{8.625 E
5,19 .200 E
sso.120 E
550.950 E
551.750 E
550.200 E
550.350 E
550.300 E
550.200 E
5{¡t .0O0 E
5{,t .050 E
551.825 E
551.900 E
551.625 E
552.200 E
ss2.200 E
5{t . o50 E
5{8.050 E
358.300 E
358. 150 E
557.550 E
557.200 E
557 .000 E
556.750 E
556.100 E
555.900 E
555.600 E
555.550 E
55s.000 E
55t.800 E
553. rso E
s{9.600 E
5t6.500 E
5{8.350 E
5{{.250 E
565.770 E
586. t,lO E
588.660 E
597.200 E
596. t50 E
568. OOO E
557.250 E
s58. 100 E
558. ,l0O E
55e. {50 E
560.775 E
562.7?5 E
563.050 E
559.950 E
560.900 E
536.850 E
53{.025 E
537.800 E
538.650 E
539.500 E
5{O. s50 E
5{2. {50 E
5{3.100 E

9.0{8.900 N
9 .0r9 . 100 N
9.0a9. ?50 N
9 .0{9 . 350 N
9.0a9.550 N
9.051.175 N
9 051.500 N
9.052. 100 N
9.052.300 N
9.O52.975 N
9.Osa . 150 N
9.05t .375 N
9.O53. {50 N
9.053 .600 N
9.05{.600 N
9.055.150 N
9.055.050 N
9.05{.eoo N
9-055.300 N
9. 056 . OOO N
9.056.350 N
9.056.900 N
9.065.250 N
9.065.600 N
9.062 . 150 N
9.062.650 N
9.s62. 150 N
9.063.750 N
9.063.925 N
9.070.625 N
9.073.100 N
9 .062. 650 N
9.062.750 N
9.062.950 N
9.063. r00 N
9.063.200 N
9.063.250 N
9 .063 . 600 N
9.063.700 N
9.06{ .050 N
9.06{.200 N
9 .06,1 . {50 N
9 .06,t . 600 N
9.06r .950 N
9 .0,r5.000 N
9,062. 100 N
9.063.O00 N
9.0s7.800 N
9.057 . 100 N
9.057.750 N
9.057.550 N
9.056.650 N
9.056 . 100 N
9.050.600 N
9.056.350 N
9.061.700 N
9 .062.500 N
9 ,062.850 N
9.065.700 N
9.066. {25 N
9.066.800 N
9 .068. 150 N
9.068.500 N
9.063.650 N
9.067. {50 N
I .065.000 N
9.066.300 N
9.066 . 300 N
9.066. {00 N
9.065.800 N
9.065.250 N

vlJlÀÀ,
VIJIAÀ,

VUlÀÀ, PJ(, ICP
XRF. I}¡ÀÀ

XRF, ICP

)<N,F, IT¡AÀ
}MF, INÀÀ
XRF, INÀÀ

)MF, INAIr

UzPb,SmzNd

XRF, U/PB

Snz'Nd

RX. ICP
RX. ICP

x
x

x

x
x
x
x

ç

Ob¡ - Mótôdoc ADôIlticos:

VlrlAA. Fl( - Anállece por wiâ rlnldà/âbeorção at&lca. esPectlûtlctrlâ d. raioE¡ t
)CRF - Fluorcacôaclô d. râ!ôe I
teP - Plôsüâ ("i.nductlvety cæpled PlâsFâ")
It¡AÀ - ÀtiwâçÉô DeuttSDicâ l¡stru¡leDtâ1
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