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Minha vida é andar por este paÍs
Para ver se um dia descanso feliz

Guardando recordações / oas terras onde passei
Andando pelos sertões / Dos amigos que 1á deixei

Luiz Gonzaga/Eervê CordoviT
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Resumo

Às rochas metassedimenÈares e metavulcânicas, do crupo
Itaiacoca, e os complexos granlticos adjacentes, Cunhaporanga e Três
Córregos, local-izados no feste do Estado do Paraná, constituem a

base deste esbudo. A configufação das rochas granfticas, limitando
as rochas deste grupo, define uma faixa geográfica denominada de

ftaiacoca .

O crupo Itaiaôoca, na região estudada, é constituído por quatxo
formações: Abapã, Serra dos Macacos, Bairro dos Campos e Água Clara.
Estas possuem associações litológicas e estruturas sedimentares que
pennitem defini-las corno unidades penecontemporâneas de uma margem
continental do tipo passiva.

. O ambiente tectônico e a idade de sedimentação do Grupo
Itaiacoca f orarn definidos através do estudo das rochas
metadolerfticas e metavulcânicas que se encontran intercaladas nas
formaçöes Bairro dos Campos e Abapã, respectivanente. Utilizando os
resultados geoqulmicos, foi possível caracterizar as rochas
metadolerfticas como tolelticas, geradas em um ambiente
distensionaL. As rochas metavulcânicas possuem teores elevados de
K2O e outros elementos LILE, permitindo interpretar que se tratam de

rochas ultrapotás sicas, do tipo lamproíto,
Ambos os complexos granÍticos são cálcio-al-calinos e

constituídos por rochas gnáissícas, graníticas e riollticas. As

conposições qulmicas distintas apresentadas peLas rochas desses
complexos, levam a interpretá-Ios como raízes de arcos magmáticos
distintos .

A integração dos rnétodos radiométricos Rb-Sr, Pb-Pb e Sm-Nd

permitiu determinar uma idade de 1.080 M.a. para a geração das
rochas metadolerlticas e, possivelmente, de 1.250 I 100 M.a. para as

rochas metavulcânicas. Essas idades indicam também que a

sedimentação das rochas do Grupo rtaiacoca ocorreu no
Mesoproteroz6íco.

Os métodos radiométricos definiram, através das rochas
gnáissicas, granfticas e riolíticas, idades distintas de implantação
dos dois Conpl-exos. As idades Neoproterozóicas dessas rochas
possibilitaram inferir a implantação de um arco magmático, associado
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ao Cornpl-exo Cunhaporanga, entre 800-ZOO M.a., e outro, associado ao
CompLexo Três Córregos, entre 200-600 M.a.

Às diferenças geoqufmicas dos dois conprexos granfticos foram
ressaLtadas nos resultados dos estudos isotópicos. os isótopos de
Sr, Pb e Nd determinaram que esses complexos provêm de distintos
mantos do tipo subcontinental, possuidores de longa vida geoJ-ógica.
o manto que serviu de fonte para as rochas do complexo Três córregos
foi for¡nado há 12.200 M.a, a partir de um manto primordial ,
enguanto que o nanto gerador das rochas do complexo cunhaporanga foi
formado há t 1.800 M.a. Esses dois mantos são produtos do
desenvolvimento de um ciclo tectônico no paleoproterozóico.

A configuração atuar dos dois conprexos é conseqüência do cicro
Tectônico Brasil-iano que ocasionou a coragem de brocos continentais,
possuidores de nantos subcontinentais com composição distinta. A
ocorrência desse ciclo, na região estudada, pode ser caracterizada
pelo desenvolvimento de três períodos orogenéticos ( compressionais ) ,
proporcionando a geração de magmatismo ácido cáLcio-al-car ino. À
primeira orogênese foi deno¡ninada de Cunhaporanga (gOO-700 M.a.), a
segunda Três Córregos (700-600 M.a.) e a terceira, por não estar bem
representada na regiäo, não foi denominada.

o linite em subsuperfície da coragen de brocos continentais
pode ser definido peJ-a existência de anomalia gravimétrica associada
à região da Falha de It.apirapuã. Atualmente a Faixa ftaiacoca é a
região que limita os dois blocos continentais que existiram no
Mesoproterozóieo, e se colidiïam no Neoproterozóico.

vtll



Abstract

A narrow belt comprising metasedimentary and metavoÌcanic
rocks, the ftaiacoca belt, occurs in the eastern part of the State
of Paraná (Brazil). It exhibits a NE trend, and is bordered by ttrro
granitic complexes: Três Córregos (SE) and Cunhaporanga (NW). This
work aims to understand the geological evolution of these units.

The ftaiacoca bêlt comprises four formations: Àbapã, Serra dos
Macacos, Bairro dos Campos and Água Clara. Distinctive lithologic
patterns and sedimentological structures all-ow to recognize that
they are penecontemporaneous, and were formed in a passive
continental margin.

Metadoleritic and metavolcanic rocks occurs interlayered !ùith
the Bairro dos Campos and Abapã fornations, respectively. The
metadolerites are thoLeiitic, thus indicating an extensional
environment in their generation. On the other hand, the metavolcanic
rocks are ultrapotassic, distinguished by high K2O and high LILE
eLements' contents, suggest.ing a lamproitic nature.

Both granitic complexes are calc-a1caline and include gnaissic
rocks, granites and rhyolítes. The peculiarity in their chemical
conposition suggest that they are roots of different magmatic arcs.

Rb-Sr, Pb-Pb and Sm-Nd determinations indicate a 1.080 Uy age.
for the generation of the metadoleritic rocks and a possible 1.250
t100 Hy age for the metavolcanics. These values indicate that the
deposition of the sedimentary rocks of the Itaiacoca belt occurred
in the Mesoproterozoic.

Radiometric methods applied to the rocks of the Três Córregos
and cunhaporanga compLexes led to recognize that they !ûere formed at
distinct episodes. The Cunhaporanga magrnâtic arc v¡as active between
800-700 Itly, and the Três Córregos magmatic arc was younger, between
700-600 My.

The geochemical differences between the two granitic complexes
were de¡nonstrated by isotopic analyses. Sr, Pb and Nd isotopic
values suggest that they were generated from two distinct regions of
the subcontinental mantle. The mantLe source for the Três Córregos
comp]-ex was formed at about 2.2OO My, whereas that of the
Cunhaporanga complex rocks was formed at 1.800 üy. Both materiaLs
seem to be the product of a paleoproterozoic tectonic cyc1e.
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The present configuration of both coEplexes is due to the
Brasiliano Tectonic Cyc1e that sticked together both continental
blocks, underlain by subcontinental mantle of distinct chenical
composition. If it is believed that at least three orogenic
(collisional and/or conpressional ) episodes are associated to this
tectonic cycle, Ieading to acid calc-alkaline maglnatism: t.he first
one at about (800-700 My), the second (700-600 My), and the third
one around 600-500 My.

À gravimetric anomaJ.y that runs parallel to the ltapirapuã
fault zone may represent the underneath suture zone between the t\,ro
collided continental bLocks. The ftaiacoca belt lies presently in
the limiting region betr'reen these Mesoproterozoic continental blocks
that col-lided in Neoproterozoic times.



Resumé

La région étudiée comprend le groupe volcano-sédimentaire
d'ftaiacoca ainsi gue les complexes granitiques de Cunhaporanga (à
I'Est) et Três Córregos (à L'Ouest). Dans groupe d'Itaiacoca on peut
distinguer les formations d'A-bapã, Serra dos Macacos. Bairro dos
Canpos et Água Cl-ara. Les associations tithologiques et Ies
structure sédi:nentaires conservées démontrent que ces formations se
sont déposées sur une rnarge passive.

L'étude géochimique et géochronologique (Rb-Sr, Pb-Pb et Srn-Nd )

des métadolerites de Ia formation Bairro dos Campos et des unités
métavolcanigues de Ia formation Abapã ont permis de contraÍndre Ie
contexte structural et I'age du dépôt des unités du groupe
d'Itaiacoca. Les métadoLerites ont un chimisme de .tholéiites de
domaine intra-plaque et sont mises en place à L.080 Ma. Les roches
métavolcaniques, datées à 1.250 t 100 Ìfa, sont exceptionnell-ement
riches en KzO et outres éLéments LILE et présentent de nettes
affinitées avec Les roches ultra-potass iques modernes et pLus
particulièrement avec des lamproites. Les données chronologiques
s'accordent avec un dépôt des unités sédi¡nentaire du groupe
d'Itaiacoca duranÈ la Mésoprotérozoique.

Les complexes granitiques Cunhaporanga et Três Córregos,
constitués d'orthogneiss, granites et rhyolites, sont globaLement
calco-alca1ins; cependant les compositions chimiques diffèrent
sensiblement. De ce fait ces compJ-exes granitiques sont considérés
conme Les racines de deux arcs magmatiques de bordures continentaLes
distinctes. La radiométrie des granites, gneiss et rhyolites permet
de sÍtuer la mise en place du complexe Cunhaporanga entre 800 et 700

Ma et ceLle du compLexe Três Córregos entre 700 et 600 Ma. La
géochimie isotopique confirme Ia distinction chimique réalisée à
part.ir des éléments majeurs et en traces. Les complexe Cunhaporanga
fourni des ages modèIes (Sn-Nd) de c.a. 2.200 Ma alors que ceux du
compl-exe Três Córregos sont de c.a. 1.800 Ma. Bien que gJ-obalement
rapportables au cycle tectonique Trans-Amazonien paléoprotérozoique
les sources respectives ont. des caractéris t iques chimiques et
isotopigues distinctes .

Dans l-a région étudiée, trois phases tectoniques sont
attribuées à la tectongénese Brasiliano. Le deux première datées à



8OO-700 Ma et 700-600 Þta ont été no¡nmées respectivement cunhaporanga

e Três córregos. chaque phase tectonique est associée a Ia mise en

place de roches magmatiques calco-alcalines .

Le collage des blocs crustaux à eu lieu lors de Ia tectogénèse

Brasiliano. La gravimétrie suggère que la faille de ltapírapuã
située sensibl-ement au contact entre Ie groupe mésoprotérozoÏ.que

d' Itaiacoca et le complexe granitique néoprotérozolque de Três

Córregos corresponde à la linite entre les blocs crustaux'
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Placas
DM ( Depleted ¡tanùle) - Manto Empobrecido
EIR - Elementos Terras Raras

EIRI - Elementos Terras Raras Leves (La a Sm)

EIRP - Elementos Terras Raras Pesadas (Gd a Lu)
FfI - Faixa Ttaiacoca
LCC |tower continentaT crusù) - Crosta continental inferior
LET (¿eucite EiITs rype') - Lamproíto do tipo Leucita Hills
LILE (.rarge ron LitophiTe EleEents )

MORB (üicr-ocean Ridqe Basa-lùs) - Basaltos da cadeia meso-oceânica

- N-MORB (Normal), E -MORB (Enriguecido), T-¡,IORB (Transicional)
ItlSlfD (øean squaÍe of weighted deviaÈes)

llvF - Metavul-cânicas Foliadas
Ir{v¡Í - Metavulcânicas Não FoLiadas
OIB ( ocean rsland BasaTts) - Basaltos de il-has oceânicas
OFB ( ocean F-l oor Basa-lts) - Basal-tos de fundo oceânico
OFG ( ocean Floor cranites) - Granitos de fundo oceânico
ORG ( ocean Ri¿ìge cranite) - Granitos da cadeia oceânica
Post-colc - Granitos Pós-colisionaL
RPT ( Ronan Province rype ) Lamprolto do tipo Província de Roma

Sin-ColG - Granitos sin-colisional
fAf ( roro-Àn kore rype) Lamproíto do tipo Toro*Ànkole .

TOL - To1eítos
UCC ( upper continental crust) - Crosta continental, superior
USD ( undirnensionaT standard Deviatíon)
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VÀB ( votcãnic Arc Basalt) - Basalto de arco vulcânico
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Introdução, Objetivos e Métodos

Este trabalho se originou de um estudo sobre a Faixa Itaiacoca
(FIT), localizada no Estado do Paraná, iniciado en 1985 pelo
Departamento de GeoLogia da Universidade FederaL do Paraná.

A geologia do Precambriano do Paraná e de São Paul-o vem sendo
estudada desde o sécul-o passado. Nas últimas décadas, diferentes
autores âdotaram a teoria da Tectônica Global como base para modeJ-os

de evolução, usando cono ferramentas principais a estratigrafia e a

geologia esbrutural . Para a compl-ementação e verificação dos modelos
existentes, utilizaram-se, neste trabalho, a litogeoqufmica e a

geoJ-ogia isotópica, de forma integrada com a análise petrográfica.
À Faixa ltaiacoca é caracterizada por uma següência de rochas

supracrustais, pertencentes ao Grupo Itaiacoca, que se encontran
limitadas pelos complexos granlticos Cunhaporanga e Três Córregos.
Geograficamente, apresenta uma direção geral- NE-SW, ocorrendo nos
Estados do Paraná e São Paulo. À configuração atual é conseqüência
do Ciclo Tectônico BrasíIiano, atuante no final do Neoproterozóico e
inÍcio do Fanerozóico.

Para mel-hor compreender a tectônica responsável pelo atual
contexto geográfico e geoJ-ógico da Faixa ltaiacoca, priorizou-se o
estudo das rochas magmáticas. metamorfizadas ou não. Para isso, os
estudos de lj-togeoqulmica e geologia isotópica foram realizados con
apoio de mapeamentos geológicos em diferentes escalas, alén de
perfis geológicos regionais e de detalhe.

As rochas metavuLcânicas encaixadas em seqüências
metassedimentares, observadas na parte sul da Faixa Itaiacoca, além
da existência dos complexos granlticos adjacentes, mostraram a

importância de um estudo integrado de litogeoquímica e geologia
isotópica, para determinar um modelo tectônico. A região estudada
neste trabalho compfeende as localidades de Itaiacoca, Abapã e

Socavão, situadas no Paraná (figura 1).
Os dados foram coletados com auxllio dos graduandos do curso de

Geologia da Universidade Federal do Paraná, através de rnapeamentos
geológicos na escala 1:25.000. fsso permitiu a confecção de um mapa

geológico na escala 1:50.000, a determinação de novos tipos
1itológicos, a compreensão das relações existentes entre as rochas
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metassedimentares e metavuLcânicas e a caracterização de novas
unidades estratigráf icas .

A metodologia utilizada para o estudo e caracterização dos
diferentes tipos litológicos, das condições petrogenéticas e do
ambiente tectônico foi a geoqulmica dos elementos maiores, traços e
terras raras, em conjunto com uma petrografia de detalhe. Essa
rnetodologia possibilitou tanbém verificar a existência de fenômenos
sin ou pós-nagmáticos, responsáveis por eventuais desequilíbrios
quínicos.

À metodologia empregada para o estudo isotópico realizado nas
diferentes rochas da Faixa Itaiacoca integrou os resultados dos
métodos Rb-Sr, Pb-Pb e Sm-Nd com os dados químicos e petrográficos.
Isso permitiu constatar desequilíbrios isotópicos ocasionados por
fenômenos pós-magimáticos, cono aLteração e intemperismo. Já os dados
isotópicos possibilitaram a determinação de diferentes épocas de
cristal-ização de rochas magiÍráticas e a caracterização da composição
de protólitos responsáveis pela geração dessas rochas.

Na maioria das rochas nagnáticas estudadas, foran observados
fenômenos metamórficos superimpostos I o que, como conseqüência, pode
ter acarretado desequilíbrios químicos e isotópicos. para verificar
a existência de desequillbrios, integrou-se a petrografia detalhada
aos resultados obtidos em l-aboratório ( litoguímicos, isotópicos e
quimismo de minerais), metodologia que permitiu uma melhor
compreensão dos resultados analíticos, al-én de dar una ¡naior
conf iabilidade às interpretações.

O estudo geoguímico apresentado neste trabalho foi reaLizado
nos laboratórios da Universidade Blaise Pascal em Clermont Ferrand,
França, e conplementado nos laboratórios da GEOLAB-GEOSOL (Brasil).
Entre as amostras analisadas, foram seLecionadas as que
representavam as diferentes rochas existentes, tendo-se a
preocupação de eliminar aquêl-a6 em que se evíndenciou alteração
intempérica. As metodologias utilizadas nos dois laboratórios
encontram-se descritas no Ànexo 1.

As análises isotópicas pel-os métodos Pb-Pb e Sm-Nd e Rb-Sr (a
maioria) foram realizadas nos l-aboratórios da Universidade Blaise
Pascal . Realizaram-se tambén pelo método Rb-Sr análises no Centro de
Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo. Ànbas as
netodologias encontram-se descritas no Anexo 1.
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Como consegüência de processos de arnplitude planetária, o Ciclo
Tectônico BrasíIiano é o principal responsável pela atual
configuração geográfica e geoteètônica da Faixa Itaiacoca. Na região
em estudo, esse cicLo foi responsáveI por regimes compressionais
(orogênicos) e distensionais (tafrogênicos), geradores de rochas
magmátícas .

O termo ciclo tectônico, segundo Sengor (1990), engloba
diferentes processos e est.ágios orogênicos, geralmente associados a
estágios não orogênicos (tafrogênicos ). Una orogênese representa
qualquer processo compressional decorrente de convergência de
placas .

Os diferentes períodos orogênicos ( compress ionais ) estão
registrados nas asseribl-éias magmáticas cáIc io-alcal inas e nas fases
deformacionais existentes nas seqüências supracrustais. Os perÍodos
tafrogênicos são difíceis de serem reconhecidos, pof, eEtaren
geralmente mascarados pe)-os sucessivos regimes compressionais.

A aná1ise da bibliografia internacional mostra diversos
trabalhos gue utilizam o quimismo dos elementos maiores, traços e
terras raras das rochas magmáticas, para a interpretação dos
diferentes ambientes tectônicos. À existência de diagramas químicos
que permitem determinar diferentes ambientes e a possibilidade de
realização de um estudo petrológico estimularam um estudo geoqufunico
de detalhe das rochas magrnáticas da Faixa Itaiacoca.

À geologia isotópica, na rlltima década, ultrapassou a
utilização dos isótopos instáveis somente para fins geocronológicos.
A geologia moderna verifica a existência de fenômenos cono
contaminação mantéIica, recicJ-agem de manto e heterogeneidade
mantéIica, admitindo a existência de diversos tipos de mantos e
crostas que serviram de fontes em diferentes épocas geoJ-ógicas. Os

resultados isotópicos obtidos para as rochas magmáticas foram
interpretados em conjunto com os resultados quírnicos, com o objetivo
de se compreender a história geológica da Faixa ltaiacoca e dos
granitóides associados .
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1 GEOLOGIA REGIONAL

Neste capltulo, objetiva-se introduzir o leitor, com base na
bibriografia existente, na georogia da Faixa rtaiacoca (Frr) alo
Precambriano brasileiro. Não se exauriu o assunto em virtude de se
estudar, de acordo com a finalidade deste trabal-ho, somente a parte
SW da referida faixa.

No sentido mais amplo, a Faixa ftaiacoca (FIT) engloba todas as
rochas conpreendidas entre os complexos granlticos cunhaporanga e
Três Córregos, incluindo diversas unidades estratigráficas e
tectônicas.

Dentre as unidades que mais se destacam, estão a Formação
rtaiacoca, a Água clara e o complexo Apiaf-r{irim. As duas formações
são constitufdas por rochas metassedinentares, metavuJ.cânicas e
metavulcanoclásticas , con evidências de terem sofrido diferentes
fases tectono-termais. o conplexo Apiaí-Mírin engtoba as rochas
gnáissicas, geralmente ortoderivadas, situadas nas proxinidades dos
dois complexos graníticos.

A atual configuração da FIT é conseqüência, principalmente, dos
eventos tectono-tèrmais assocÍados ao cic10 Tectôni-co Brasiriano, no
Neoproterozóico e Eoproterozóico. Às rochas pertencentes a essa
faixa possuem um quadro de evolução e deformação que teve infcio no
Mesoproterozóico lTrein et aI. 1985, Soarês I9gZ, Souza 1990).

1.1 - Contexto Histórico

a principal unidade estratigráfica da região, a Formação
Itaiacoca, foi definida por Al_meida (1956) como um pacote de
mármores, essencialmente dolomlticos e l-ocarrnente estromatolíticos.
Com cerca de 1000m de espessura, esse pacote ocorre numa área entre
a Serra de Ïtaiacoca (pR) e o Vale do Rio Taquari Mirim (Sp). Esses
mármores encontram-se sobrepostos a uma unidade basaL, constituÍda
por quartzitos e fil-itos quart.zosos, e sotopostos a uma unidade
composta por filitos sericltj.cos. Na definição originat ( Alrneida
1956), admitiu-se que o em.basamento da formação era constituído por
granitos, gnaisses e xistos da Serra da Avenca.



6

O termo Formação Itaiacoca foi utilizado pelos pesquisadores
para caracterizar uma das formações do crupo Àçungui, em virtude das
sinilaridades estruturais e litológicas com as rochas desse grupo.
Àdnitiu-se também o sincronismo entre esta unidade e as outras
fonnações do crupo Àçungui, Capiru e Votuverava (Marini et aI . 1967,
Marini 1.970, Fuck eÈ al,. 1971.). Essa correlação foi aceita pela
maioria dos autores, com base no princfpio de uma Bacia Açungui.
Havia, entretanto, opiniões discordantes quanto à idade de
inplantação e desenvolvimento dessa bacia: se durante o
Mesoproterozóico e Neoproterozóico (CPRM 1983), ou se restrita ao
Neoproterozóico (l'larini et a] . 1967, Hasui et aI . 1980).

Na definição e interpretação do Grupo Açungui, outros autores
utilizaram o princlpio de que as diferêntes formações correspondiam
a bacias isol-adas sincrônicas. Mais uma vez, havia discordância
quanto à idade de funplantação e desenvoLvimento da bacia: se durante
o Mesoproterozóico e Neoproterozóico ( CPRI.{ 1986, Canpanha et al .

!987, Theodorovicz & Câmara 1988), ou se somente durante o
Neoproterozóico (Hasui et aI. L984 a, b, Soares 1987).

O nome Setuva caracterizava, inicialmente, uma formação
definida por Bigarella e Salamuni (1956), composta preferencial_mente
por gnaisses, xistos e quartzitos, com grau de metamorfismo na
fácies albita-epidoto anfibolito a anfibolito, consÍderada pelos
autores como a unidade inferior da então Série Açungui. À Formação

^Água C1ara, defínida por Marini et aI. (1967), era constitulda por
rochas caLcárias impuras, sobrepostas discordantemente sobre a
Formação Votuverava.

A partir de Marini et aI. (1967), a Série Açungui foi
redenominada de Grupo Açungui, compreendendo quatro formações, da
base para o topo: Setuva, Capiru, Votuverava e Água CLara.

Con a evol-ução dos trabalhos geológicos e o estudo detalhado de
várias regiões para avaliação do potencial econômico-mineral , o
conheci¡nento geológico das seqüências supracrustaís teve um grande
incremento. Em função disso, estão identificadas atualnente mais de
20 colunas estratigráf icas , na maioria das vezes conflitantes,
resultado de pesguisas realizadas isoladanente por empresas e
universidades nos Estados do Paraná e São Paulo.

Para a Formação Água Clara de Marini et aI . (1967), o estudo
das diferentes abordagens estratigráficas pernite sinbetizar os
seguintes posicionamentos estratigráficos :
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a) Pertencente ao Grupo Açungui:
- como unidade superior: MarÍni et aL. (1967)i Fuck et
al. (1971); Popp er al. (1979);
- como unidade penecontemporânea: Marini (1970)i Ebert
( 1e71) ;
- Como unídade inferior; Pontes (1980 e 1982); Silva
( 1981), Piekarz (r98r).

b) Pertencente ao Grupo Setuva (em relação à Formação Perau):
- como unidade superior: Fritzsons et aI . (1982),
Piekarz (1984);
- Como unidade penecontemporânea: Soares (1987).

A eLevação da Formação Setuva a grupo (Popp et al .1979) foi
aceita por diversos autores que propuseram, inclusive, subdivisões
em fácies (Pontes 1982). Posteriormente, Soares (1987) propôs o

termo Conplexo Água Clara-Perau-setuva, engl-obando todas as
formações do Grupo Setuva definidas por difêrentes autores
(Fritzsons et al . 1982, Piekarz 1984).

As unidades consideradas como as que serviram de embasamento
para os grupos Àçungui e Setuva, ou só para o Grupo Setuva, são o
compLexo cristalino (oliveira 1925, L927 ), o Pré-Setuva (Ebert 1.971)

e o Àpial Mirim (Chiodi Fe 1984).
Enbora a distinção êntre esses complexos seja difícil, pode-se

diferenciar o Complexo criÊtalino dos outros dois por este ser
constituldo pelos nricleos charnoqufticos (maciços de Serra Negra e

serra dos ftatins ) , pela seqüência cachoeira e pelo Complexo
Básico/Ul,trabásico de Piên. Distinguem-se os conplêxos Pré-Setuva e

Apiaí-MirÍn, annbos constituldos por gnaisses, migmatitog e milonitos
em geral, através das áreas de ocorrência definidas pelos autores.
Porém, Biondi (1989), ao estender o conceito de Complexo Àpiaí-
I'lirim, para a parte suI/sudeste das faixas de metassedimentos,
suprimiu a denominação Complexo Pré-setuva.

Embora no Estado do Paraná ocorran diversos corpos granitóides,
dois maciços, por apresentarem maior área de ocorrência, podem ser
considerados irnportantes. Esses maciços, denominados complexos
Cunhaporanga e Três Córregos, são os que limitarn a FIT.

o complexo cranitóide cunhaporanga é constituldo por intrusões
de corpos granitóides, na sua maioria porfiríticos. Limita-se a SE

com a FIT, através de contatos tectônicos (CPR.M 1977a,b), alternados
por contatos intrusivos (Fuck et al-. 1967, CPRH 1977a,bl .
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O Mapa Geológico do Estado Paraná (Biondi 1989), sintetizando

diversos mapas geol-ógicos, caracteriza no cornPlexo cunhaporanga a

ocorrência de diferentes fácies de granitóides, sendo as mais

importantes :.

a) granitos a guartzo monzodioritos, com predominância de

granitos porfirlticos com fenocristais centimétricos de

f el-dspato potássico;
b) corpos granlticos circunscritos alasklticos, considerados
pós-tectônicos (Serra do Carambel e Joaguim ltlurtinho);

c) gnaisses a biotita e gnaisses oftalnlticos, associados a

rochas migmatíticas, ocorrendo banto no interior da área de

abrangência do complexo ' como em uma porção Nw-

o complexo Granitóide Três Córregos, Iocalizado a SSE da FIT,
compreende uma área com predominância de rochas granitóides,
engl-obando diversas ocorrências de rochas metamórficas, geralîente
de grau médio.

Diversos trabaLhos (chiodi Fa 1984, rPT 1985' 1986' cPRlt{ 1983,

1986, Theodorovicz & câmara 1988) identificaram a ocorrência das

principais fácies granÍticas pertencentes ao Complexo Três Córregos:
a) granitos porfirlticos com fenocristais de fel-dspato
potássico, e subordinadamente fácies de composição variada,
chegando até a quartzo ¡nonzodioritos;

b) granitos finos aplíticos, cortando os granitos
. porfiríticos;
c) granito-gnaisses orto e paraderivados, e subordi-

nadamente augen gnaisses, milonito gnaisses, hornblenda
. gnaisses, biotita gnaisses, xistos gnaissóides e rochas

ultra¡náf icas serpentinizadas .

1. 2 - Contexto Geográfico/Geotectônico

A FIT é uma faixa de rochas com direção geral NE-sv¡, surgindo a

sw por baixo das rochas sedimentares da Bacia do Paraná, próxitna à

cidade de Ponta Grossa, desaparecendo sob a mesma bacía, nas

proximidades da cidade de rtapeva, já no Estado de São PauLo (figura
L.1 - Anexo 5).

A Faixa Apiaí engloba, no Paraná, as rochas supra e

nesocrustais dos grupos Açungui e Setuva' e está l-imitada, a SE,

pelas rochas meso e infracrustais do Maciço l{ediano de ¿oinvilLe
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(Hasui et al . 1975, Àl¡neida et al. 1976). As rochas da r'IT situam-se
na porção Nl{ dessa faÍxa, que possui grandes áreas de exposj_ção de
inúmeros corpos de rochas granitóides, a maioria relacionada ao
desenvolvimento do Cicl-o Tectônico Brasil"iano. ,

Àinda como caracterlsticas dessas faixas, são descritas falhas
transcorrentes, nornais e de empurrão, que provocam extensas zonas
de cisalhanento. Esses falhamentos são considerados tardi-
brasilianos (Soares 1987), e foram os responsáveis pelo mascaranento
das condições tectônicas existentes no Protero z6íco.

As rochas metavul-cânicas da Següência Abapã, Formação ltaiacoca
(Trein et al. 1985), foram interpretadas por Soares (19S7) corno a
parte superior preservâda de un arco vulcânico do Neoproterozóico.

Porada (1979, 1.989) propôs a existência de um cinturão único,
ligando os cinturões Ribeira e Damara. Este ter-se-ia oríginado em

uma fase distensional , a partir de rifts continentais que atingiram
o estágio de formação de um oceano, posteriormente, essê oceano
teria sido fechado em uma fase de compressão, devido a colisões
continentais. À idade de formação do oceano foi ad¡nitida entre 900-
750 M.a., com a colisão continental em torno de 650 M.a.

Basei et al . (1992), utiLizando dados geocronoJ-ógicos,
admitiram, para os Estados do paraná e Santa Catarina, a tectônica
do Neoproterozóico cono conseqüência da colagem de diferentes
microplacas.

Os dados gravimétricos existentes (Hal1inan et aI. 1993)
mostram uma anomalia negativa na FfT, a NW do Complexo Granftico
Três Córregos, com uma direção geral- NE-Sw. Essa anomalia,
denominada de Três Córregos pelos autores, e a anonalia de piên são
as mais importantes existentes no precambriano paranaense. A
Anomalia Três Córregos é interpretada cono produto de um

espessamento crustal, causado pela existência de corpos graníticos
superpostos com uma inclinação para NVl.

1.3 - Contexto Geológico

Complexo Apiaí-Mirim
A observação de que as rochas da Formação Itaiacoca se

sobrepõem, em discordância angular e metamórfica, a rochas
ortognáissicas e migmatíticas, consideradas como pertencentes a um

em-basamento mais antigo, permitiu gue Chiodi Fe (l-984) as definisse
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como pertencentes a uma unidade distinta, denominada pelo autor de
Conplexo Àpial-Mirim.

Posteriormente, Theodorovicz & Cânara (1988) e Biondi (1989)
ampliaram a área de abrangência do Complexo Àpiaf-Mirim, definindo
como pêrtencentes a e1e as rochas gnaissóides e migmatlticas,
consideradas constituintes do Complexo Pré-Setuva. Como

conseqüência, diferentes tipos de gnaisses, miÌonito-gnaisses e
rochas apresentando incipientê bandamento foram considerados como
parte do CompJ-exo Apiaí-Mirím, independentemente de estudos
detaLhados .

Utilizando-se a premissa de que o Complexo Apiaf-Mirim serviu
de enbasamenÈo para o Grupo Setuva (Formação Água Ctara) e para o
Grupo Itaiacoca, Theodorovicz & Câmara (1988) sugeriram a idade
Paleoproterozóica ou Arqueana como a nais prováve1 para o
desenvolvimento dease complexo.

Complexo Pré-Setuva
O Complexo Pré-Setuva é uma unidade litológica constitufda

essencialmente por rochas xistosas e gnáissicas, consideradas
anteriores à Formação Setuva (Ebert 1971). A distinção enÈre essas
duas unidades litoÌógicas foi feita com base no metamorfismo mais
elevado encontrado nas rochas xistosas e gnáissicas, definidas como
pertencentes ao Cornplexo Pré-Setuva, comparativamente às da então
Formação Setuva.

Diversos autores, posteriormente, utilizaram a denominação
Complexo Pré-Setuva para designar a unidade litoestratigráfica
sobreposta ao Complexo Cristalíno. Isso ampliou a definição inicial
do Complexo Pré-Setuva ao englobar todas as rochas gnáissicas e
nig,rnatíticas, que se encontram próximas ao Ii¡nite SSE das faixas
¡netas sedimentares protêrozóicas .

O Mapa Geológico do Estado do Paraná (Biondi 1989) não utiliza
a denominação de Conplexo Pré-Setuva, preferindo a de Compl-exo
Àpial-Hirim, corroborando assin a proposição de Theodorovicz e

Câmara (1988). Dessa forma, as rochas gnáissicas, migmatíticas e
niloníticas, consideradas e¡nbasamento dos grupos Setuva e Açungui,
passaram a constituir o complexo Apiaí-Mirim.

Os quartzitos, micaxistos (ectinitos), biotita gnaisses e
migmatitos, que ocorrem como uma faixa de rochas entre o compl-exo
Cunhaporanga e o Grupo Castro, forarn considerados anteriores ao
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desenvol-vimento da Formação Itaiacoca (Fuck 1967a, b, Ìiuratori et
aI. 1970). Com a proposta de expansão da área de deno¡ninação do
complexo Àpial-Hirim (Biondi 1989), esgas rochas foram consíderadas
como pertencentes a esse complexo, tendo sido retrabalhadas durante
o Ciclo Brasiliano.

Na atualidade, não existe um consenso en reJ.ação à proposta de
expansão da denominação Conplexo Apial-Uirj,m, para as rochas
pertencentes ao Complexo pré-Setuva. portanto, permanecem os
complexos Apial-lfirim e Pré-Setuva, além do Embasamento CristaLino,
como as unidades l itoestratigráficas que serviram de embasamento
para o desenvolvimento dos grirpos Setuva e Açungui.

Formação .6,gua C1ara
Às rochas da Formação Á,gua Clara constituem uma faixa alongada

com direção NE-S¡ù, posicionada entre as formações Capiru e
votuverava e o Complexo Três Córregos. Segundo pontes (19g2), as
rochas dessa formação ocorrem preferencialmente associadas ao
Conplexo Três Córregos, bordejando ou formando estreitas faixas, en
contato por falha ou do tipo intrusivo. O contato da formação com a
Formação Votuverava, na sua porção ESE, ocorre geral_mente por
falhas.

O Grupo Setuva foi redefinido por Fritzsons et aI. (1992) co¡rro
constituído por duas fornações: Formação perau na base e r'ormação
Água C1ara no topo. Na oportunidade, esses autores adnitiram,
utilizando dados radiométricos de Batolla Jr. et al. (1.981), a
Formação Perau como de idade Mesoproterozíico/ paleoproterozóico,
sofrendo uma reomogeneização isotópica associada a um forte
diastrofismo no Mesoproterozóico/Neoproterozóico.

Litologícamente, a Formação Água Clara foi bem caracterizada
por Pontes (1982)r euando reconheceu duas fácies distintas: uma
carbonática, de maior distribuíção, e a outra vulcano-sedimentar,
provavelmente basal-. Descreveu também um contato gradacional entre
essas duas fácíes, Iocalmente falhado.

As principais caracterlsticas litoJ_ógicas das duas fácies
propostas por Pontes (1982) são:

a) Fácies Vulcano-sedimentar - As rochas representativas
dessa fácies foram divididas em: cl-ásticas (quartzo-mica
xistos e quartzitos finos e micáceos); carbonáticas
(metamargas, mármores impuros e puros) e metaígneas (rochas
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anfibolitos ) .
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a básicas e metabasitos/

b) Fácies Carbonática - Àpesar da predominância de rochas
carbonáticas, rarãnente ocorrem rochas pellticas. Às rochas
caracterlsticas são cáIcio xistos, márrnores calcfticos e,
subordinadamente, mica xistos e quartzitos mÍcáceos.

O estudo do metamorfismo e do padrão estrutural, realizado na
Formação Água Clara, mostrou uma fase de metamorfiemo que alcançou a
fácies xisto verde, zona da al-mandina e uma fase de
retronetamorf ismo gue atingiu a fácies xisto verde na zona da
cLorita (Pontes 1982, Reis Neto & Soares 1987). Ouanto ao padrão
estrutural, essa formação foi caracterizada, pelos mesmos autores,
como tendo sofrido três fases deformacionais.

A Formação Água Clara foi descrita em São Paulo por Al-meida et
â1 . (1986), que caracterizaram uma fácies carbonática constituída
por cáJ-cio-silicáticas, cálcio xistos, mármores impuros, metabasitos
e quartzitos. Determinaram também três fases deformacionais atuantes
sobre essas rochas .

Através de utn estudo integrando as seq{iências tecto-
sedimentares à tectônica deforrnadora f,esponsáve1, Soares (1982)
propôs o termo Complexo Á,gua Clara-Perau-Setuva para designar
unidades litológicas até então denominadas como grupo ou fonnação.
Na oportunidade, definiu cinco agsociaçõeg ¡retassedimentares e
metavulcano-sedimentares no Complexo Água Clara-perau-Setuva:

a) associação terrígena trangressiva, com quartzj-tos,
muscovita quartzítos e xistos a biotita e quartzo;

b) associação plataformal ou bacia profunda constitulda por
uma següência calciolutltica e de calcários puros e
irnpuros ;

c ) associação metavulcano-sedimentar com vulcânicas
andeslticas e basálticas, associadas a calcários impuros e
calcilutitos;

d) associação batial a plataforrnal profunda, constitulda por
uma unidade carbonática com espessos bancos de mármores
caJ-cfticos ;

e) associação terrlgena imatura, correspondente aos arenitos
imaturos e às grauvacas (-¿ato sensu).

Um estudo detalhado do metamorfismo responsável pela geração
das rochas pertencentes à Formação Água CLara, realizado por Reis
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Neto & soares ( 1987 ) , verificou que o regime tectono-termar atuante
durante o metamorfiÊmo foi essencialmente dúctil, asEociado a uma
forte deformação ciEarhante. Esse estudo permitiu determinar,
também, que a formação Água Clara sofreu mais intensamente o Ciclo
Tectônico Brasilíano, comparativannente à Formação perau.

Formação Itaiacoqa
A situação atual de conhecimento da FIT, especificamente da

Formação ltaiacoca, foi descrita por Souza (1990) ao estudar a
compartimentação litoestratigráfica dessa formação nas folhas Barra
do Chapéu e Ouro Verde, entre os Estados de São paulo e paraná, e
por tima et al . (1993), na região de Itaiacoca-Àbapã-Socavão, no
Estado do paraná.

Na oportunidade, Souza (1.990) utilizou a denominação de crupo
ftaiacoca proposto pelo IpT (19S5), e definiu quatro unidades
l itoestratigráficae denominadas de formações. Determinou quatro
fases deformacionais como responsáveis pela estruturação desse
grupo, sendo as duas primeiras reLacionadas ao Mesoproterozóico e as
duas restantes, ao Neoproterozóico.

A subdivisão da Formação ltaiacoca em diferentes unidades
l-itoestratigráficas foi realizada por autores como Chiodi Fa (1994),
IPT (1985), Trein et aI. (1985), Theodorovicz & Câmara (1989), Souza
(1990) e Lima et aL. (1.993). Utilizaram para isso critérios
litológicos, estratigráficos e de ambientes de sedímentação. À
concordância entre esses autores termina no momento em que alguns
elevam a Formação ltaiacoca a grupo, utilizando arqumentos coÍto
"dimensão e homogeneidade litoLógica", enquanto outros compreendem
gue as similaridades titológicas, petrográficas, estratigráficas e
estruturais exist,entes são justificativas para manter essa unidade
cono uma formação do crupo Açungui.
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Neste capftulo, procura-se definir e caractetizar as
informações geológicas utilizadas neste trabaJ.ho, sobre as guais
realizaram-se os estudos petrográficos, geoquírnicos e isotópicos. À
metodologia empregada foi a integração dos dados obtidos com os
existentes na bibliografia, discutidos no capltuLo anterior.

À FIT é considerada, neste trabalho, uma faixa de rochas
metavuLcânicas e metassedimentares, que"o"oaa" entre os comp]exos
graníticos Cunhaporanga e Três Córregos. Com base na bibliografia,
as unidades J-itológicas existentes nessa faixa constituem o Grupo
Itaiacoca, a Formação Água Clara e o Comptexo Àpial-Mirim
( Theodorovicz & Câmara J.988, Souza l99O).

Os dois complexos granfticos foram estudados com o objetivo de
determinar a relação do respectivo magrnatismo com o magmatismo das
rochas metavurcânicas e metassubvurcânicas existentes no interior da
FIT.

À área da FIT detalhada neate trabalho situa-se na porção SVü da
FIT, entre as localidades de ltaiacoca e Socavão, no Estado do
Paraná. Essa região está sendo estudada desde a caracterização das
primeiras rochas metavulcânícas (Trein et aI. 1985, Reís Neto 1997).
A partir dessa época, iniciaram-se os estudos de geoqulmica e de
geologia isotópica (Reis Neto et aI . 1991, Reis Neto & Cordani
1993). A estratigrafia utilizada aparece sintetizada na tabej.a 2.1.

2.1 -OGrupoltaiacoca

A proposição do IPT (1985), elevando a Formação Itaiacoca a
grupo, é tanbém util-izada neste trabalho com base nos argumentos de
Souza (1990), Lima et al. (1993) e nos dados levantados.

Torna-se importante ressaltar gue a aceitação da elevação de
Formação a Grupo Itaiacoca eatá baseada na análise crítica da
bibliografia (Fairchild L977, Trein et a1 . 1985, Theodorovicz &

Câmara 1988), e no Código de Nomenclatura Estratigráfica (petri et
al . 1986).
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À primeira divísão da Formação ftaiacoca foi proposta por Trein

et ar. (1985)' ao definiretn uma unidade de rochas metavulcânicas,
caracterizadas como shoshonfticas e denominada Seqüência Àbapã.

À proposição de Souza (1990) foi mais completa, ao distiguír
quatro formações no Grupo Itaiacoca, com base em crítérios
lítoJ-ógicos e de ambientes de sedimentação:

a) Formação Bairro de Estiva: següência metarrudltica_
psamltica continental ;

b) Formação Água Nova: seqüência metapelltica-carbonática de
plataforma continental ;

c) Formação Serra do Macaco: seqüência quartzítica, con
termos pellticos arenosos i

e) Formação Bairro dos Campos: següência netadol_omltica de
pLataforma carbonática, com termos impuros, arenosos e
pelíticos.

Através da correlação entre as diversas següências de rochas na
região I taiacoca-Àbapã-Socavão, pode-se fazer as seguintes
comparações com as denominações utilizadas por Souza (L990):

a) À descrição da Formação Bairro de Estiva mostra
semelhanças com as rochas metarenosas da Següência Àbapã
(Trein et al. 1985). A diferença está na quantidade de
rochas metavulcânicas ;

b) A seqüência metadolomltica da Fornação Bairro dos Campos
é a principal seqüência de rochas metacalcáriqs, e vem
sendo denoninada informal-mente por Lima et aI . (1993) como
Formação Tangue Grande i

c) As rochas quartzfticas da Formação Serra dos Macacos pode
ser correlacionada a uma seqüência de rochas quartzosas,
aflorantes na região da gerra do Àmola Faca, próxima à
local-idade de Herval do xaxim.

As caracterfsticas dos metarenitos arcosianos, metarenitos
feldspáticos e metavulcânicas básicas, da Formação Bairro de Estiva
( Souza 1990), sob o ponto de vista litológico e de estruturas
sedimentares, são semelhantes às existentes na Seqüência Àbapã
(Trein et al . 1985). Por uma questão de precedência, utilizar-se-á a
denominação Formação Àbapã, não se descartando a possibilidade de
que a Seqüência Àbapã possa ser interpretada como um membro da
Formação Bairro de Estiva.
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2.2 - Formação Água Clara

Na região de Itaiacoca-Àbapã-Socavão, a única seqüência de
rochas que é correlacionável à Fonnação Água Nova (Souza 1990). por
possuir semelhanças litológicas e de anbiente de sedimentação, é a
Formação Água C]ara (pontes 19S2). Na fIT, a Formação Água Clara
encontra-se entre as rochas do Complexo Três Córregos e os
netadolomitos da Formação Bairro dos Campos. A falha de ltapirapuã
faz o contato entre essas duas fonnações.

Com base nas descrições das formações Água Nova (Souza 1990) e
Água CJ.ara (Marini et aI . 1967, pontes !982, Fritzsons et al . 1982)
e naquelas obtidas na FIT, é posslvel estabelecer as seguintes
simílaridades entre as duas formações:

a) intercalação com rochas metabásicas (anfiboJ.itos);
b) existência de nlveis espessos de metacarbonatos escuros

com següências metapellticas intercaladas ;
c) deposição em águas profundas, num ambiente de plataforma
continental, localmente redutor.

Na Formação Água Clara da região en estudo predominan rochas
cálcio-siÌicáticas (calcários e cal-cários impuros), intercalaClas por
rochas xistosas (peJ.itos ¡ e anfibollticas. Às rochas cál_cio-
silicáticas foram netamorfizadas na fácies xisto verde, zona da
granada ou anfibolito, com evidências de um retrametamorf Ísmo na
fácies xisto verde, zona da clorita ou biotita (pontes 1.980, Reis
Neto 1987, Reís Nero & soares 1987).

Na região Ttaiacoca-Abapã-Socavão, as cálcio-silicáticas são
rochas de coloração cinza-claro a cinza-esverdeado, que apresentam
uma fol-iação marcante; estas têm como caracterlstica importante o
paraJ-elismo entre nfveis de diferentes composições, definindo um

bandamento composicional, representado por intercalações de nfveis
com predominância de siLicatos de cátcio e nfveis com predominância
de carbonatos .

As rochas cá lc io-s il icatadas possuem na região da paina,
próxima à local-idade de Socavão, grande guantidade de injeções de
composíção quartzo-feldspática (leucogranitos) que aprêsentam o
mesmo padrão estrutural.

Embora ocorra uma predominância de rochas cáLcio-silicatadas em

relação às rochas xistosas ( quartzo-muscovita xisto a granada-
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muscovitâ-biotita xisto, cáIcio xisto e anfibóIio xisto), é comum a
existência de nlveis de rochas xistosas com diferentes espessuras.

Rochas anfibol-lticas ocorrem, esporadícanente, intercaladas àe
cálc io-s iI icáticas , apresentando-se como lentes concordantes com a
foliação principal e com a estratificação primária. Essas rochas
podem ser correlacionadas às descritas por Fritzsons et aL. (1992)
como rochag metabásicas, ou por Pontes (1982), como metafgneas. São
interpretadas por esses autorea como corpos intrusivos relacionados
a uma atividade rnagmática çJue atingiu a Formação Água C1ara.

À possibiÌidade de correlação entre a Formação Ãgua Clara e a
Formação Água Nova na FIT apresenta cono importante diferença a
intensidade de netamorfismo. À Formação Água Clara possui evidências
de ter sofrido um ¡netamorfismo que atingiu, no mlnimo, a fácies
xisto verde, zona da aLnandina; já a Formação Água Nova é
caracterizada cono metamorfizada na fácies xisto verde, zona da
clorita ou biotita (Souza 1990).

Àpesar da diferença, aE¡ caracterlsticas se¡neLhantes dessas duas
formações (rochas, ambientes de sedimentação e existência de rochas
básicas intercaladas) permitem interpretá-las como sendo a mesma

unidade estratigráfica, apenas com diferente intensidade de
netamorfismo. Como conseqüência dessa correlação, utilizar-se-á,
neste trabalho, por uma guestão de precedência, a denominação
Formação Água Clara. Portanto, a Formação Água Clara é considerada
una formação do Grupo ftaiacoca.

Pe1as comparações dos dados bibtiográficos com os dados obtidos
através deste trabalho, o crupo Itaiacoca na Região ltaiacoca-Abapã-
Socavão foi dividido nas seguintes formações: Abapã, Água Clara,
Bairro dos Campos e Serra dos llacacos.

2.3 - Complexo Granítico Cunhaporanga

A anáLise geológica do Complexo cranltico Cunbaporanga,
responsável pelo limite NW da FIT, está baseada, fundamentalmente,
na revisão crítica da bibliografia. As pesguisas realizadas na área
de abrangência desse complexo granítico restringiram-se às bordas,
iÊto é, ao contato com a FfT. Assim, as infornações obtidas neste
trabalho representam apenas uma parte do complexo.
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Esse complexo granltico foi estudado integrando-se os
resultados obtidos nas rochas gnáissicas, nignatlticas, granfticas
( sensu stricto) e riollticas.

os gnaisses e rnigmatitos foram descritos pela primeira vez por
Fuck (1967a e b) e Muratori et al . (1970). Ocorrem em uma faixa
entre o Conplexo Cunhaporanga e o Grupo Castro, e no interior da
área de ocorrência daÊ rochas granfticas ("resto de teto").

Sob a denominação de rochas gnáisÊicas, englobam-se todas as
rochas com composição variando de diorftica a granftÍca que
apresentem uma foliação marcante e homogênea, definida peJ_os

ininerais máiicos. Easas rochas encontram-se associadas a granitos
(sensu strjcto) gue, juntos, formam o Compl-exo Cunhaporanga.

À inexistência de trabaLhos de detal-he na região de ocorrência
das rochas gnáissicas do Compl-exo Cunhaporanga não permite, até o
nomento, o conhecimento das relações de contato dessas rochas com as
rochas granfticas porfirfticas.

Biondi ( 1989 ) interpretou as rochas gnáissicas como
pertencentes ao Complexo Àpiaf-Mirim (Chiodi Fe 1984, Theodorovicz &

Câmara 1988), utiLizando cono parârnetro as similaridades texturais e
metamórficas existentes entre as diferentes rochas gnáissicas.
Considerou tanbém que as rochas migrmatlticas existentes decorriam de
fenômenos tectono-termais ( retrabalhamento ) durante o Ciclo
Bras.iliano.

Apesar da real-ização de perfis geológicos, não foi possível
determinar a relação de contato entre as rochas gnáissicas e as
rochas graníticas, devido ao espesso manto de alteraçäo existente na
regíão. A análise aerofotogeotógica tambén não evidencia a
existência de qualquer estrutura de caráter regional, tal como
fal-has e fraturas, entre esses dois tipos de rochas.

\O Complexo Cunhaporanga, pela sua área de abrangência, é
considerado r:m batóIito granltico, e, consegüentemente, a exemplo de
outros batólitos conhecidos (BatóIito de Serra Nevada), é
constítufdo, provavelmente, por diversos corpos graníticos
intrusivos. À fácies predominante é a porfirltica com fenocristais
de microclínio, corn composição variando entre granltica e
granodiorltica, conforme a proporção de fenocristais (Fuck 1967a e
b). Os perfis regionais e os trabal-hos de detalhe próximos ã borda
do compl-exo com a FIT mostraram a ocorrência de fácies
equigranulares de composição mineralógica variada.
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No Complexo Cunhaporanga ocorrem, embora restritamente, rochas
subvulcânicas a vulcânicas, Íntrusivas nos granitos porfirlticos,
com composição variando entre sienogranltica e álcal-i granltica. Os

corpos eubvulcânicos são geralmente circunscritos e os principaie
compreendem os granitos Carambef e Joaquim Ìturtinho.

À relaç.ão do Complexo Cunhaporanga com as rochas do Grupo
Itaiacoca pode ser cornpreendida através da existência de
meta¡norfismo de contato nos mármores da Formação Bairro dos Campos.
Às rochas que ocasionam esse metamorfismo são as granlticas,
indicando que são sin ou tardi-tectônicos ao evento principal de
metarnorfismo regional.

2.4 - Complexo Granltico Três Córregos

As rochas granitóides do Compl,exo Granítico Três Córregos são
responsáveis pelo limite SE da FlT. A anál-ise geológíca dessas
rochas está baseada na revisão crftica da bibliografia e nos dados
obtidos. As informações levantadas representam apenas parte do
complexo, devido à grande área de ocorrência do mesmo e às
conplexidades geológicas inerentes a um complexo batolltico. O

complexo granftico foi estudado através da integração dos resultados
obtidos nas rochas gnáissicas, mignatlticas, granlticas (sensu
stricto) e riollticas .

As rochas gnáissicas que ocorrem próxi-rnas às rochas graníticas
(sensu sxríctol do Complexo Três Córregos são descritas como
pertencentes a um compl-exo litológico denominado Apial-Mirim lChiodi
Fa 1984, Theodorovicz & Câmara 1988). Na região trabalhada da FITI
rochas gnáissicas ocomen entre as rochas metacalcárias da Formação
Bairro dos Campos e as rochas granlticas, o que provoca, muítas
vezes, dificuldades para a distinção.

Ouanto à forma de ocorrência, as rochas gnáissicas aparecem ora
como extensos afloramentos, ora cortando irregularmente as rochas
cá lcio-s i l icáticas da Formação Água C1ara, como injeções de
díf erentes espessuras .

Do ponto de vista de época de formação, para o Complexo Apial-
Uirim, pode-se interpretar os resultados de Souza (1990) utilizando-
se os dados radiométricos por ele encontrados para o Maciço Córrêgo
Butiá, nas regiões de Barra do Chapéu e Ouro Verde. Esse maciço foi
correlacionado ao Complexo Três Córregos, porém con uma foJ"iação
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gnáiesica, euer segundo Souza (1990), é (,..) correla cionável à
foTiação príncipal da seqüência paragnáíssica bandada (-) a" compLexo
å,pial-Mirirn. A inexistência de folíação nas rochas granfticas (sensu
strjcto) do Complexo Îrês Córregos e a ocorrência de uma foliação
marcante definida para o Maciço Córrego Butiá permiten reinterpretar
esse maciço como parte do CompJ-exo Apial-l,firirn.

O resultado isocrônico do Maciço Córrego Butiá define uma idade
de 651 t 60 M.a., com una razão iniciat de 0,71595 (Souza 1990).
Essa idade. tomada como a idade das rochas gnáissicas do Complexo
apial-Mirim, invalida as interpretações anteriores de que esse
complexo teria servido de enbasamento para a implantação do crupo
Itaiacoca.

Por se tratar de um complexo batolítico, o Conplexo Três
Córregos, a exemplo de outros batóIitos, deve ser constitufdo por
diversos corpos granlticos, de forma semel-hante ao Complexo
Cunhaporanga. A fácies granftica porfirltica com fenocristais de
microcl-ínio é a predominante no Complexo Três Córregos. Granitos
equigranulares ocorrem associados aos granitos porfirlticos, con
composição variando entre sienogranitica e granodiorltica. Com

ocorrência restrita, obsêrvam-se ainda rochas subvulcânicas a
vulcânicas, que cortam a fácies granltica porfirftica.

2.5 - Conclusões

À comparação entre os dados bibliográficos e as informações
obtidas define, para a área trabalhada na FIT, o crupo ltaiacoca
como a unidade l-itoestratigráfica que engloba as seqüências
metasqedilnentares e metavulcânicas existentes.

o Grupo ftaiacoca é definido, neste trabalho, como sendo
constituído por quatro formações s Àbapã, Água Clara, Serra dos
Þlacacos e Bairro dos Campos.

. As rochas do Grupo Itaiacoca foram intrudidas por um intenso
magmatisrno ácido, representado pelas rochas gnáissicas, graníticas e
riollticas, que constituem os compl-exos graníticos Cunhaporanga e
Três Córregos. Essas rochas cortaram indiscriminadamente as rochas
metassedimentares e metavulcânicas do Grupo Itaicoca, ocasionando
injeções quartzo-feldspáticas e metamorfismo de contato.

À estratígrafia utilizada para a FIT na região em estudo
( itaiacoca-Abapã-Socavão ) está sintetizada na figura 2.1.
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Unidade Fo¡¡ações Principals rochas

e¡c
Rochas vulcânicas e subvulcânicas
Rochas qranlticas I sensu stricÈoì
Rochas qnáissicas

ccu
Rochaê vulcânicas e subvulcâni cas
Rochas oranlticas I se¡rsD stri(:tôì
Rochas onáissicas

Grupo

ftaiacoca

Formação Bairro dos
Campos

Metadolomitos de pl ata f orma
carbonática, com termos impuros:
filitos ê rnetaren i t-os finos-

Formação Serra dos
Macacos

Quartizitos. com termos pellticos
arenosos: sericita filitos e quartzo
fil i tos -

Formação Água Clara
( Fornação Áqua Nova ?)

Metapelitos-carbonáticos (cálcio-
silicatadas) de plataforma
cônt i nent e l ^

Formação Abapã Metarenitos e metarenitos feldspá-
ticos com intercalação de meta-
vulcânicas e metavulcanoc lásticas -

Fiqura Colûna estratiqráfica da .Faixa ftajacoca nagr reçl
CCU - Conplexoestudada peTo autoÍ ( Itaiacoca-Abapã-Socavão ) .

Cunhaporanga e CTC - Conplexo Três C6rregos.



Segunda Part,e

Caracterização das Unidades
Estratigráficas
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À Segunda Parte deste trabaLho utiliza como base os capltuJ-os
anteriores e descreve, do ponto de vista litológico e petrográfico,
as diferentes formações do crupo ltaiacoca e os complexos granlticos
da FIT, gue gerão estudados e caracterizados geoqufmica e
isotopicamente.

À caracterização das diferentes forrnações foi realizada
utilizando-se as informações geológicas existentes e conplenentada
por urn estudo petrográfico de detalhe, para determinar o ambiente de
sedimentação existente durante a implantação das rochas do Grupo
Itaiacoca e o ambiente tectônico responsável pela geração das rochas
magmáticas .

O estudo petrográfico visando à detêrminação da existência de
recristalização e neoformação de minerais é importante para a
compreensão dos resultados geoquínicos e isotópicos. uma vez çJue
constitui un critério de verificação da inftuência de fenômenos pós-
magmáticos sobre as paragêneses prj_nárias.

À mobilidade química é um fenômeno associado à intensidade da
percolação de fluidos. Diferentes fenômenos pós-nagmáticos são
responsáveis pela percolação de fluidos; como exernplo, podem-se
citar o metamorfismo e o intemperismo, que ocasionam mudanças
texturais, estruturais e mineralógicas em uma rocha, identificáveis
através de um estudo petrográfico de detalhe.

o detalhamento petrográfico objetivou determinar as paragêneses
primárias e secundárias (metamórficas ) e caracterizar a intensídade
da recristalização e a deformação dos principais tipos lito1ógicos.
No caso das rochas metavulcânicas, anfibolfticas e metadoleríticas,
a análise petrográfica de deÈalhe foi conplementada pelo estudo do
quimismo dos principais minerais for¡nadores de rochas, através de
microssonda eletrônica.

As conclusões obtidas através da petrogrâfia sobre os
diferentes tipos litológicos das diferentes formações embasaram as
interpretações petrogenéticas e tectônicas, necessárias para a
compreensão da implantação do Grupo Itaiacoca e a atual configuração
da FIT.

A proposta deste trabalho e a escala em gue foi abordado não
possibilitam um detalhamento estrutural e estratigráfico do Grupo
Itaiacoca e dos complexos graníticos adjacentes.
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3 FoRMAçÃo esepÃ

A següência metavulcano-sedimentar denominada de Àbapã (Trein
et al-. 1985), e caracterizada neste trabalho como Formação Àbapã, é
constitulda principatmente por rochas metareno feldspáticas, com
intercalações de rochas metavulcânicas e netavulcanoclásticas.

Essa seqüência está restrita a uma faixa que possuí, em média,
2.500m de largura. Encontra-se limitada pelos nármores da Formação
Bairro dos Campos e, na região sudoeste da FlT, faz contato com o
Compl-exo Cunhaporanga. Àtravés da col_una estratigráfica genérica e
esquemática da Formação Abapã, definida èm uma região
particularmente rica em rochas metavulcânicas (figura 3.1), pode-se
verificar a intercalação de rochas metavulcânicas e meta-
vulcanoclásticas nos metarenitos feJ.dspáticos, aJ_ém de nlveis de
metaconglomerados existentes no topo da formação.

Os contatos entre arenitos, vulcânicas e vulcanoclásticas
encontran-se geralmente mascarados por um manto de intemperismo.
Essa feição, associada aos estudos estruturais que definem a
existência de espessamentos tectônicos decorrentes de grandes falhas
de cavalganento (Reis Neto 1987), impossibilita a determinação da
espessura real das camadas e, consegüentemente, da formação.

Apesar de diferentes eventos tectono-termais terem afetado essa
formação, é comum ocorrerem, em níveis preferenciais, estruturas
sedimentares e magmáticas bem preservadas, tais como acamamento
gradacional, estratificação plano-parale1a e varíolas (arnígdalas e
veslculas ) .

3. l. - Rochas Met.assedi¡nentares

Entre as rochas metassedimentares, os metarenitos feldspáticos
predoninam na Formação Abapã, ocorrendo como canadas com espessuras
variando desde métricas até dezenas de metro. Apresentam estruturas
primárias preservadas, tais cono marcas erosivas e
granodecrescência. Essa granodecrescência, nos metarenitos, al.cança
níveis argiJ.osos de coJ-oração verde-clara, similares aos observados
intercalando os derrames de metavuJ-cânicas, definidos como cinzas
vulcânicas, Às característ.icas desses níveis, cono granul_ometria
fina, homogeneidade e grandes quantidades de mica branca (>95t),
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permiten aùnitir a possibil-Ídade de se tratar de cinzas vulcânicas,
depositadas durante a sedimentação dessas rochas.

[',0 '

F{fiEi Conglomer¡do com
EÍíillÍill ¡¡f,,¡is årcospânâ

S retavurcånica não foligda

F--{--ll uetavurcânica JoliEila

ffi årcósio intercâLado a
Èrjï!¡,::¡ mâteriâ1 Diroelástico

I rt ror em geral

E!:ä::::äl årcósio assocj.ado a mat .

r¡¡i¡¡¡¡¡¡¡í àrg/silte (Cj.Dzå t¡ulc . ?)

F,..fl årcósio esbranquigado

Figura 3.7 - CoLuna estratigráfica esquemática da Formação Abapã,
utiTizando como base o perfiT da região de São Luiz dos Machados IentÍe as Tocalidadess de Abapã e Socavão. A relação de quantidade
entre os metarenito feldspáxicos e as mexavulcânicas dimjnuj em
direção à Tocalidade de rtaiacoca, isto é, para o sudoeste.

Rochas metaconglomeráticas, com seixos de rochas metavul-cânicas
e matriz metareno feldspátÍca, ocorrem, ainda que esporadicamente,
em níveis estratigráficos superiores aos das rochas metarenosas e

netavulcânicas .

3.1.1 - Os lfetarenitos feldspáticos

Embora os metarenitos (.l.ato sensu) predoninem na Formação
Abapã, a quantidade e¡n reJ.ação às metavuLcânicas é variada, em geral
aumentando para o nordeste da FfT. Na região entre Àbapã e Socavão,
próxima ao final NE da faixa de ocorrência desse grupo ( figura L.1 -
Anexo 5), os metarenitos chegam a atingir cerca de 80t daç rochas da
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formação. Nessa região, alguns perfis não apresentam rochas
metavulcânicas, mostrando predominância total de metarenitos
feldspátic06 .

A classificação dos metarenitos através de diagramas que
consideram as guantidades relativas de quartzo, feJ-dspato e
fragmentos de rocha caracteriza a maioria desses arenitos como
arcósío, em menores proporções como subarcósio e, subordinamente,
como quartzo arenito (figura 3.2¡.

Figura 3.2 - Diagrama para
rochas arenosas com menos d.e
158 de matÍiz (Dott 7964). A
disposição dos pontoa define
a composição de quartzo
areníto e arcósio, paÍa os
metarenitos da Formação
Abapã.

Os metarenitos, em geraJ-, são rochas de col-oração cinza a
cinza-esbranquiçado e, subordinadamente, cinza-avermelhado, contendo
até 30t de feldspato. A matriz dos metarenitos, comumente, é muito
fina, consti-tulda por argito-minerais, sericita e clorita e, em

nédia, nas rochas pouco deformadas, não ultrapassa a 15t do total
dos constituíntes .

Os metarenitos apresentam poucas estruturas sedimentares. Suas
princípaÍs características são a espessura de dezenas de metro de
alguns pacotes, o banda¡nento gradacional-, a granulometria fina e as
estratificações cruzadas. Essas estruturas , associadas à
homogeneidade da granulometria e aos níveis de espessuras
deci¡nétricas, podem estar indicando um ambiente de sedimentação de
águas calmas e rasas.

Quanto à intensidade de deformação, os metarenitos são
heterogêneos. Enquanto alguns podem ser descritos como quartzo-
feldspato-seric ita filitos, outros possue¡n evidências de apenas
terem sofrido recristalização incipiente, provavelmente conseqüência
de uma forte diagênese, ou um metamorfisno incipiente.

Lito-å-rèrlÍto

I
I

/ Àr Àrc
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O estudo nineralógico dos metarenitos que apresentam uma
foliação marcante do tipo filltica (Reis Neto & soares 198z ) permite
caracterizâr uma paragênese ¡netamórfica constituída de sericita +
quartzo t cl-orita. Esses minerais encontram-se finamente
cristaLizados, definindo u¡na xistosidade fina e marcante, que
contorna os minerais pré-tectônicos (sedimentares). Essa paragênese
possibilita definir para essas rochas um meta¡norfisno da fácies
xisto verde, nas zonas da clorita ou biotita.

A seguir serão descritas as caracterlsticas dos principais
minerais, e da matriz das rochas metarenosass

Fe1dsÞato: Apesar da predominância do microclfnio, ocorre
também o plagioclásio oligoclás iolandesina. Os feldspatos em geral
estão defornados e apresentan sinais de transporte com diferente
grau de arredondamento. Os fenômenos de sericitização e
saussuritização são incipientes e, quando mais intensos, ainda é
posslvel identificar o fel-dspato originat.

Ouartzo: Àpresenta-se como grãos monocristal-inos e
policristalinos. Em ambos os casos, possui forma subarredondada e
extinção ondulante. O quartzo poJ"icrístalino (ep) é composto de
aglomerados de cristais de granulometria variada, recristalizados,
nos quais, em alguns casos, pode-se verificar o desenvolvimento do
fenômeno de recuperação. O quartzo monocristalino (On) é formado de
cristal com continuidade flsica em que não se observam fenômenos
inportantes de recuperação e recristalização. O em pode estar
presente de forma incipiente e possuir granulometria grossa com
baixo grau de arredondamento.

Fragrnentos Lltícos: Denominação utilizada na identificação de
clastos cornpostos por nais de um mineral (guartzo + plagioclásio +

microcl-fnio) ou por fragmentos de rochas, sem considerar os grãos de
quartzo policristalino. Apenas em duas amostras, definidas como
metavulcanoclásticas, foi posslvel díferenciar clastos de rochas
metas sedimentares e metavulcânicas .

Matriz: Devido ao fraco metamorfismo existente nessas rochas e
à fina granulometria, petrograf icamente não foi possíveI determinar
qual argilo-mineral ou mica branca constitui a matriz. Nas rochas
mais defor¡nadas, é evidente o desenvolvi¡nento de sericita e clorita,
mas, mesmo nessas rochas ainda é posslvel observar as bordaÊ
originais dos cristais de feldspato. Àssim, as rochas escolhidas
para a classificação dos metarenitos foram aquelas menos deformadas
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e recristali zadas, e co¡n menor proporção de matriz. A quantidade de
mica branca não varia muito com o aumento da deformação, pois nesmo
as rochas mais deformadas possuem pequenas quantidades, demonatrando
gue a porcentagem destas depende mais das condições de sedimentação
do gue da influência do metamorfismo.

3.I.2 - Ambiente tectônico

Utilizando-se os principais minerais const,ituintes dos
netarenitos-ferdspáticos com rîenos de 15* de natriz, foi realizado
um eBtudo de crassificação e caracterização do ambiente tectônico
responsável- pela formação dessas rochas, através da anáIise e
contagem modal de cerca de 45 lâminas delgadas (Dickinson et al.
1983 ) .

Para esse estudo, é importante a determinação do gue é um
fragmento lftico, considerando-se a complexidade do quartzo
poJ- icristalino. Devido à pouca quantidade de metarenitos com
fragmentos de rochas (sensu stricxo¡, o único material que pôde ser
considerado como fragmênto lítico é representado por grãos de
quartzo policristai_ino.

A caracterização de quartzo policristalino como representativo
de fragmentos líticos, em metarenitos que sofrerâm metanorfismo e
deformação, é problemática devido à facilidade de esse mineral
sofrer recuperação e recristaLização. Consegüentemente, neste estudo
os grãos de quartzo policristalino foram interpretados de duas
formas :

a) Como produto dos processos diagenéticos e metamórficos
atuantes - nesse caso, os grãos de quartzo policristalino
são produto de fenômenos de recuperação e recristalização,
que teriam sido responsáveis pela extinção ondulante e a
formação de grãos policristalinos. À petrografia mostra
que esses fenômenos ocorrera¡n nos metarenitos que sofrera¡n
maior deformação e formarann fititos;

b) Como grãos prÍmários, isto é, provenientes das rochas
fontes desses metarenitos - nesse caso, devem ser
considerados como fragmentos 1íticos provenientes de
rochas de composição granltica, de grau metamórfico forte
o suficiente para a geração de quartzo policristalino.
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Considerando-se a cornplexidade da caracterização do quartzo, as
quantidades relativae de quartzo, feldspato e fragmentos de rocha
permitem definir que esses mêtarenitos poden ser arenitos de blocos
continentais (figura 3.3a), ou arenitos de arco nragnnático imaturo
(figura 3.3b).

Na figura 3.3a, o guartzo policristalino é considerado como

cristal de quartzo, caracterizando esses rnetarenitos como originados
a partir do retrabalhamento de uma crosta continental preexistente,
podendo ser de interior de continentes (Wp), ou de blocos
continentais soerguidos.

A figura 3.3b, que considera o quartzo policristatino como
fragmento lftico, caracteriza os metarenitos da Formação Abapã como
originados em um arco magmático, desenvoLvendo-se sobre urn

embasamento continental preexistente de composição granitóide.
To¡nando-se as estruturas primárias preservadas, que definem um

ambiente de águas rasas e calmas para os metarenitos, as rochas
associadas e a inexisÈência de verdadeiros lito-arenitos, o diagranna
de Dickinson et al-. (1983), guê caracteriza nelhor o ambiente
tectônico dos metarenitos feldspáticos, define essas rochas como
formadas no Ínterior de um continente (bloco continentat) (figura
3.3a).

F F lit F F. lit.+OzPol.
Figura 3.3 - Diagramas de am.bjentes tectônicos (oickinson et a7.
J.983) para os metarenitos feTdspáticos con menor grau de deformação
e com. no máxitno, 758 de maXriz. A figura 3.3a define um ambiente
próximo a bToco continentaT, considerando-se os grãos de guartzo
poTicristaiino como cristais de quartzo. Na figura 3.3b, os grãos de
quartzo policrístalino foram considerados cono fragmentos Líticos;
nesse caso, o anbiente é caracterizado cono de arco magmático.

Orog Recicl
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3.2 - Metavulcânicas e Metavulcanoclásticas

Rochas ¡netavulcânicas apresêntam-se intercaLadas às rochas
metareno feldspáticas, geralmente en nfveis de espessuras variadas
(figura 3.1). Existem grandês quantidades de derrames, porén a

determinação do número é diflcit, em decorrêncÍa da falta de

continuidade ffsica entre os afloramentos.
Apesar do elevado grau de intemperisno, responsável pelo

mascaramento de algunas características petrográficas, Pode-se
observar a existência de dois tipos principais de rochas
metavulcânicas: a6 que apresentam uma xistosidade marcante
( foliada), definida pela orientação de filossilicatos, e as con
estrutura maciça, isto é, não foliada.

Esses dois tipos de rochas vulcânicas -foliadas e não foliadas-
apresentam-se intercaladas e com evidências de transição entre os

derrames (cozimento e assimilacão), o que permite determinar que

a¡nbos os tipos de rochas sofreram os mesmos eventos tectono-terrnaj-s .

Entre as rochas metavulcânicas, as foliadas são as que

apresentam predominância de filossilicatos, e esses encontram-se
orientados definindo uma xistosidade fina proeminente.
Subordinadamente, em área de ocorrência às rnetavulcânicas foliadas
ocorrem rochas vulcânicas que apresentam uma estrutura não foliada
(maciça) e sem evidências macroscópicas de deformação superinposta.
Essas últi-mas rochas foram denomínadas descritivamente de

metavul-cânicas não fofiadas.
Apesar de as rochas metavul-cânicas não foliadas apresentarem

cristais hipidiomórficos de feldspato potássico e texturas
magmáticas, observa-se, através de uma análise microscópica, a

existência de cristais com extinção ondulante e incipiente
recristalização. A intercalação e a relação dessas rochas com as MvF

são outras indicações de que essas sentiram os mesmos eventos
tectono-termais, portanto foram denominadas de üVN.

Intercalado às rochas metavulcânicas em geral ocorre,
subordinadamente, materiaL metavul-canocl-ástico, definido por nfveis
finos de rochas fillticas de coloração verde-cIara (cinzas
vulcânicas ) e níveis de rochas metavulcânicas com cLastos de

material vulcânico l piroclásticas ) .

A intercal-ação de rochas metavulcânicas rnostra a existência de

derrames geralmente finos (entre 0,30m e 1,0n de espessura), cuja
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caracterfstica irnportante é a grande quantidade de varfolas
(amlgdalas e vesfculas), Çtrue variam em quantídade no interior dos

derrames. Às estruturas varioffticas são comuns a ambos os tipos de

metavulcânicas; a diferença é que nas foliadas se encontram
deformadas e estiradas no plano de xistosidade, enquanto nas não

foliadas não estão estiradas .

À anáLise de diferentes derrames mostrou' a Partir da maior
quantidade de varlolas na parte superior, que as rochas
metavuLcânicas acha¡n-se em posição normal, isto é' não se observou a

existência de camadas invertidas.
À grande quantidade de varíolas aumentando para o topo dos

dêrrames permite caracterizar Para as rochas netavulcânicas uma ¡níse

en place subaérea ou subaguática, nesse úItirno caso' em águas pouco

profundas.
Os dois tipos de metavutcânicas predominantes, foliadas e não

foliadas, possuem cono principal distinção o fabric e a atual
paragênese mineral . A paragênese das metavul-cânicas foliadas é

constitulda, essencialmente' por minerais metamórficos' em textura
lepidoblástica ou bLasto-vesiculâr e uma xistosidade marcante- A das

metavulcânicas não foliadas é magmática parcialmente deformada, o

que permite definir uma textura bfasÈo-microlítica vesicuLar e uma

estrutura maciça.

3.2.1 - Metavulcânicas Não Foliadas (lfvN)

o estudo petrográfico permite definir dois tipos de rochas
¡netavuLcânicas não foliadas (l"fVN). As que apresentam urna paragênese

constituída essencialmente por sanidina hipidiomórfica (> 90t)' e as

con predominância de vidro, com fenocristais de sanidina e

estnrturas varioiíticas.
Às MVN çfue possuen vidro e fenocristais de sanidina apresentam

corno caracterfstica grandes quantidades de varfolas (veslculas ou

amígdalas). Essas encontram-se subarredondadas e contornadas por una

matriz afanítica. A matriz é constitulda por fefdspato potássico
subidiomórfico (esgueletal) e material desvitrificado, não possuindo
quartzo, com exceção do existente nas varíolas . Essas
caracteristicas permite¡n definir uma textura bl-as to-microl ít ica
vesicular ( fotomicrografia 3.1e 3.2).
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Às amfgdalas contêm diferentes minerais e, geralmente,
apresentam-se zonadas com diâmetro médio de 5 a 8nm. os principais
minerais que ocorrem no Ínterior das amfgdalas são o microcllnio, o

quartzo, o carbonato e a hematita.
Às MVN com predominância de sanidina não possuem varlolas.

Esses ¡ninerais apresentam-se caoticamente orientados, não defininado
nenhuma foliação. opacos e feldspato potássico, finamente
cristaLizados, ocorren intersticialmente aos grãos de sanidina,
definindo uma textura intergranular Para essas rochas.

Àpesar da intercatação com as metavulcânicas foJ-iadas, as

rochas MVN não possuem macroscopicamente evidências do metamorfismo

definido para a Formação Abapã' o da fácies xisto verde- À

superinposição de um evento tectono-termal sobre essas rochas está
registrado pelas extinções ondulantes aPresentadas pelos grãos de

feldspato e quartzo, e uma incipiente recristalização de feldspato
potássico primário (sanidina) para o microclínio' e por isso foram

denominadas de metavulcânicas.
A paragênese de ambos os tipos de rochas uvN é caracterizada

pela grande quantidade de feldspato potássico (sanidina) ' opacos e

materiaÌ desvitrificado. A textura dessas rochas não evidencia a

existência de fenômenos sin ou pós-magrmáticos, como hidrotermalismo,
que possam ter ocasionado a entrada de fluídos ricos em K2o e,
consegüentemênte, modificado a composição inicial dessas rochas.

A predominância de sanidina associada à ausência de quartzo e

plagioclásio permite definir, para essas rochas' uma composíção

alcalina. Considerando-se somente a mineralogia, essas rochas MvN

podem ser consideradas como um traquito ou al-gum tipo de l-amprolto
rico em sanidina.

3. 2.1. 1 - Mineralogia/netrografia

Para dete.rminar os minerais formadores das rochas MvN'

realizou-se um estudo mineralógico de cerca de vinte seções. delgadas
através da petrografia de detalhe complementada por análise de

micros sonda eLetrônica.
Na determinação da conposição química dos principais minerais

formadores das MvN' foram anaLisadas duas amostras (42/II e ABP

7Oe), por microssonda eletrônica. Essas rochas foram escolhidas por
serem representati.vas desse tipo de vulcanismo e também porque foram
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estudadas geoquimicamente, sendo anostras que apresentam uma textura
blasto-microlítica ves icular.

tomicrografia 3.L - Rochas
YN com textura int.er-
anular, onde se observam
cristais de sanidina em

ío aos opaeos.

otomi-crograf ía 3.2 MVN
om textura blast,o-
icroTÍtiea vesieular,
ostrando a sanidina da
triz, e relaçã.o entre a
triz e as vesÍcuLas.

h:gt

Através de anáÌise de microssonda eletrônica, estudou-se
prioritariamente a composição do feldspato potássico, da matriz e da
vesícu1a, e do vidro vulcânico (desvitrificado).

Feldspatos
As MVN, por apresentarem paragênese e texturas magmáticas

reliquiares, foram as principais rochas analisadas para determinar a
composição dos feldspatos subidiomórficos que ocorrem em ambos os

tipos de rochas metavulcânicas da Formação Abapã.
Ocorrem dois tipos de feldspatos: os da matriz e os das

varíoIas. Os primeiros apresentam-se como cristais esqueletais
subidiomórficos e como crisLais xenomórficos finamente
cristalizados. Os feldspatos do interior das amígdalas estão,
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geralmente, for¡nando uma zonação, junto con o quartzo, clorita e

óxido de ferro. Os feldsPatos de ambos os tipos de metavulcânicas
foran analiaados por microssonda eletrônica (tabeLa 3.1 - Anexo 4),
e os resultados da classificação qulmica através da razão AB-AN-OR

se encontra¡n na figura 3.4.
Através da composição qufmica, pode-se verificar que os

feldspatos da natriz apresentam diferentes coroposições, desde albita
até sanidina.

t'eldspato da natriz

Fê1alspâto esgr:eletel suliiliomórf ico

Felds. xe¡omórfi.co

x Fe1dsÞato das anígdalas

tr

¡

Figura 3.4 - Conposição qufmica dos dj-ferentes tipos de feldspatos
existentes nas líur e WN ( Deer et al. 1977).

O estudo dos feldspatos da matriz mostra a existência de dois
tipos distintos: a) um Èipo com composição variando entre albita e

anortoclásio, que apresenta um teor médio ÀB=82-AN=1-OR=17 e b)

outro corn teor médio ÀB=1-AN=0-OR=99. O teor de K2O apresentado pelo
tipo "b" é sempre superior a 15t, chegando em algumas amostras a

L7,OAt. Entre os feldspatos al-ca1inos, a sanidina é o único que

apresenta teor de K2O superior a 15t, o que permite determinar a

existência desse mineraL nas rochas MVN.

o feldspato que ocorre nas amígdaIas associado ao quartzo e

carbonato apresenta uma razão AB=2 -AN=o -oR=9I ' o que permite
caracterizá-lo també¡n como tendo uma composição de sanidina.

Apesar de o estudo de microssonda eletrônica ter mostlado a

existência de albita e anortoclásio, a Petrografia mostra que esses

minerais ocorrem subordinadamente, conparativamente às elevadas
guantidades de sanidina.



Vidro vuLcânico
O vidro vulcânico está Preaente na matriz

maior parte das rochas ter sofrido o fenômeno

Esse vidro apresenta-se como um material
cristalizado, de coloração castanho-escuro.

Qnrartzo
Embora o quartzo raramente ocorra na

¡netavulcânicas, está presente em çluase todas as

estruturas zonadas com o microclínío, carbonato'
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das MVN, apegar de a
de desvitrificação.
isótropo finamente

matriz das rochas
amlgdalas, formando
biotita e clorita.

Cl-orita e Carbonato
A clorita e o carbonato (calcita) aparecem no interior de

algumas amlgdal.as, geralmente associados ao quartzo -

Opacos
Os opacos ocorrem tanto na matriz como no interior das

amígdalas. Na matriz' apresentam-se disse¡ninados, anédricos e

finamente cristalizados, inpos s ibilitando a determinação. Nas

amfgdalas, estão geralmente alterados para um material argiLoso de

coloração ocre. Ester quando analisado por Difratometria de Raio X'
mostrou grande quantidade de ferro, o que pode estar indicando que

esse materiat é produto de alteração de hematita ou magnetita -

3.2.2 - MetavuLcânicas Foliadas (MVF)

o estudo petrográfico das metavulcânicas foliadas (MvF)

caracteriza uma paragênese metanórfica principal constituída por
bíotita + cÌorita ! sericita t quartzo. Esses minerais são os

principais constituíntes da matriz dessas rochas, e definem uma

xistosidade fina e marcante, 9üê se apresenta cortornando as

varíolas e os cristais reliquiares de feldspato ( fotonicrografia
3.3).

De forma análoga às MvN, as vesículas das MVF possuem uma

grande variação de conposição, mas em geral são preenchidas por
quartzo, quartzo + sanidina, quartzo + biotita e hematita (?)¡ em

adiantado processo de alteração e, subordinadamente ' carbonato
( fotomicrografia 3.4).
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As MVF perfazem cerca de B0t das rochas metavulcânicas
existentes na região em estudo, tendo sido as rochas estudadas
detalhadamente através da geoquimica e da geologia isotópica.

Outro tipo de rocha I,IVF, embora de ocorrência esporádica, foi
denominada de muscovita xisto, por ser constituída essencialmente
por opaco e muscovita. Essas rochas não possuem varío1as e

apresentam concentrações de muscovita e opacos contornadas por uma

xistosidade fina e marcante. As concentrações acima referidas
possuem formas bem definidas, dando a impressão de se t.ratar de
pseudomorfos de minerais magmáticos ou estruturas vulcânicas.

otomicrografia 3.3
ístosidade contornando

vesículas nas I4VF.

5.û nrmH

otomícrografía 3.4
esícuIa preenchida
artzo e carbonato em
'F

as

Po;
uma

1.[ nrm

os muscovita xistos são rochas de granulometria muito fina que
macroscopicamente podem ser confundidas com os filit.os
paraderivados, comuns nas formações Capiru e Votuverava do Grupo
Açungui. Através do quirnismo e das estruturas observadas
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microscopicamente, foi possfvel aventar a possibilidade de essas
rochas serem provenientes de depósitos piroclásticos.

De forma esporádica, existem metavulcânicas que apresentan
fenocristais reliquiares e aglomerados de quartzo preservados, en
uma matriz muito fina, constitulda por filossilicatos. Essas feições
se encontram parcialnente corroldas e contornadas pela xistosidade,
permitindo inferir a possibilidade de serem tufos llticos ou tufos
de cristais .

3.2.2 1 - Mineralogia,/netrografia

O estudo petrográfico das MvF determinou urna paragênese
metamórfica caracterfstica da fácies xisto verde, zona da biotita.

O estudo dos principais minerais constituintes das MVF, atravéE
da microssonda eLetrônica, foi realizado com o oþjetivo de
caracterizar os minerais magmáticos reJ-iquiares. Para isso, a
amostra escolhida foi a que apresentou a maior quantidade de
feldspato subédrico, definido, petrograficamente, como magmático
( amostra ABP 71d) .

Feldspatos
À maioria das rochas MVF possui feldspato apenas no interior

das amÍgdalas; as exceçóes existentes apresentam feldspatos
subédricos e equigranul-ares contornados pela xistosidade, com
extinção onduLante, sericitização e bordas corroldas, índicando se
tratar de mineraís pré-tectônicos.

Os feldspatos existentes nas amlgdalas não estão geminados e
possuem extinção ondulante. A análise por microssonda eletrônica
mostrou uma composição qulmica sirnilar à do feldspato existente nas
amígdalas das MVN, isto é, uma composição de sanidina (figura 3.4).

Para os feldspatos subédricos existentes na matriz, foi
definida uma composição de sanidina (AB=J., OR=99 e eN=o), de forma
análoga aos feldspatos subidio¡nóficos existentes na matriz das
rochas MVN ( figura 3.4).

Biotita
À biotita é o mineral predominante nas MVF, representando 8Ot

da matriz. Àpresenta-se em geral finamente cristalizada e orientada,
definindo a xistosidade fina e marcante que caracteriza essas
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rochas. Cristais de biotita ocorrem raramente no interior das
amfgdalas envolvidas por quartzo ou microclfnio.

Quartzo
O quartzo está comumenbe presente no interior das amlgdalas,

isoÌadanente ou junto com bíotita, clorita e carbonato. Raramente
ocorre na matríz e no interior das sombras de pressão causadas pela
xistosidade principal.

Carbonato
Os carbonatos ocorrem no interior das a¡nígdalas, encont.rando-se

geralnente envoltos por guartzo ( fotomicrografia 3.4).

3.3 - Conclusões

O estudo da Formação Àbapã através de informações obtidas nos
metarenitos feldspáticos e metavulcânicas permitiu as seguintes
conclusões:

a) A c ontemporaneidade entre o vulcanisno e a

sedimentação;
b) Apesar dos feldspatos da matriz de ambas as rochas

metavuLcânicas possuírem a composição de sanidina, a

recristalização da paragênese original das MVF e a
preservação no caso das MVN podem ser indicativas de
que se trata de duas rochas hiperpotássicas com

composições distintas;
c) Os metarenitos feldspáticos foram formados no interior,

ou próximos à borda de um bloco continental, em um

ambiente de mar raso e calmo;
d) A intercalação dos metarenitos feldspátÍcos com as

metavul-cânicas caracteriza um ambiente para a mise en
p-lace das rochas metavulcânicas próximo a um bloco
continental .

Essas conclusões concordan com as de Souza (1,990) para a

Formação Bairro de Estiva, quando definiu um ambiente, provável, de
legues aluviais e/ou fanglomerados depositados em caLhas profundas
de um rift continental.
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4 FORMAçÃO BATRRO DOS CA¡IIPOS

À Formação Bairro dos Campos do crupo ftaiacoca é uma següência
metaclasto-qulmica, constitulda essencialmente por mármores
doLomlticos e, subordinadamente, por metapel-itos e metapsamitos,
intercalados por rochas netabásicas.

Como definido no capltulo II, o presente trabalho utiliza a

proposição de Souza (1990), embora com modificações, que denomina de
Formação Bairro dos Canpos a seqüência clasto-guínica.

Na região de ltaiacoca-Àbapã-Socavão, ocorrem duas faixas de
mármores da Fornação Bairro dos campos, com direção geral NE-slf ,
intercal-adas pela faixa de rochas metavulcano-sedimentares definida
como Formação Àbapã (figura 1.1 - Ànexo 5).

Na faixa de már¡nores, a SE das rochas rnetavulcano-sedimenÈares,
ent.re as localidades de Abapã e ltaiacoca, ocorren, sob a forma de
soleirae (sill.s) , diversos corpos de rochas rnetabásicas,
intercalados aos mármores e aos metapelitos.

os diferentes tipos Iitológicos foram descritos com o objetivo
de reconhecer os ambientes de sedimentação e os fenômenos tectono-
termais superimpostos. Para as rochas metabásicas, realizou-se unr

estudo petrográfico e mineralógico de detalhe, na tentativa de
caracterizar o magrmatismo e, se posslvel, o ambiente tectônico.

4.J. - Seqüência Metacalcária

Essa seqüência engloba todas as rochas metacalcárias (JaËo
sensu) existentes na FIT, sendo constituída, predominantemente, por
metacalcários doloníticos (metadoLomitos) puros e impuros com

coloração branca a cinza-claro e mármores puros de cor acinzentada.
Em geral, os metacalcários apresentam-se com um bandamento de
espessura centi¡nétrica, definido como a estratificação sedimentar
original .

Intercalando os metadolomitos e os mármores, ocorrem
metacalcários impuros (metamargas ) - rochas de granulometría muito
fina e coloração entre cinza-claro e escuro - representados por
cálcio f il-itos e f il-itos carbonáticos.
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Àpesar dos fenômenos metamórficos superÍmpostos, a seqüência
metacal,cária é rica em estruturas sedimentares. souza (1990)
descreve as seguintes estruturas: aca¡nanento ondulado e lenticurar
(wavy e -Iinsen), J.aminação cliribing, microndulaçóes (rjpples)
geradas por correntes e/ou ondas, oóritos e pisólitos. Àrém dessas,
observam-se também na região em estudo estratificações cruzadas,
estruturas de dissecação e turbiditos.

Em diferentes J.ocaIidades, ocorrem bancos de márnores
estromatolfticos, apresentando, em geral , formas colunares, como as
descritas por Alrneida (1944) e Faírchild (rg77l. Essas estruturas
estromatolÍticas estão associadas a um fino bandamento composicional
irregular, predominante em certas regiões, caracterizado como
esÈeiras algais.

A faixa de mármores que bordeja o Conplexo Cunhaporanga mostra
evidências de ter sofrido metanorfismo de contato, o çJue se comprova
pela existência de talco e tremolita sen orientação, apesar de
ocorrerem em nlveis preferenciais parale10s à estratificação
sedi:nentar originat .

4.2 - Següência metapelítica

Embora as rochas netaperfticas e metapsamfticas intercaradas
aos nármores não sejam predominantes, assumem um alto grau de
importância, pois permitem caracterizar os eventos tectono-termais
atuantes sobre a Formação Bairro dos Campos.

Às rocha6 metapeJ_íticas se apresentam como clorita-sericita
filitos, geralmente ferruginosos, com coloração ca6tanha, e
sericita-clorita filito, de coloração verde-cl_ara. Àmbos os tipos de
filitos possuem una xistosidade fina e, en geraL, uma clivaEem de
crenulação.

Na região entre as localidades de Abapã e ltaiacoca, na área de
ocorrência das rochas metabásicas e das minas de taLco, a quantidade
de termos pelfticos aumenta en relação aos termos carbonáticos, o
gue pennitiu a geração de rochas como sericita filito, clorita-tal"co
filito, sericita-talco filito, talco filito e filito talcoso.

Ressalta-se que o sericita-clorita filito, de coJ-oração verde
clara, geralmente ocorre como nlveis decimétricos nos mármores, e é
similar, petrograficamente, ao sericita-cforita filito de col_oração
tanbém verde-cl-arar eue sê encontra intercalado aos metarenitos
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feldspáticos e metavulcânicas da Formação Abapã. Essas rochas na
Fornação Abapã são interpretadas como cinzas vulcânicas
( vulcanocLásticas ) associadas às rochas metavulcânicas.

O estudo petrográfico de detalhe, para verificar se os dois
tipos de seric ita-c lorita filitos são cinzas vulcânicas e se
correspondem à mesma rocha ocorrendo nas duas formações Abapã e
Bairro dos Campos, foi prejudicado pelo fato de essas rochas se
apresentarem muito deformadas e recristal izadas .

O metamorfismo presente nas rochas fillticas foi responsáve1
pela neoformação e recristal_ização de minerais geralmente
orientados ' que def inern urna xistosidade marcante para essas rochas.
Entre os minerais neoformados, a coexistência de quartzo, sericita,
clorita e talco, na maioria das rochas filíticas, permite definir a
Formação Bairro dos Campos como submetida a um metamorfisno que
atingiu a fácies xisto verde, zona da ctorita.

4.3 - Os Metadoleritos

As rochas metabásicas gue ocorrem como soleiras (siIls)
intercaladas aos mármores, talco filitos (-Zato sensu) ç quartzitos,
foram detal-hadas petrograficamente com o objetivo de verificar a
influência do metamorfismo sobre a paragênese magmática.

IPT (1985), Theodorovicz E Câmara (I9BB) e Souza (1990)
descrevem na FIT, nas regiões de Barra do Chapéu, Ouro Verde e
Araçaíba, no Estado de São paulo, a existência de rochas metabåsicas
e metaultrabás icas intercaladas aos mármores e metapelitos do Grupo
Itaiacoca, o que indica a importância dessas rochas na Formação
Bairro dos Campos .

As metabásicas em epígrafe ocorrem como corpos alongados com
direção geral NE-SW, apresentando um contato por faJ_ha, quando é
possível observar, com as rochas encaixantes (figura 1.1 - Anexo 5).

4.3. 1 - Caracterização Petrográfica

Os metadoleritos apresentam-se homogêneos, isotrópicos e sem
foliação metanórfica. São rochas mel-anocráticas, com uma coloração
preta-esverdeada, que varia até verde-clara, dependendo do grau de
alteração intenpérica.
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Àpesar da existência de diversos corpos de metadoleritos, essas
rochas em geral são honogêneas, textural_ e ¡nineralogicamente
equigranulares e con uma granulação média a fina (s 4r0 mm). À
honogeneidade existe não apenas entre os diversos corpos, como
também dentro de um rnesmo corpo, pois perfis transversais mostrarn
ausência de zonação ou variação textural_ do centro para a borda.

A caracterlstica petrográfica dos metadolerj-tos é definida,
independentemente do corpo, por crístais de plagiocJ-ásio
caoticamente dispersos, envolvidos por piroxênio e, raranente,
hornblenda ( fotomicrografia 4.1). A presença de desequilíbrio
paragênético é caracterizada pela coexistência, em uma mesma rocha,
de minerais magmáticos e metamórficos.

Nos locais onde há o contato dos metadol"erítos com os mármores
e filitos paraderivados (encaixantes ), os metadoleritos passam
gradativamente para uma rocha filltica, constitulda por biotita e
cforita. Esses fiLitos possuem una xistosidade rnarcante paralel-a ao
contato, similar àquela de caráter regional , encontrada nas rochas
encaixantes.

As simil-aridades estruturais entre os metadoleritos e as rochas
encaixantes (Formação Bairro dos Campos) permitem verificar que,
após a cristalização, os metadoleritos sofreram uma fase importante
de defonnação, mais intensa nas proximidades do contato com as
encaixantes .

A mineral"ogia prìmária, ou reliquiar, é reconhecida na maioria
das rochas estudadas, e os constituintes principais são pLagioclásio
zonado, augita ( fotonicrografia 4.2) e, como acessórios, titanita,
opacos e apatita.

A análise petrográfica mostra u¡na textura magmática reliquiar,
parcialmente mascarada pela recristalização de uma paragênese
metamórfica, o que permite definir uma textura blasto-ofítica para
os metadoleritos, mesmo nas rochas em que os processos de
recristalização foram mais intensos .

Os cristais magmáticos de plagioclásio e piroxênio apresentam-
se parciaJ- ou totalmente transfornados para minerais metamórficos. A
mineralogia metamórfica é constituída por actinolita,
epidoto/zois íta, clorita, pumpeleita e, possivelmente, biotita, gue
se apresentam como minerais anédricos a subédricos, sem orientação
preferencial.
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Essa paragênese mínera1 define para os metadoreritos

metamorfismo que atingiu o limite inferior da fácies xisto verde,
zona da clorita ou biotita.

Em alguns tipos de metadoleritos (amostras ELA 3b, 3d e 4).
observa-se a existência de hornblenda, biotita e um importante
aumento da porcentagem de quartzo. Esses minerais envolvem o
plagioclásio e o piroxênio, o gue permite interpretá-Ios como de uma
fase de cristalização magmática tardia.

ot,omicrografia 4.J
ristaJ de pÍroxêniorL ;itr,a.! ae ptroxênio
nvol-vendo o eristaL deTagiocTásio r?as rochas
tadolerítieas.
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otomicrografÍa 4.
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Para os metadoleritos, foram realizadas 13 aná1ises químicas
dos principais elementos, em amostras representativas desse
magirnatismo- o cálculo da norma c.f .P.Vü desses resultados (tabela 9.2

Anexo 3) mostra a exist.ência de rochas com olivina normativa e
rochas com quartzo normativo (E1a 3b, 3c, 4, 15 e 23).

.è& '?
.f,
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À1guns corpos de netadol_eritos possuen rochas con quartzo e
rochas com ol-ivina nonnativo, como é caso do corpo no qual foram
col-etadas as anostras ELÀ 2, 3b, 3d e 4. As informações geoJ_ógicas
obtidas nesse corpo de metadorerito não mostran evidências da
presença de diferentes intrusões, o que é indicativo de que a
variação do teor em srrica está provavelmente reracionada a u¡n
processo mag,rnático ( fracionamento, contaminação) .

o estudo mineralógico detaLhado dos metadol-eritos, rearizado
através da petrografia e da microssonda eletrônica, permite tecer os
comentários a seguir, acerca das características químicas dos
principais minerais constituintes dessas rochas.

Plagioclásio
A maioria dos grãos de pragiocJ.ásio presentes nos net.adoreritos

possui caracterlsticas magmáticas bem preservadas, tais como
zonação, hipidiomorfismo, geminações albita e albita_carl_sbad
( fotonicrografia 4.2). Mas, subordinamente, ocorre um tipo de
plagioclásio anédrico, sem geminação, associado ou não ao nagmático.

os resul-tados das análises de microssonda (tabela 4.2 - Anexo
4) mostram que os dois tipos de plagioclásio possuem _compos ições
qulmicas distintas ( figura 4.1) :

a ) a labradorita apresenta_se como cristais
hipidiomórficos, eguigranuLares, zonados, parcialmente
substituldos por sericita ou sericita + epidoto. Esse
é o plagioclásio definido anteriomente como reliquiar,
isto é, pertencente à fase magmática;

b) a albita ocorre como cristais menores, subédricos,
Ifmpidos e sem alteração, nas bordas da labradorita ou
da augit.a. A associação da al_bita com os minerais
metamórficos, como a cLorita e o epidoto, permite
interpretar esse mineral_ como metamórfico.

À determinação desses dois tipos de plagioclásio mostra o
deseguillbrio paragenético causado pelo metamorfismo. Ao mesmo
tempo, a determinação do plagioclásio magmático como labradorita
permite caracterizar, junto às outras evidências (teor de náficos),
a rocha magmática pretérita como um dolerito.
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Eigura -4.7 - DÍagrana aa-oRffi tiposplagioclásio nas rochas metadoLeríxicas como ar-bita ¡ anòstrÀ rr,t- t) 
" fabradorixa ( Amos tra ELA Z - a).

de
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Piroxênio
os piroxênios constituem cristais subédricos a euédricos,

envol-vendo as labradoritas. En geral, têm dimensões entre 2,o e 4,0
rnm, sem orientação preferencial , apresentando diferentes estágios de
transformação para actinolita e zois ita/epidoto.

Àtravés dos resultados químicos obtidos por microssonda
el-etrônica (tabela 4.3 - Ànexo 41, determinou_se a composição
guímica dos piroxênios presentes nos metadoreritos. utilizando-se a
crassÍficação de Deer et a1. (r977), esses piroxênios fora¡n
caracterizados como 6endo augita-diopsídio ( figl¡ra 4.2).

Figura 4.2 - cráfico -(Deer at al . lg77) nostrando a composição dospiroxênios dos metad.,Ieritos. sinbologiâ iguaT à aa tiquiÄ i.l.

Através do conhecir¡enÈo do quimismo dos piroxênios, é possÍvel
deterninar os diferentes arnbientes tectônicos responsáveis pela

EE s

*rs q

Fe-Àug.ita
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formação desses minerais (Nisbet & pearce L9771. O estudo dos
metadoleritos, utilizando-se o quimismo dos piroxênios, permitiu
verificar que os mesnos são caracterlsticos de ambientes
distensionais, especificarnente OFB (Ocean ¡'-¿ oor BasaÌts) ou VùpT
(,{ithin Pl-ate Tholeiites), e descartar outras possibilidades, tais
como llPA (Within Pl-ate Al.kal.jne ) e os VÀB (VojcanÍc Àrc Basa_Z ts )

(figura 4.3).
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Figuras 4.3 - Gráficos lNjsbet & pearce Jg77) definindo osnetadorerixos como caracteristicos de basa-l¿os subaLcal.inos de fundooceânieo (OFB), a partir da compos ição quimica dos piroxênjos. Nográfico 4.3a F1= (-,0012*SiO2- O;OgO7*Ti02+- OtOO26*AL2O3_
0, 001-2*FeOt- 0, 0026*MnO+. 0, 0087 *ugO- 0, 0I28*CaO- O, 04 79*NazO ) e E2 =(-0|0469*SiO2- 0.08J.8*TiO2- 0.0212*A12O3- O.004 j- *FeOt- 0| J.'435*MnO-
0.0029*MgO+ 0.0085*CaO+ 0.01.6*Na2O). SinboTogia igual à da figura
4.1.
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Os resultados químicos, utilizando-se os diagramas de Leterrier
et al-. ( 1982 ) , permitiram caracterizar os piroxênios dos
netadoLeritos como pertencentes à série de basaltos torefticos ou
cáÌcio-alcal inos l figura 4.4).

À composição química dos piroxênios permite admitir que os
netadoleritos foram formados em um regime distensional (VfpT ou OFB),
com rnaior tendência para os basaltos de fundo oceânico (Or'B), pelo
fato de não possufrem piroxênios alcalinos. As poucas evidências que
poden indicar um regime compressional (figura 4.3a), na reaÌidade,
são conseqüência de fenômenos de contaminação crustal , ou apontan
rochas formadas a partir de um manto do tipo subcontinental .

Através dos resultados dos diferentes gráficos, mostrando a
homogeneidade e coerência no quimisno do piroxênio, assocÍados à
preservação das caracterlsticas magmáticas, é possível admítir que
os fenômenos de metamorfismo sofridos pelos metadolerit.os não
afetaram de forma importante o quÍmismo dos piroxênios.

0,2

Ti
Basaltos Àlcalinos

Bas

teit

-À1c .
o
4tsr

Figura 4.4 - DÍagrama (Letenier
et aJ,. 1982) mostrando ospiroxênios dos metadoJ-eritos con
compos ição similar aos piroxênios
de basaJtos toLefticos ou cáIcio-
alcalinos. SinboTogia iguaJ. â da
figura 4. L.
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^Anf ibólios
Os diferentes tipos de anfibólios, caracterizados através da

petrografia, foram analisados do ponto de vista qufmico através de
microssonda eletrônica (tabela 4.4 - Anexo 4). Os resultados
plotados no diagrama de Leake (1978), que permite classificar os
anfibóIios., mostram a existência de dois tipos principais: ferro-
hornblenda e actinolita (figura 4.5). A dispersão dos pontos entre
esses tipos define tambén a existência de anfibóLios do tipo
hornblenda-actinolita.
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Às actinolitas estão presentes, na maÍoria das rochas
descritas, como produto de transforrnação dos piroxênios e, em

algumas rochas , das hornblendas. Em gera1, são cristais
eguÍgranuJ. are€r , com fraco pleocrofsmo, caoticamente orientados,
encontrados nas bordas ou como pseudomorfos dos piroxênios,
associados a clorita e ao epidoto. A actinoLita é o principal
rnineral rnetamórfico, permitindo definír un fenômeno mêtamórfico con
intensidade inferior ao da zona da almandina, fácies xisto verde.

À determinação dos anfibóIios das rochas possuidoras de quartzo
normativo (ELA 3d) como ferro-hornblenda é uma evidência a mais para
interpretar essas rochas como geradas em um processo final de
fraciona¡nento, uma vez que a f erro-hornblenda não é gerada em un
metamorfismo de fácies xisto verde zona da clorita/biotita, como é o

definido para os metadol-eritos e para os netassedimentos da Formação
Bairro dos Campos .
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Figura 4.5 - Diagrama (Leake 1978) caracterizando os diferentes
tipos de anfib6fios existentes nos metadolerixos. Ressa]ta-se qrue as
actinolitas perfazem 95* dos anfibólios totais descriXos. Anfibólios
das amostras Er,A 3d (tr); ELA 7 (a); ELA 27c (X).

Epidotos
O epidoto e a zois ita/clinozois ita são os minerais metamórficos

mais comuns nos metadoleritos, apresentando-se finamente
cristalizados, com granuJ-ometria inferior a 0,Lmm. Geralmente
ocorrem no interior ou nas bordas das labradoritas, formando
aglomerados sen orientação preferencial.
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Cloritas
As cloritas nog metadoleritos apreÊentan-se finamente

cristalizadas, associadas à actinolita e ao epidoto. Em geral ,
possuem birrefringência anômala, o que pennite caracterizá-Ias como
do tipo penina.

4.4 - Ambiente tectônico

O estudo do a¡nbiente tectônico, responsáveI pela sedimentação
da seqüência metaclasto-qulmica da Formação Bairro dos Campos, bem
como peJ-a geração dos metadoleritos, foi realizado integrando-se os
resultados geológicos e os pet.rográficos.

À interpretação do anbiente de sedimentação é compatfvel com a
proposta de Souza (1990)r pârê a Formação Bairro dos Campos, que
interpreta as rochas metacalcárias cono depositadas em uma
plataforma carbonátíca. Às rochas metapeLlticas e metapsamitica
corresponderiam a uma deposição em água mais profunda nessa
plataforma.

À forma de ocorrência (si]Ìs) dos netadoleritos ê o fato de os
piroxênios caracterizarem, preferencialmente, um quÍmísmo de rochas
basálticas de fundo oceânico (OFB) corroboram a existência de uma

"Bacia Itaiacoca" com desenvolvi¡nento de uma plataforma calcária, do
tipo rifted conxinental margin ( Souza 1990 ) . Nesse caso.
provavelmente, os metadoleritos se posicionaram durante a
sedimentação das rochas cl-asto-qufmicas , isto é, durante uma fase
distensional .

4.5 - Conclusões

Às principais estruturas primárias e metamóxficas da seqüência
metaclasto-qulmica da Fornação Bairro dos Campos, associadas às
características petrográfica dos metadoleritos, permite tecer as
seguintes concl-usões para essa formação:

a) A següência metacl-asto-guínica da região de Ïtaiacoca-
Àbapã-Socavão possui características 1it.ológicas e de
ambiente de sedimentação sirniJ_ares às da Formação
Bairro dos Campos (Souza 1990);



b)

c)

49

Os metadoleritos intecalados aos mármores e metapelitos
preservararn as suas caracterfsticas magmáticas, apesar
de terem sofrido um fenômeno de metamorfismo que
atingiu o limite ínferior da fácies xisto verde;
O quimisrno dos piroxênios dos metadol-eritos
intercalados em uma seqüência rnetac las to-qu ímic a é
coerente con um ambiente de sedimentação do tipo
plataformal de margern continental .
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5 FoRl[AçÃo Ácue cr,ARA

A Formação Água Clara na FIT é constituÍda por rochas cál-cio-
sil-icáticas (metamargas), xistos e anfibolitos com metamorfisno de
grau médior Çuê sê encontram entre a Falha de Itapirapuã e o
Complexo Três Córregos (figura 1.1 - Ànèxo 5).

Às si¡nilaridades J_ito1ógicas, petrográficas, estruturais e
[ietamórficas permiten admitir a existência de corre.]-ação entre essas
rochas e os metapelitos carbonáticos descritos por pontes (19g0,
1982) e Fritzsons et a1 . (1.982), para a Formação Água Clara
existente a S-sE do Complexo Três Córregos (Soares 1"997, Reis Neto &

Soares 198 7 ) .

Este trabalho utiliza a denominação Formação Água CJ-ara, por
uma questão de precedência, apesar da posslveL correlação das rochas
dessa formação, na região de ltaiacoca-Abapã-Socavão, com as rochas
da Formação Água Nova (Souza 1990), discutida no Capltulo 2. Nesse
caso, essa denominação será utilizada como uma das formações do
Grupo Itaiacoca (tabela 2.1) .

Na faixa de ocorrência da Formação Água Clara na FIT, a maioria
dos afloramentos é constitulda por rochas aLteradas, o que dificulta
a determinação da paragênese originat ou a verificação da sua
continuidade física. Devido a essa al_teração, foi necessário o
estudo da formação através dos tipos de rochas aflorantes mais
comuns: as cál-cio-s iL icáticas /xistosas e as anfibollticas.

As rochas cálcio-si1icáticas existentes entre as localidades de
Abapã e Socavão apresentam como caracterlstica principal diversas
injeções de cornposição quartzo-feldspática. Essas injeções
encontram-se deformadas e metamorfizadas de forma si¡nitar às das
rochas cálcio-sil-icáticas .

Para a caracterização das diferentes rochas e titologias da
Formação Água Clara na FIT. bem cono para uma melhor conparação com
as rochas definidas para a Formação Água Nova, serão descritos os
dois tipos de rochas mais comumente encontradas.

5. 1 - Rochas Cálcio-silicáticas,/Xistosas

Na área Itaiacoca-Àbapã-Socavão, as rochas cáIcio-s ilicáticas e
as xistosas se intercalam, existindo regiões com predorninância de
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rochas xistosas, como a próxima à Estrada do Cerne, e regiões con
predominância de cálcio-si1icáticas.

Em geral, as rochas cálcio-s ilicáticas e os xistos possuem uma
foliação metamórfica, paralela a uma intercalação de nlveis que
possuem como caracterÍstica composições mineralógicas distintas.
Essa intercalação, considerada cono êstratificação sedimentar
preservada, é caracterizada pela alternância de nlveis constituldos
por muscovita xisto, cálcio xisto e cálcio-s i Iicática. As espessuras
desses nlveis variam desde rnili¡nétrica até centenas de metros, sendo
que, na maioria dos af l"ora¡nentos, observa-se uma intercalação de
nfveis centimétricos a decirnétricos .

As rochas cálcio-silicáticas e cá1cio xistos, da região
estudada, possuern caraeterfsticas petrográficas e estruturais
si:nil-ares às descritas por pontes (1980)r pêEâ as rochas da Formação
Água Clara na região de ltaiacoca, a S-SE do Conplexo Três Córregos,
localizadas, especÍficamente, na Estrada do Ta1co - pR.

Às rochas cálcio-s ilicáticas apresentam-se com uma Íntercalação
de níveis de diferentes composições, constituídos de nármore, com
níveis cáIcio-silicáticos ou silicáticos. Esporadicamente, ocorrem
rochas com estrutura maciça, sem bandamento.

Essas rochas possuen uma folíação marcante de filossilicatos
(sn), geralmente paralela ao bandamento courposicional . Em alguns
afloramentos, existe r¡ma segunda foliação, incipiente e heterogênea,
também de fiLossilicatos (Sn+l), que se apresenta subparalela ou
discordante à foliação marcante (sn).

As foliaçöes descritas, Sn e Sn+l, encontram-se crenuladas e
dobradas, formando dobras centimétricas, irregulares, abertas e
isópacas, caracterizando uma terceira foliação (Sn+2).

Às rochas cálcio*silicáticas acham-se ínjetadas por naterial de
conposição granltica. Essas injeçöes possuem diferentes espessuras e
direções, Em todos os casos, apresentam-se foliadas, dobradas e
crenuladas, juntamente com as rochas cáIcio-s il icáticas e xistosas,
o que leva a crer que as rochas cáIc io-s i t icáticas e as injeções
sofreram as mesmas fases defor¡nacionais .

5. 1. 1 - Caracterização Pet.rográfica

Do ponto de vista petrográfico, a variação dos teores de
carbonatos em relação aos pelitos permitiu o desenvolvirnento de
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rochas cálcio-s ilicáticas (.lato sensu), com diferentes composições.
Como conseqüência, existem rochas com teores de carbonatos variando
entre 80t e 5t. Quanto ao fabric, textura e estrutura, essas rochas
podem ser divididas em dois tipos:

a) rochas corn textura granoblástica e com uma foliação
definida por um bandamento composicional marcante.
Apresentam ainda, em alguns nfveis, uma xistosidade
marcante, paralela ao bandamentoi

b) rochas com textura poiquiloblástica e estrutura maciça,
caracterizadas pela predominância de diopsÍdio
poiguilltico.

As cáLcio-s ilicáticas bandadas, tipo "a", apresentan, em geral,
a seguinte paragênese: diopsídio + oligocJ-ásio + epi<ìoto + carbonato
+ quartzo t talco t clorita t tremolita t escapolita t turmal-ina.
Cristais de granada ocorrem. ainda que esporadicamente, associados a
essa paragênese (Reis Neto 1,987, Reis Neto & soares 1987).

Às rochas cálcio-s ilicáticas com estruturas maciças, do tipo
(b), com textura poiquiloblástica, apresentam uma paragênese

constitulda essencialmente por diopsldio + quartzo, con
predominância do primeiro. o diopsídio ocorre, na maior parte das
vezes, sob a forma de cristais maiores (! 2,O nm), subédricos,
poiquíllticos e sem orientação preferencial .

As cáIcio-si ticát icas bandadas do tipo (a), acima descritas,
são produto de um netamorfismo regional na fácies anfibolito e,
posteriormente, foram retomadas por um segundo metamorfismo
responsável por um retronetamorf ismo na fácies xisto verde, zona da

clorita ou biotita.
As cáIcio-s i ficáticas com estruturas maciças do tipo (b) são

produtos de metamorfismo termaL, que atingiu um grau equivalente a

fácies hornblenda hornfels, ocasionado pela injeção de grandes
massas graníticas, representadas nos afloramentos peJ-as apófises e

in jeções guartzo-f eldspáticas .

Às rochas xistosas encontrarn-se, em geral, alteradas, o que faz
ressal-tar a xistosidade, güê, embora marcante, é irregular,
anastomosada ( fl.aser) e intercalada por níveis com predominância de

quartzo (nicroTitons).
A paragênese típica dessas rochas é constitulda por: quartzo +

biotita + muscovita + óxidos ! granada. A granada, devido ao seu

estado de alteração, ora para clorita, ora para um naterial



53

ferruginoso, pode ser definida como âImandina, com, provaveÌmente,
moléculas de glossulária.

Com base nesËa paragênese, pode-se determinar que as rochas
xístosas sofreram um metamorfismo da fácies xisto verde, zona da
biotita. A coexistência de cÌorita con a granada permite admitír a

existência de um fenômeno de retrometamorfismo. Nesse caso, essas
rochas teriam sofrido também um metamorfismo no ¡nlnimo da fácies
xisto verde, zona da almandina.

5.2 - Rochas Anfibolíticas

Intercalados às rochas cál-cio-s i licáticas e xistosas, ocorrem
diversos nlveis (corpos) de rochas anfibolíticas, na maioria das
vezes em un estágÍo avançado de alteração.

Essas rochas anfibolíticas possuem uma granulometria variando
de média ã grossa, e ocorrem sob a forma de corpos extensos,
concordantes com a estruturação regional , orientados na direção NE-
SVü, A inexistência de texturas e paragêneses relíquiares (primárias)
funpossibilita, a priorí, a determinação da derivação dessas rochas.

Ressalta-se que, regionalmente, foram descritas na Formação
Água Clara rochas anfibolltícas orto e paraderivadas, intercaladas
aos metacalcários dolomlticos (Fritzsons eb al. 1982, Pontes 1982).

O elevado grau de alteração normalmente apresentado pelo
anfibolitos não permitiu determinar o vol-ume e, conseqüentemente, a

importância dessas rochas na Formação Água clara da FrT. Para
caracterizar petrográfica e quimicanente essas rochas, detalhou-se o
afloramento de maior variação composicional (ÀBP 52). Este possui
rochas anfibol-lticas com textura variando desde granobÌástica até
nematoblástica, além de um clorita filito. O estudo petrográfico da
rocha filítica mostra a predominância de clorita, inexistência de
quartzo e estrutura fTaser, pernitindo caracterizá-1a como
anf ibolito milonitizado.

A análise petrográfica dos anfibolitos definiu uma paragênese
essencialmente metatnórf ica, constitulda por plagioclásio +

hornbLenda + quartzo ! nicroclínio 1 opacos I clorita t titanita.
Apesar de una incipiente foliação, reconheclvel macroscopicamente, a
textura principal é a granobl-ástica, sendo que os anfibólios
predominam sobre os outros minerais.
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Entre os anfibófios' a predominânciâ é de hornblenda. Devido à
existência de anfibóÌio con caracterf.stica ótica pouco comum ( figmra
de interferência biaxial positiwa e fraco pleocrofsmo), foi
reaLizado un estudo da deter¡ninação do guimismo dos anf ibóJ.ios,
através de ¡nicrossonda eletrônica.

Esses resultados (tabel-a 5.1 - Anexo 4), somados aos dados

petrográficos, permitiram determinar a coexistência de dois tipos de

anfibóIios para as rochas anfibollticas' utilizando-se os diagramas
de cÌassificação de Leake (1978):

a) O anfibólio predomínante com (Na+K) < 0,5 e Ti < 0r5 tem a

conposição de magnésio-hornblenda (figura 5. 1a) ;
b) O anfibóIio que ocorre subordinadamente ' com (ca+Na) > 0'5 i

Ti < Or5 e Fe3 < AIvr apresenta composição entre edenita-
hornblenda e pargasita-hornbÌenda (figura 5.Lb).
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Figura 5.J, - Caracterização dos anfibóLios das rochas anfiboTíticasl
como hornblenda-magnesiana e edenita-hornbLenda (Leake 1978 ).
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Os plagioclásÍos, en geral, são anédricos, com extinção
ondulante e incipientenente saussuritizados. Os nais cálcicos
possuem composição de andesina, sendo que as caracterfsticas óticas
mostram variações de composiçäo entre andesina e oligoclásio.

O corpo estudado com a utilização da microssonda eletrônica
contém pJ.agioclásio com composição de oligoclásio a albita cálcica
( figura 5.2), e um feldspato com composição tlpica de microcllnio.

l"tt"/ì;1'.* 1**'¡\

Figura 5.2 - Triângul.o .åB-OR-ÀJV
(Deer et aI. 1-977 ) pâra os
feldspatos das rochas
anfiboLfticas.

A coexistência de plagioclásio do tipo albita/ol-igoclás io com

hornblenda ocorre em condições restritas de metamorfismo, isto é, no
Limite inferior da zona da almandina na fácies xisto verde ou grau
baixo (flinkler 1979 ) .

A hornblenda apresenta nas suas bordas uma alteração para
cJ-orita, e alguns grãos de plagioclásio encontram-se com intensa
saussuritização. Essas alteraçöes permitem verificar que a6 rochas
anfibolíticas, após a sua formação, sofreram um fenômeno de
retrometamorfismo, que atingiu provavelmente a fácies xisto verde,
zona da clorita.

Com base nos resultados obtidos na microssonda eletrôníca, a

paragênese das rochas anfiboLíticas é constituída por Mg-hornbJ-enda
+ aLbita/ ol igoc ]ás io + epidoto t cLorita ! edenita-hornblenda I
pargasíta-hornblenda t quart,zo t microclínio, o que permite aventar
duas hipóteses sobre os fenômenos de metamorfismo sofrido por essas
rochas:

a) Os anfiboLitos sofreran um metamorfisno que atingiu no
mínimo a zona da almandina da fácies xisto verde,
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quando ocorreu a formação da hornblenda e

albita/otigoclásio e' posteriormente, urn

retrometamorfismo na fácies xisto verder zona da

clorita;
b) os anfibolitos sofreram um único netamorfismo na fácies

xisto verde, no limite das zonas da biotita e

almandina, que foi incapaz de causar um equilíbrio
paragenético.

As características petrográficas e estruturais não permitem

aventar qualquer hipótese sobre a derivação dessas rochas. À forma

de ocorrência, como corpos alongados e concordantes ' e a

inexistência de una passagem gradacional para as rochas cálcio-
sicáticas poden ser indicações de que se trata de si-l-ls' portanto'
seriam ortoanf ibolitos.

À intercal-ação dos anfiboLitos com as rochas cálcio-silicáticas
gue apresentam paragênese na fácies anfiboLltica e um fenômeno de

retrometamorf ismo pernitem concluir que a hipótese "a" é a mais
plauslvel para as rochas anfiboLfticas.

5.3 - Ambiente tectônico

A intensidade do metamorfismo, associada à intensa deformação

existente nas rochas cálcio-s ilicáticas ' xistosas e anfibolíticas,
não possibilitou a preservação de estruturas primárias, dificultando
a determinação do anbiente de sedi¡nentação da Formação Água Clara.

A seqüência definida como Formação Água Cl-ara na FIT é

constitulda pela intercalação de níveis pelíticos (xistos) ' margosos

(cá1cio-silicático6 ) e calcários (mármores ), considerados como

estratificação sedimentar Preservada. Essa seqüência de rochas
permite inferir um ambiente de águas profundas, associado a uma

plataforma continental' para essa formação.
A Formação Água Nova, correlacionável à Formação Água Clara

neste trabalho, foi interpretada por Souza (1990) como fazendo parte
de uma fácies petftica-carbonática de u¡na plataforma continentalr em

ambiente de offshore. Esse autor sugere que a plataforma se

desenvolveu em uma margem continental passiva, com o continente
Localizado à Nw da FIT.

A comparação dos ambientes de sedimentação .¡da Formação Água

Clara da FIT e da Formação Bairro dos campos, associada a litologias
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similares (mármores/cálcÍo-sil,icáticas, fiJ-itos/xistos e

metado leri tós / an f ibo). itos ), permite inferir a existência de
ambientes de sedimentação contlguos e penecontemporâneos, para essas
duas formações. Uma possibilidade é que essas formações representem
as fácies proximais (Formação Bairro dos Campos) e as distais
(Formação Água Clara), em plataforma de uma margem continentaL do
tipo pas s iva.

5.4 - Conclusões

A caracterização das rochas cáIc io-s il icáticas , xistosas e

anfibol-íticas permitiu sintetizar as seguintes conclusões para a

Formação Água Clara do crupo ltaiacoca:
a) O metarnorf ismo principal alcançou a fácies

anfibolÍtica e, posteriormente, um segundo evento
¡netamórfico ocasionou un retrometamorfismo na fácies
xisto verde, zona da cl,o¡ita ou biotita;

b) Existe um "rnetanorfismo de contato" nas rochas
cálcio-silicáticas, na fácies hornbLenda hornfels,
provavelmente relacíonado às intrusões das rochas
granitóides do Complexo Três córregos;

c) Às injeções granÍticas sofreram os mesmos eventos
tectono-tennaís que as rochas cál.cio-s iL icátícas;

d) Às rochas anfibolíticas ocorrem como corpos alongados
(sills), e apresentan o mesmo padrão metamórfico que

as cáIcio-s iI icáticas e xistosas.
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6 COMPLEXO CT'NIIAPORAT{GA

O termo Conplexo Cunhaporanga (CCU) engloba as rochas
gnáissicas, granfticas ( sensu strjcto) e riolíticas, de composição
granitóide, que se encontra¡n justapostas, ou se entrecortando, no
interior da área de ocorrência desse complexo. Apesar de possuíren
composição similar, existem roehas marcantemente foliadas - as
gnáissicas e migmatíticas - e rochas maciças, plutônicas - as
graníticas e vulcânicas /subwul-cânicas - as riollticas.

A inexistência de mapeamentos geológicos no CCU impossibilitou,
até o nornento, a del-imitação de regiões preferenciais de ocorrência
das rochas referidas anteriormente. Neste trabal,ho, as rochas
gnáissicas e as granlticas (sensu strjcto) foram reunidas em urn

mesmo complexo por não ser possíve1 separá-1as, através dos
Ievantamentos de campo realizados, e por apresentarem composições
nineralógicas similares.

No presente trabalho, foram descritos e detalhados, do ponto de
vista petrográfico, geoqulmico e isotópico, diferentes afloramentos,
levantados através de perfis regionais e de dêtalhe. Embora a
amostragem realizada não englobe os diferentes tipos de gnaisses e
granitos existentes no CCU, representa importantes fácies para a
compreensão do maginatismo do Neoproterozóico.

6.1- Os Gnaisses

Rochas gnáissicas foram descritas por Fuck (1967a e b) e
Muratori et al. (1970) como parte de um embasamento da então
Formação ftaiacoca e das rochas granlticas do Compl-exo cunhaporanga.
Posteriormente, Chiodi Fa (1984) e Biondi (1989) mantÍveram essas
rochas como parte de um embasa¡nento das rochas graníticas, mas as
interpretaram como pertencentes ao Complexo epiaí-l"1irim,
intensamente retrabalhadas no Ciclo Brasiliano (Biondi 1989).

As rochas gnáissicas do CCU se encontram ã Nw da área de
ocorrência das rochas graníticas, e à SE das rochas vulcânicas do
Grupo Castro. Na área de ocorrência das rochas gnáissícas e
migmatíticas, ocorrem guartzitos gue são responsáveis pela formação
da Serra das Pedras (figura 1..1 - Anexo 5).
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Biondi (1989) descreve a região acima referida como constitufda
por rnigmatitos do tipo estromático. migmatitos de injeção e granitos
de anatexia, com paleossoma dominantenente constituldo por sericita-
biotita-cloríta-quartzo xistoa, gnaisses, quartzitos e mica xistos.
Por inexistência de análises isotópicas, Biondi (op cit.), admite o

intervalo entre 850 e 1700 I'f .a. como a idade provável dessaÊ rochas.
Às rochas gnáissicas eatudadas nesbe trabalho são procedentes

de urn afloramento às margens da Estrada do cerner à Nvi das rochas
granfticas do CCU. Trata-se de um afLoramento constituído por
grandes blocos de rochas gnáissicas, composicionalmente
heterogêneas, que apresentam uma foliação fina, homogênea e

narcante. Os gnaisses coletados nesse afloramento foram denominados,
inf ormal-mente, neste trabalho, de Gnaisses Piral do Sul .

os trabalhos de campo não permitiran determinar a relação dos

gnaisses estudados com os gnaisses e rnigmatitos referidos por Fuck

(1967 a & b) e Chiodi Fe (1984). Essa impossibilidade decorre da

falta de levantamentos detalhados r nessa região, e da precariedade
dos afloramentos existentes .

6. 1. I - Caracterização Petrográfica

O estudo petrográfico dos gnaisses denoninados Piraí do SuI,
afloramento ÀBP 63, define para essas rochas urna variação de

composição entre diorítica e monzogranítica. Estrutural-mente, são
rochas homogêneas com uma foliação do tipo bandamento gnáissico;
esse é fino mas bem desenvolvido, definido peLa intercalação de

níveís quartzo-feldspáticos, milimétricos a centimétricos' com

níveis de minerais máficos .

A paragênese dessas rochas é representada pelos seguintes
minerais, que variam em quantidade, em função da composição da

anostra estudada: plagioclásio + hornblenda + biotita + quartzo + FK

1 clorita t sericita t epidoto I titanita.
os cristais de plagioclásio apresentan hábito subédrico a

euédrico, além de uma zonação composicional , do centro para a borda
do cristal. Essas características do plagioclásio, somadas ao hábito
subédrico das hornblendas e à textura granular hipidionórfica da

rocha, permiten interpretar esses gnaisses como ortoderivados.
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O bandamento gnáissico é definido por nlveis com intercalação
de plagioclásio, guartzo, hornblenda e biotita, que apresentam, na
maioria dos casos, as Euas características magnnáticas preservadas.

A existência de clorita formada a partir de biotita e
plagioclásio gerando epidoto ( saus suritização ) permite determinar
uma mineralogia secundária constiÈulda de + clorita + epidoto !
sericita 1 quartzo. Essa paragênese define um metarnorfisrno que
atingiu a fácies xisto verde, zona da clorita,

O fraco metamorfismo das rochas gnáissicas, associado à
preservação das caracterlsticas magmáticas dos minerais, indica que
os eventos pós-magmáticos foram de fraca intensidade sobre essas
rochas. fsso leva à hipótese de gue a estruturação presente pode ter
sido originada durante o processo de intrusão, contemporâneo a un
evento tectônico (orogênese) provavelmente de escala regionat.

6.2 - Os Granitos

Como conseqüência da extensa área de ocorrência de rochas
granlticas (l.ato sensu) no CCU e do grau de complexidade faciológica
ocasionado por múltiplas intrusões, a amostragem realizada não
representa todas as fácies existentes nesse complexo.

A característica da região de abrangência do CCU, na área
estudada, é a pequena quantidade de afloramentos. Não foran
encontrados afl-oramentos .gue permitissem uma boa amostragem para o
estudo geoqulmico e geocronológico. Entre os afloramentos visitados,
dois foram amostrados ¡ por não apresentarem evidência de
hidrotermalismo e possibil-itarem a obtenção de amostras sãs.

Os dois afloramentos estudados apresentam caracterÍsticas
petrográficas distintas, caracterizando duas fácies ou dois corpos
granlticos diferentes. Infelizmente, a homogeneidade conposicional
desses afloramentos não possibil-itou a obtenção de amostras
favoráveis ao estudo geoqufrnico e isotópico.

Na região de Itaiacoca-Abapã-Socavão, o contato entre as rochas
do crupo Itaiacoca e os granitos do CCU pode ser do típo intrusivo
ou por falhas. Os mármores da Formação Bairro dos C,ampos possuem
evidências de metamorfismo de contato quando estão próximos do CCU.

Essas evidências são a existência de mármores com f aiaJ_ita,
tremol-ita e dipiro (escapol-ita), sen orientação preferencial .



61

6.2.1 - Caracterização petrográfica

O Granito Cunhaporanga definido na bibtiografia (Fuck 1962a e

b, Muratori et al-. L97O, CPRH L9771 é uma rocha granftica
porfírftica, constituída de fenocristais de microclínio em uma
matriz com composição monzogranítica. Em geral_, é uma rocha com
estrutura maciça' apesar de alguns af l-oramentos possufrern
fenocristais com uma orientação preferencial.

O afloramento anostrado na Estrada do Cerne, próximo ao Córrego
Santa Ritar ponto ÀBp 68, possui uma mineralogia constituída,
essencialmente, por microcllnio e quartzo e teor de máficos inferior
a 5t, Essas rochas têm composição homogênea ( s ienogranítica ) ,
coloração rósea e textura porfirltica, com fenocristais de
¡nicroclínio caoticamente orientados.

O afloramento situado a NW da l-ocatidade de Abapã, ponto ABp
45, apresenta uma variação composicional entre granodiorftica e
sienogranltica, e xenolitos de composição diorítica. Esse granito
tem estrutura maciça, e é constituldo por quartzo, microcJ_fnio,
plagioclásio e biotita.

As características petrográficas diferentes dos dois
afloramentos de granitos e a distância entre eres (t g Kn) permitem
concluir que se trata de dois corpos distintos no interior do ccu.

6.3 - Os Riolitos

As rochas riolÍticas na área de abrangência do CCU podem ser
observadas cortando as rochas graníticas e os mármores do Grupo
Itaiacoca, que se encont.ram próximos às rochas granlticas desse
comprexo - Às rochas riorlticas encontradas no interior da área de
abrangência do CCU ocorrem cortando as rochas granlticas, como
injeções sem orientação preferencial .

Dois corpos de riolitos foram encontrados e anostrados cortando
os mármores da Formação Bairro dos Campos. Esses corpos apresentan-
se como pequenos stocks, e estão situados ao sul da 1ocal_idade de
Abapã e na Mina da Calpar.

6. 3. 1 - Caracterização Petrográfica

Nos dois stocks descritos, os riol-itos apresentam estrutura não
foiliada, coLoração rósea, granuLometria muito fina e fenocristais
de quartzo e feldspato potássico.
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Ambos os riofitos possuem caracterlsticas semerhantes, com
quartzo bipiramidal, natriz afanftica, estrutura não foliada e
feldspato potássico hipidiomórfico. Às paragêneses apresentadas não
indicam a existência de deformações superimpostas em nfvel de
mineralogia, com exceção de extinção ondulante no quartzo,
Macroscopicamente, observa-se que aJ.gumas amostras apresentan
evidências de fraturamento e início de cisalha¡nento.

6.4 - Conclusões

O estudo integrado das rochas gnáissicas, graníticas e
riollticas do comprexo cunhaporanga (ccu) permite as seguintes
conclusões guanto às características IitoIógicas desse complexo:

a) O CCU é constituldo por rochas gnáissicas, graníticas e
riollticas que possuem uma composição wariando entre
diorltica e álcali-granítica;

b) Às rochas gnáissicas são ortoderivadas e apresentam uma
composição variando entre diorltica e granftícai

c) O metamorfisno superimposto às rochas gnáissicas foi da
fácies xisto verde, zona da clorita;

e) 06 dois afloramentos estudados de rocha granÍtica
representam duas fácies diferentes de granitos e,
provavelmente, são corpos distintos.
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7 coMPLExo TRÊs cónnscos

Neste trabalho, são caracterizadas como pertencentes ao
Complexo Três Córregos (CfC) todas as rochas de composição
granitóide, com foliação ou não, aflorantes na área de ocorrência,
ou nas proxJmidades dos granitos denominados de Três Córregos.

O CTC engloba, portanto, desde as rochas gnáissicas e
nigmatíticas definidas como parte do Complexo Àpiaí-Mirim (Chiodi fo
1984, Theodorovicz & Câmara 1988, Biondi L9B9), até os granitos
porfirlticos (Fuck 1967a & b, CpRt4 L9771 e as rochas subvulcânicas.

En-bora a quantidade de rochas gnáissicas e migmatlticas no CTC

seja maior que no CCU, a inexistência de estudos de detal_he sobre
esse complexo não pernite uma quantificação real da proporção de
rocha gnáissica em relação à granftica, apesar de alguns autores
derinitarem importantes áreas de ocorrência de rochas gnáissicas
(Hasui er al . 1984b).

No processo de seJ.eção de afloramentos, foram util_izados perfis
regionais e mapeamento de semidetalhe no contato do CTC con
diferentes fonnações do crupo rtaiacoca. pela grande dimensão desse
Complexo e pelo seu grau de conplexidade litológica, a amostragem
realizada não representa todos os tipos e fácies de gnaisses e
granitos existentes ern um complexo litológico de tal- natureza.

7.1- Os Gnaisses

O Complexo Apiaí-Mirin engJ-oba, na sua descrição, rochas
migmatíticas e gnáissicas para e ortoderivadas, interpretadas co¡no o
enbasamento sobre o quar ocorreram a imprantação do Grupo rtaiacoca
e as intrusóes das rochas granlticas (Chiodi Fe 1984, Theodorovicz &

Câmara 1988, Biondi 1989, Souza 1990). Esses autores interpretam
também essas rochas como tendo uma idade entre o Mesoproterozóico e
Pal-eoproterozóico.

Na região de Itaiacoca-Abapã-Socavão, as rochas gnáissicas
(Lato sensu) ocorrem entre os granitos do Complexo Três Córregos e
as rochas cáIcio-s i l icát icas da Formação Água Clara. Do ponto de
vista de ocorrência, é possível separar as rochas gnáissicas em dois
tipos:
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a) como grandes corpos granito-gnáissicos;
b) como injeções quart zo- fetdspáticas decinétricas a

. métricas cortando, discordante e aleatoriamente, as
rochas cálcio-siÌicáticas.

Na região estudada, ocorrem grandes corpos de rochas gnáissicas
do tipo (a). Um é cortado pela estrada que J_iga a localidade de
Socavão à cidade de Rio Branco do SuI, passando pela Fábrica paina.
Essa ocorrência foi denominada inforrnalmente de Gnaisses paina,
afloranento ABP 58. A segunda ocorrência foi descrita no Leito do
Rio Morcego e recebeu a denominação de Gnaisses Rio Morcego,
afl0ramentos ELA 25 e ABP 51.

Os Gnaisses Paina são rochas geralmente homogêneas, com
cristais inequigranulares e folíação marcante. Subordinadamente,
ocorrem gnaisses heterogêneos, onde é vislvel o bandamento
gnáissico, caracterizado pela intercalação de nlveis leucocráticos,
com guartzo e feldspato, e níveis nesocráticos, com hornblenda e
feldspato.

Os Gnaisses Rio Morcego apresentam-se couro rochas porfiróides
constituídas por cristais inequigranulares de quartzo, andesína,
microcllnio, biotita e traços de clorita e opacos, possuindo
foliação incipiente definida pela orientação dos minerais máficos. O

perf iì. geoJ-ógico, ao longo do Rio Morcego, permite verificar gue
intercalados a esses gnaisses ocorrem rochas cáIc io-s ilicáticas e
xistosas da Formação Água CJ-ara.

Na maioria dos afloramentos de rochas cálcio-s i licáticas e
xistosas, observam-se injeçöes de composição quartzo-feldspática,
com espessura entre centimétrica e métrica. Essas injeções cortan
aleatoriamente as rochas cálcio-silicáticas, e são dobradas e
rnetamorf izadas pelos mesmos eventos tectono-termais .

Não foi possível determinar, através dos levantamentos de
canpo, qualquer relação que permitisse verificar a cogeneticidade
entre as rochas gnáissicas das duas formas de ocorrência (a e b).

Essa impossibilidade de correlação direta obrigou a realização
de um estudo comparativo através da petrografia. uma vez que as
deformações sofridas pelas injeções permitem caracterizar essa fase
de rnagnatismo como sendo sintectônica ao principaJ- evento
metamórfico gue afetou as rochas cál,cio-silicáticas. A determinação
de uma correlação é importante, uma vez que os estudos geoquímicos e
isotópicos só foram realizados nos grandes corpos de gnaisses.
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7.1.1 - Caracterização petrográfica

Os Corpos Granito-Gnaisses
Os grandes corpos de granito-gnais ses , tipo paina e Rio

I'lorcego, caracterizam-se peJ-a predominância de rochas homogêneas,
leucocráticas, de coloração cinza-cl,aro, nas quais uma discreta
foJ.iação pode ser observada. A paragênese mineral genérica para
anbos os corpos é constitulda por plagiocJ-ásio + quattzo +

hornbl-enda + microcl-ínio ! clorita t titanita I epidoto.
Apesar de paragêneses minerais semelhantes, diferentes

proporções desses ninerais permitem identificarr parê os gnaisses
Paina, cornposições entre diorltica e granftica, enquanto os gnaisses
Rio Morcego possuem composição mais homogênea, próxima à
granodiorítica.

es principais características dos minerais de ambos os corpos
granito-gnaisses serão sumarizadas a seguir, com objetivo de se
discutir a derivação dessas rochas e a infl_uência dos eventos
tectono-termais sobre a paragênese mineral.

O plagioclásío existente possui, em muitos casos, evidências de
zonação e, menos fregüentemente, geminação rnagmática (reliquiar) do
tipo À1bit.a/C arl sbad. O microclfnio é o feldspato potássico
predominante. As hornblendas apresentam-se, na maioria dos casos,
como cristais subédricos, que se alteram para clorita do tipo
penina. Embora o quartzo seja um constituinte comum, aunenta em teor
nas rochas que possuem uma foliação do tipo mil_onÍtica.

Às feições encontradas nos cristais de plagÍoclásio e
hornbrenda, associadas às características apresentadas peras rochas
mais diferenciadas, tais como tendência à formação de megacristais
( fenocristais ) poiguilíticos, permitem interpretar uma ortoderivação
para as rochas gnáissicas dos grandes corpos.

De ¡naneira geraI, pode-se deterninar, para as rochas gnáissicas
dos grandes corpos, a coexistência de duas paragêneses: uma,
magmática, com pJ.agioclásio + quartzo + hornblenda t FK I titanita,
e outra, netamórfica, com quartzo + clorita t epidoto I FK(?) t
sericita, que atingiu a fácies xisto verde , zona da clorita.

Do ponto de vista deformacional, o metannorfismo da fácies xisto
verde está associado a um fenômeno que foi responsáve1 pelo
desenvol-vimento de foliação do tipo mitonítica sobre essas rochas.
Essa deformação apresenta-se de forma heterogênea, pois varía de



66

intensidade de afloramento para afloramento, e está evidenciada pelo
estiramento de quartzo e extinção ondulante do plagioclásio.

Às Injeções Quartzo-feldspáticas
Os principais ¡ninerais das rochas guartzo-feldspáticas que se

encont.ram como injeções são o quartzo e o plagioclásio, perfazendo
de 80$ a 90t da rochas. O mineral máfico, quando ocorre, é a

biotita. Em gerat, são rochas homogêneas constituídas por uma
mineral-ogia equigranular com cômposição nonótona, sendo que, com o
aunento do teor de náficos, fica evidente ulna foliação.

A predominância de quartzo e plagioclásio, associada a

assimilação das rochas cálcio-s ilicáticas existente em muitas das
injeções, dificulta a determinação das condições de metamorfismo. As
injeções que possuen maior teor de biotita permitem interpretar,
através da orientação, esses minerais como sintectônicos ao
metamorfisrno.

As injeções quartzo-feldspáticas apresentam o mesmo padrão de
deformação das rochas cálcio-s i I icáticas da Fgrmação Água Clara. À
paragênese mineral metanórfica dessas injeções define só un
rnetamorfismo, na fácies xisto Verde, zona da clorita ou biotita.

Compos icionalmente, essas injeções podcrn ser definidas como
granltica e granodíorltica, com um teor de máfico geralmente
inferior a 20t.

Àpesar de o estudo petrográfico ter caracterizado conposição e
metamorfismo semelhantes entre os granito-gnaisses e as injeções
quartzo- fel-dspáticas, a inexistência de continuidade físíca não
permite ínterpretar qual a relação entre essas rochas.

7.2 - Os Granitos

A ampla área de ocorrência de rochas graníticas (sensu stricto]'
no CTC é, provavelmente, conseqüência da existência de mrlltiplas
intrusões, o gue exptica a grande variação faciológica nos granitos
Três Córregos.

Na região de Itaiacoca-Abapã-Socavão, as rochas graníticas
apresentam-se em afforamentos pequenos e esparsos com elevados
estágios de alteração. Como consegüência, optou-se por amostrar a
parte SE do compì.exo, na regíão de Três Córregos propriarnente dita,
por esta apresentar bons afLoramentos nas pedreiras de granito
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ornamental. Portanto, a arnostragem realizada não representa as
possíveis fácies de granitos existentes no CTC.

Àpesar da grande área de ocorrência e de ser o Ìimite SE da
FfT, as rochas granlticas do CTC só possuem contato intrusivo com as
rochas cálcio-sit icáticas da Formação Água Clara, e com as rochas
gnáissicas. À SE da FIT as rochas granÍticas apresentam um contato
por falha (Fa]ha Itapirapuã), con os mármores da Formação Bairro dos
Campos.

As descrições de diferentes autores do CTc (Fuck 1967a & b,
CPRU 1977) mostram a existência de vários corpos granlticos çlue, ao
se justaporem, fornan atualmente um grande batóIito. predo¡nina um

monzogranito porfirítico corn fenocristais de feldspato potássico, en
uma matriz de compos ição monzogranltica a granodiorítica, existindo
também fácies equigranulares de composição variando entre
granodiorito e sienogranito,

Em alguns afLoramentos de granitos porfiríticos, observa-se que
os fenocrist.ais possuem orientação preferencíal. À relação existente
entre os fenocristais e a matriz e a comparação da orientação desses
fenocristais com as foliações regionais perrnitem inferir que essa
foliação é produto dos processos responsáveis pela int.rusão dessas
rochas, portanto, podem ser denominadas de estrutura de f l-uxo.

É possíve1 verificar a existêncía de rochas granÍticas
porfiriticas que apresentam foliação cataclástica superimposta. Essa
foliação ocasiona, nos casos extremos, quebramento dos fenocristais
de microclfnio e o inlcio de desenvolvimento de recristalÍzação de
¡ninerais.

7 .2. I - Caracterização Petrográfica

Apesar de a amostragem realizada não ser representativa das
diferentes fácies de granitos existentes, representa a fácies ¡nais
inportante e característica, a fácies monzogranítica porfirítica.

À amostragem da região de Três córregos foi realizada em três
pedreiras (afloramentos ABP 42, 43, 44), cuja litologia é conposta
por um granito porfirítico com fenocristais de microcl_ínio de 2 a 3

cm de comprimento em uma matriz de granulometria média (< 1,0 cm).
Os af l-oramentos descritos possuem hornogeneidade petrográfica e
pequena variação composicional .
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A pequena variação composicional , a proximidade entre as
pedreiras de granitos estudadas e as similaridades das
caracterlstcas petrográficas permiten interpretar que as pedreiras
correspondem a um mesmo corpo granltico.

7.3 - es Rochas Subvulcânícas

rntrudindo as rochas graníticas do crc, observam-se injeções de
composição granltica (_tato sensu) com diferentes direções e
espessuras. En geral, são rochas com conposição variando de
monzogranítica a á]cali-granftica, com granulonetria fina a fina-
média e textura fanerítica fina.

A inexistência de bons afroramentos não permítiu a realização
de una amostragem para um estudo geoquímico e isotópico e,
conseqüentemente, a comparação com as rochas riol-lticas associadas
ao CCU.

7.4 - Conclusões

A anáLise integrada das rochas gnáissicas, graníticas
subvulcânicas, considerada' neste t.rabalho como pertencentes
Complexo Três Córregos (CTC), permite as seguintes conclusões:

a) O CTC é constituído por rochas granitóídes, con
composição variando desde diorítica a áIca1i-granítica;

b) Às rochas gnáissicas não apresentam evidências de terem
sido o embasanento para as rochas graníticas;

c) Às injeções quartzo-feldspáticas podem estar rel-acionadas
às rochas gnáissicas ou graníticas, já que não foi
possível verificar qualquer relação, seja de campo seja
petrográf ica;

d) Às rochas graníticas amostradas representam a fácies mais
comumente descrita cono granito do tipo Três Córregos.

e

ao
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A Terceira Parte deste trabalho refere-se ao eÊtudo geoqufmico
das rochas magmáticas associadas à FIT. Esse estudo tem como
objetivo a classificação e a caracterização petrogufmica das rochas
plutônicas e vul,cânicas, metanorfizadas ou não, através da análise
integrada dos elenentos maiores, traços e terras raras, além da
determinação das condições tectônicas responsáveis pela atual
configuração da FfT.

À determinação de ambientes tectônicos modernos, através da
caracterfstica qulmica das rochas vulcânicas e plutônicas, permite a
proposição de diversos diagramas discriminantes de am.bientes e de
condições de formação das diferentes séries de rochas ígneas.

No caso da FIT, o metanorfismo que atingiu a fácies xisto verde
por ser de fraca intensidade, preservou paragêneses, texturas e
estruturas dos metadoleritos, das metavulcânicas e dos gnaisses, de
ambos os complexos granlticos. Nas rochas que sofreran
transformações nineralógicas mais intensas, como as rochas
anfibollticas e as metavulcânicas foliadas, as modificações qulrnicas
associadas puderarn ser determinadas.

Neste trabalho, procurou-se desenvolver uma metodologia que
permitisse, a partir dos dados petrográficos, a determinação das
condições de geração e do a¡nbiente tectônico das rochas vulcânicas e
plutônicas da FIT, considerando-se os fenômenos de metamorfismo
superirnpostos.

As análises químicas utilizadas no trabalho foram reaLizadas,
em sua maioria, em laboratóríos franceses (CJ,ermont Ferrand, Saint-
Etienne e Nancy), e algumas, nos laboratórios da GEOSOL,/GEOLAB. As
metodologias analíticas de cada laboratório encontram-se descritas
no Anexo 1. Os resultados anafíticos estão descritos e interpretådos
nos diferentes capltulos desta parte do trabalho, e as tabelas com
os dados completos, no Ànexo 3.

Na interpretação dos resultados químicos das diferentes rochas
da FIT não foram considerados os fluidos, os vol-áteis e,, para a
maioria das amostras, o p2O5- Esse procedimento permitiu a
homogeneização dos dados obtidos nos diferentes Iaboratórios, eln
decorrência de o laboratório de Clermont Ferrand não dosar pzOS, CO2

e F.
As análises químicas das rochas metavulcânicas apresentan um

fechamento en torno de 998 e, em alguns casos, abaixo de 9B*. Esse
fechamento pode ser compreendido através da comparação dos
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resultados obtidos para essas rochas no laboratório da GEOSOL/GEOLAB

( exenplo tabela 8.2 - Ànexo 3). Esse laboratórío dosou os elernentos
P2O5, CO2 e F, que corresponden e¡n média a um teor de 1,5t para as
metavuLcânicas foliadas e 1,2t para as rnetavulcânicas não foliadas.
À inexistência de dosagem desses elementos no laboratório francês
pode explicar os val-ores baixos de fechamento de algumas anáIises.

À coerência geoqulmica dos diversos agrupamentos de rochas
estudadas neste trabalho foi analisada utilizando-se os critérios de
avaliação de alterações (l.ato sensu), de Irvine û Baragar (1921) e
Beswick & Soucie (1978). Como exemplo, pode-se verificar o teor de
H2O+ ( PF ) , senpre inferior a 2* , com exceção das rochas
netavulcânicas foliadas e aJ-gumas rochas metadoleríticas .

Para contornar o probJ_ema de possível redistribuição de
ele¡nentos químicos, associado a fenômenos de intemperismo e
metamorfismo, devido ao elevado teor de H2O+(pE), utilizaram-se,
preferencialmente. nas ínterpretações de cunho petrogenético e
tectônico, os elementos traços e as Èerras raras, por seren
considerados imóveis nesses fenômenos .

Os resultados quimicos dos dois l_aboratórios foram comparados
através da repetição de amostras pré-selecionadas. No caso dos
el-ementos maiores, a análise de uma amostra de metadol_erito (ELA 3d)
foi reai-izada nos dois Ìaboratórios (tabela 9.1 - Anexo 3). À

sirnilaridade dos resultados permitiu que fossem utilizados os dados
obtidos nos dois laboratórios em conjunto.

À comparação dos resultados dos elenentos traços foi realizada
utilizando-se tambén as rochas metadolerlticas. Às anáIises dos dois
laboratórios mostraram diferenças importantes entre os teores de Zr
e Nb. Para verificar os resultados obtidos nos dois laboratórios,
foi real-izado um teste repetindo-se a anáIise no laboratório de
Clermont-Ferrand, por fluorescência de raios X. Os resultados
encontram-se no quadro a segn:ir.

Esse quadro mostra a discrepância entre os resultados para os
teores de Nb e Zr obtidos no l_aboratório da GEOSOL/GEOLÀB e nos dois
laboratórios franceses, o çJue inviabilizou a utilízação das análises
químicas para elementos traços, obtidas pela GEOSOL/GEOLAB, em

conjunto com os dados obtidos na EscoLa de Minas de Saint-Etienne.
Como consegüência, só foram utilizados no estudo petrogeoquímico os
resultados de elementos traços obtidos no laboratório francês.
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O probl"ena não é con a c-Zassifj-
cação, mas com d natvreza que
não faz cotretamente as coisas.

Àlbert Johannsen ( 1939 )

O estudo geoguúnico das rochas metavulcânicas da Formação Abapã
foi real-izado utilizando-se os elementos maiores, traços e terras
raras de forma integrada, a fim de permitir a classífição, a
compreensão do ambiente tectônico e a infruência dos fenômenos sin e
pós-magmáticos sobre o quimismo original dessas rochas.

A amostragen das rochas metavulcânicas foi realizada visando ao
detarhamento em nÍveI de afloramento e à comparação dos diversos
derrames existentes na região de socavão-Abapã-rtaiacoca. o estudo
de afloramentos objetivou a caracterização dos dois tipos principais
de rochas metavulcânicas: foliadas (MVF) e não foliadas (MVN).

Através dos resultados geoquímicos (tabelas 9.1 e g.2 - Ànexo
3), observa-se a variação da conposição quftnica entre as MVF' e MVN.
Nessas tabelas, também é posslvel observar os teores "dj.ferentes', de
K2O, Na2O, CaO, M9O, entre outros elementos, que essas rochas
apresentam.

Os valores aparentemente anômalos para eJ.ementos corno (K2O,
Na2O, CaO e MgO), mesmo para rochas determinadas petrograficamente
alcalinas, podem ser compreendidos considerando-se a possibilidade
de as rochas metavulcânicas da Formação Àbapã constituírem rochas
ultrapotáss icas, provavelmente, Iamproíticas .

A tentativa de cl_assificação dessas rochas através da
utilização de diagramas químicos é infrutífera, pois os el-evados
teores de K2O e os baixos teores de Cao, Na2O e MgO classificam
essas rochas como sendo desde fonol_itos até andesitos. O cáIcu1o da
composição mineralógica teórica, através da norma CIpv{, define uma
grande variedade de minerais cono guartzo, Ieucita, metassilicato
potássico (K2SiO3), mostrando que a utilização desse tipo de norma
não é indicada para rochas ultrapotássicas.

Rochas com teores eLevados de K2O (> l0*) tên sido descritas em
dif erent,es continentes corn idades que variam do proterozóico até o
recente. Muitas dessas rochas são descritas por MitcheÌl & Bergman
(1991) como lamproítos, Esses autores consideram ,,Lamproites as a
cl-an of rocks and not a speciÍic rock variety. Individual rocks
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beTonging to tàjs cl-an night not possess all of diagnostic features
of the clan but are named Tamproites on tåe basis of tÌ¡ejr
contaíning one ot more typomorphic minerals, having the req.ujs j te
geochemica! character. .." .

A classificação de um lamprolto, considerando-se os diversos
autores, pode ser subjetiva, mas, neste trabalho, será utilizada a
de ¡{itchell & Bergman (1991), por ser a nais moderna e a mais
abrangente. Esses autores definem alguns critérios, do ponto vista
geoquímico, para se caracterizar uma rocha como un Iamprolto
(tabeLas 8.1 e 8.2 - Ànexo 3):

- (K2OlNa2O) molar > 3

- (K2O/AI2O3 ) nolar > 0,8
- (K2O+Na2O/Na2O) molar > 0,7
- FeOt < 10t ; CaO < 10t e TiO2 entre 1 e 7t
- Ba > 2000 ou > 5000 ppmi Zr > S00 ppm, Sr > 1000 ppm e

La > 200 ppm

- Composições isotópicas de Nd e pb indicando um magma
derivado de um manto enriquecido em elementos
incompatíveis e empobrecido em U.

Antes de determinar se as rochas metavulcânicas da Formação
Àbapã poden ser definidas como lanproltos, verificou-se a
possibilidade de a atual composição qulmica dessas rochas ser
conseqüência de fenômenos sin ou pós-magrnáticos .

À percolação de fluidos associados a hidrotermal i smos ou
netamorfismos é um importante fenômeno responsável pela abertura do
sistema e pelo transporte de elementos guímicos. euando ocorre es6e
típo de fenômeno em uma rocha ígnea, as texturas e as paragêneses
originais sofrem transformações que são identificáveis
petrograficamente. Geoquimicamente, esses fenômenos podem ser
identificados através do aumento do teor de H2O+ (pF), e a
incoerências entre os teores dos elementos móveis e os outrog-

Os resultados geoquímicos das MVF nostram teores de H2O+ (pF)
(L6 anáJ-ises) com uma variação entre l.* e 5t, sendo çJue as rochas do
afloramento ÀBP 67 são as que possuen os teores mais elevados. As
MVN apresentam teores baixos de H2O+ (pF), para as 13 anostras
anaJ.isadas, entre o,2Z e 1,25*. Esses valores corroboram a
interpretação petrográfica de que os fenômenos metamórficos,
géralmente de hidratação, pouco afetaram as rochas I'{VN.
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As análises petrográficas mostram que as ìwN são constituldas
principatmente por sanidina e vidro vutcânico ( desvitrificado ) , com
texturas magnáticas bem preservadas. Essas características,
associadas aos baixos teores de H2o+ existentes, são indicativo
importante de que a atuar composição qulmica e míneratógica dessas
rochas está próxima da composição inicial .

As rochas MVF apresentam teores elevados de H2O+ e uma
paragênese con predominância de minerais netanórficos
l filossiricatos ). Essas características são indicativo de gue essas
rochas sofreram possivel-mente transformações químicas durante
frenômenos sin ou pós-magmáticos .

À determinação de çJue as rochas MVN possuem um quimismo próximo
do original possibilitou a realização de estudo para verificar se
essas rochas são rochas lamprolticas. Apesar de as MVF apresentarem
evidências de transformaçöes guímicas, essas rochas foram tratadas
em conjunto com as MVN.

Utilizando-se os crítérios de Hitchel1 & Bergman (1991) para
definir uma rocha como la.urproíto, as MVN e MVF satisfazem a maioria
dos requisitos para os el_ementos maiores (exceção do teor de feo).
Essas características geoqulmicas associadas à erevada porcentagem
de sanidina existente em muitas N\¡N, permiten interpretar que essas
rochas são lamproftos .

Às lwF apresentam uma composição qulmica un pouco distinta das
MVN, como teores mais elevados de MgO e Ì{2O+, e mais baixos de K2O.
Essas características podem ser interpretadas como sendo um outro
tipo de rocha lamproítica, e não como conseqüência somente da
mobilidade gulmica causada por fenômenos sin ou pós-magmáticos,

Sahama (L97 4\ classificou, através dos el_ementos maiores, as
rochas potássicas em dois grupos: os orenditos e os kamafugitos. Os
kamafugitos representam as rochas ultramáficas alcalinas
subsaturadas em síLica, enguanto os orenditos são supersaturados em
síIica e, segundo Mitchell- & Bergman 1991., podem ser considerados
como sinônírno de lamproltos. Às rochas metavulcânicas no diagrama de
classificação de sahama (L974 ) apresentam-se preferenciaLmente no
campo dos orenditos, podendo ser definidas como 1amproítos (figura
8.1) .
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figura 8.7 - Diagrana
definindo as .rocàas meta-
vuTcânicas como orenditos,
ainônimo de Tamproftosj.
Mw(a) e I4\rN (D).

55
si02

A razão K2OlNa2O das rochas metavulcânicas pernite defini-Ias
como rochas ultrapotássicas . Barton's (1979) reconhece três tipos de
magmas potássicos, que foram denominados de RPT, LHT e TAT:

a) RPT ( Roman Province type): Magma metaluminoso
relativamente rico ern SiO2 (> 4241 , contendo
piroxênio rico em AL, Ieucita pobre en Fe e sanidina
junto com plagioclásio;

b) LHT (Leucite Hil1s type): Ìlagma peralcalino relativamente
rico em SiO2 (> 42t), contendo piroxênio pobre em ÀI,
micas, anfibólio alcalino, leucita rica em Fe2+ e
s anidina;

c) TAT ( Toro-Ankole type): magma mataluminoso e pobre em SiO2

(Sio2 < 44*), contendo leucita junto com kalsilita,
melilita e peroviskíta.

No diagrama de Barton's (1979), as rochas netavulcânicas da
Formação Abapã mostran uma dispersão entre os campos de RPT e LHT

( figura 8.2). Às MvF encontram-se preferencialmente no campo dos
RPT, enquanto as MVN entre os ca¡npos de RPT e LHT.

Para Mitchel-l e Bergman (1991), o campo LHT no diagrana de
Barton's é o que caracteriza melhor as rochas lamproíticas. Embora

al.guns tipos de lamproítos, como os de Murcia-Almeria da Espanha,
possu¿rm uma dispersão de cornposição simiLar à apresentada pelas
metavulcânicas de Àbapã.

605045403530
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Figura 8.2 - D¡ag¡ama
definindo as rochas tfvF 6)como rochas potássjcas do
tipo RPT, e as MVN (E) cono
de transição entre Íochas
potássicas P.pT e LflT.

o.2 0.4 0.6 0.8 1 1 .2 1 .4 r .6' ((K2o+Na20) l{t?O3)molâr

Com o objetivo de verifícar se os elementos traços també¡n
apresentam teores "diferentes ", de forma aná1oga aos eLementos
maiores, fez-se um estudo integrando todos os resul_tados existentes.

8.1 - Elementos Maiores e Traços

As diferenças qulmicas exístentes entre as ìlVF e MVN,
associadas às diferenças mineralógicas, podem estar indicando que se
trata de dois tipos distintos de lamproítos. para melhor compreender
as diferenças qulmicas entre os dois tipos de metavulcânicas,
calculou-se a composição química média dessas rochas (tabela 8.3).

À comparação da composição química ¡nédia das MVN e MVF permite
definir as seguintes caracterí sticas :

a) valores próximos de SiO2 (50,22* e 52,93.t);
b) valores elevados de K2o para as ì{vN (11.,94t), em

comparação com as rochas MvF (6183t);
c) baixos teores de CaO e Na2o em ambas as rochas;
d) valores pr6ximos de certos elementos traços, e diferentes

para outros (Ba, Ni, Rb, Zn. Cs. Pb, VI, e Ga).
Para a conpreensão da composição química atual das rochas

metavulcânicas, realizou-se um estudo petroquínico de detalhe, a fim
de verificar se essa composição é conseqüência de fenômenos
magmáticos (assimilação, contaminação) ou pós-nagmáticos
( hidrotermalismo, metamorfismo ) .
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?abe-la 8.3 - I'lédia dos resu_ltados químico.s dos dois prineipais tiposde rochas metayu]cánicas.

O estudo petrográfico (capltuJ_o 3) caracteriza, para as tlVN,
uma paragênese mineral com predominância de minerais magrnáticos. As
uvF possuem paragêneses ¡nineral em conseqüência de metamorfismo,
embora seja comum a existência de feições magmáticas (varfolas).

A pouca quantidade de minerais recristalizados e neoformados
nas MvN permite aventar a possibilídade de não ter ocorrido
¡robilidade gulmica irnportante nessas rochas durante os fenômei¡os
metamórficos. Portanto, o quimismo apresentado pode ser conseqüência
exclusiva de fenômenos e processos existentes durante a geração e
cristalização dessas rochas .

Para a verificação de cogeneticidade entre os dois tipos de
metavulcânicas, utilizou-se a razáo entre dois elementos
incompatíveis considerados imóveis. Essa metodologia (vril-son 19g9)
mostra ç[ue, e¡n rochas cogenétícas, a razão desse erementos não sofre
variaçóes significativas com a mudança de composição da rocha

Os gráficos de verificaçáo da razão entre dois elementos traços
( figura 8.3) nostram que, apesar da dispersão dos pontos, as
metavulcânicas possuem razões Nb/y, Zr/y, La/Ce, e Nb/Zr próximas,
permitindo admitir a cogeneticidade entre os dois tipos.

As MVN, apesar de apresentarem maior dispersão dos pontos, con
exceção do diagrama de La=f(ce). permitem, junto com alguns pontos
de MvF, definir um trend de evoJ_ução. As MVF são as rochas que
possuem a maior variação de teores. A dispersão dos pontos das
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À-pesar da dispersão dos pontos, é possível caracterizar osdíferentes tÍpos de metavul,eânícas eomo cogenétieas, com exeeção das
amastras ABP 65 (8, G, GS e BS). sinboTogia igual à da figura-î.1.

A mobilidade (lato sensu) de elementos, durante os fenômenos
sin e pós-magmáticos r pode estar relacionada à percolação de
fluidos. A fim de verificar o volume de fluidos existente nos
diferentes tipos de metavulcânicas, confeecionaram-se diagramas
utilizando-se H2O+(PF) versus alguns elementos diagnósticos de tipo
de vulcanismo (figura 8.4).

Esses diagramas mostram as I'IVF com os teores mais elevados de
HzO+, apresentando tanbém importantes variações de quimismo. Mostram
ainda as l"lvN como rochas com teores baixos de H2o+ ( <l , 25t ) ,
independentemente dos teores de outros elementos.
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Nas MVN, a variação de teor de SiO2, K2O, TiO2 e zr, em relação
à H2o+ (PF), indica que a coDposição atual dessas rochas não está
rel-acionada a um fenômeno de entrada de fluidos no sistema. No caso
das MVF, observa-se que com o aumento do teor de H2O+ (pF) ocorre um

aumento de TiOz e Zr, uma dininuição de SiO2, mas o teor de K2O

permanece constante.
Se o aumento de H2O+ (PF) for interpretado como conseqüência do

metamorfismo superimposto, o teor de K2O existente nas MVF, por não
sofrer variação, pode ser considerado como originaJ-.
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À comparação da variação da razão dos elementos traços (figura
8.3) com os diagranas de teor de H2O+ (figura 8.4) mostra que as
rochas mais ricas em H2O+ (ÀBp 658, BS, c, GS) são, também, as que
apresentam os teores mais extremos desses el-ementos. portanto, pode-
se admitir que, no caso das MVF, o fenôneno responsável pela
hidratação determinou a modificação do teor desses el_ementos traços.
Nesses diagramas, é posslvel verificar a existência de pontos das
amostras de I'IVF próxinos àqueles das amostras de MVN, corroborando a
possibilidade de cogeneticidade entre essas rochas.

Na tentativa de classificar e compreender as metavulcânicas da
Formação Abapã, aduritiu-se que as l'lVN são representantes dos
processos magmáticos existentes durante a geração dessas rochas.
Nesse caso, a conposição qufrnica dessas rochas pode ser estudada
comparando-se com as rochas Ìamproftos exístentes, de diferentes
idades e formadas "m difer".rtes ambientes tectônicos (Foley &

I{heller 1990, wilson 1989 ) .

8.2 - Elementos Terras Raras (ETR)

O estudo do padrão de distribuição dos ELementos Terras Raras -
ETR - das rochas netavulcânicas foí realizado utilizando-se a
normalização de Nakamura (1974). As rochas metavurcânicas apresentam
padrões simiLares en ETR, com leve enriquecimento nos El,ementos
Terras Raras Leves - ETRL - e uma ligeira anomalia negativa de Eu.

Os padröes de distribuição dos ETR para as rochas MVF mostram
un enriquecimento em ETRL, com uma discreta anonalia negativa de Eu
(figura 8.5).

Os padrões dos ETR das MVN apresentan similaridade com os
padrões das lfv[' , mas com uma nenor dispersão ( figura 8.6). Essa
sí¡niÌaridade entre os padrões é ¡nais um indicativo da cogeneticidade
entre os dois tipos de metavulcânicas.

A comparação dos padrões dos ETR dos dois tipos de
metavuLcânícas mostra grandes semelhanças, apesar de as Mvr'
possuírem maior dispersão, em rel_ação às MVN. Comparando-se essa
dispersão com os diagranas de teor de HzO+ (figura 8.4), observa-se
que os padrões dos ETR independem do teor de H2O+, o que indica que
o metarnorfismo não ocasionou deseguilíbrio químico em nlvel dos ETR.
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Figura 8.5 - padrões de dilsälbuição doscondritos llvakamura 7974) para -as 
MVE.

ETR, normalizados segundo
¡Ies te dÍagrama, estãoplotados dois Tamproitos de Murcia-Almerio.
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Figura 8.6 - Padrões de
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distribuição dos ETR, noinÁillãaos- sãfiiaopara as MyN.

os padrões apresentados per.as rochas metavulcânicas, com fracas
anomalias negativas de Eu e enriquecinento em ETRL, ocorren tambén
nas rochas lamproíticas de Murcia-Armeria na Espanha. Às rochas
vulcânicas cál-cio-alcal inas de margem continental- e de interior de
continentes (vtpB) também apresentam padrões de ETR com anomal_ias
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negativas de Eu, mas as composições mineral-ógicas e os teores de K
são muito diferentes.

os padrões dos ETR de ambas as metavurcânicas são similares aos
apresentados por diferentes tipos de rochas ultrapotássicas e
lamproíticas. A comparação realizada com os lamproltos de Murcia-
Àlmerio' pLotados na figura 8.5, deu-se em consegüência do fato de
essas rochas apresentarem a mesma dispersão dos pontos no diagrama
de Barton's (1979) (figura 8.2).

8.3 - Àmbiente Tectônico

A ocorrência de rochas ramproíticas representa provavermente a
menor quantidade de rochas ígneas conhecidas. Das 24 0corrências
conhecidas, 5 são proterozóicas, 2 pareoz'icas. 6 mesozóicas e rL
cenozóicas. rsso sugere que esse tipo de rocha só se for¡nou a partir
do Mesoproterozóico, quando teria ocorrido a formação de mantos
passfveis de servirem de fonte para esse tipo de magmatismo.

O magma responsáve1 pela formação de rochas lamproíticas é
essencialmente um magrna atcal-ino continental intraplaca. os
lanproltos mais recentes aparentemente não apresentam nenhuma
relação espacial com os rimites de pracas tectônicas modernas, Essas
rochas intrudem em diferentes tipos de ambientes tectônicos
continentais, rnas não se te¡n conhecimento de algum tipo de lamprolto
gue tenha intrudido urna crosta do tipo oceânica.

Nos ambientes continentais, vários lamproítos são encontrados
associados a line¡rmentos ou falhas de escara continentar, enç[uanto
outros não parecem apresentar nenhuma reLação com faLhas
reconhecidas. Diferentes autores sugerem a existência de uma relação
entre as zonas de rjft continentar ou aulacógenos, e magmatismo
al-calino derivado do manto, incLuindo nesses casos: kimberlitos,
lamproltos, ramprófiros urtramáficos e magmas relacionados (Le Bas
1.97l., Ir,litche]I & carson 1981., Seyf ert 19gZ, Mitchell & Bergman
r.991) .

MitcheLl & Bergnan (1991) admitem a existência de uma relação
entre o magmatismo lamproítico e processos tectônicos paleo_
extensionais, principarnente paLeoriÍting. Apesar de os tamproítos
serem produtos pós-tectônicos, parecem est'ar relacionados
fundamentalmente a zonas orogênicas .
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À existência de reração entre a geração de rochas lamprofticas
e paleozonas orogenéticas pode ser compreendida através dag
seguintes evidências:

a) A proximidade dos lamproftos fanerozóicos com as margens
de cratons, onde ocorreram orogêneseg conseqüentes de uma
evolução por acresção continetal i

b) A existência de lamproftos proterozóicos associados a
faixas móveis co¡n idades bem mais antigas (> 2OO

1000M. a. ) ;
c) Similaridades entre as idades modelo Nd e Sr, com as

idades dos inportantes eventos formadores de crosta
( orogenias ) ;

d ) Características geoquímicas dos Iamproftos com
enriquecinento em Nb, Hf e Zr.

Às plumas manté1icas oferecem mecanis¡nos efet.ivos para o
aquecimento de extensas regiões do manto titosférico subcontinentar.
um estudo (Mitchell & Bergman 1.991) da relação existente entre os
resguícios de plumas do manto e a localização de ramproltos permitiu
aos autores considerarem as plumas mantélicas cono precursoras da
geração de lamproltos .

A combinação de anomalia termaJ., induzida por ação de plumas
mantélicas en uma região litosfériea, sob um auracógeno ou uma zona
paleorogênicar parece ser o mecanisrno mais atraente para a formação
de rnagmas lamprolticos .

Os lamproítos apresentan uma caracterl6tica geoquímica
particular, definida pelo enriguecimento no elementos incompatfveis,
abundância de K, Nb, Hf, Zt e Ti, e, empobrecinento em Na, Ca e ÀI .
Essas caracterlsticas , observadas em um spide rdiagram (figura g.7),
sugerem que essas rochas são produto de fusão parcial de uma fonte
com composição diferente de um manto primordiat (N-MORB).

No spiderdiagrant está pl_otado, juntamente con as rochas
metavulcânicas, um J.amprolto da região de Murcia-Almeria, da
Espanha. o padrão apresentado peros dois tipos de rochas é rnuito
s imílar , de f or¡na análoga aos padrões dos ETR .

As rochas de arcos de ilhas çFre se encontram associadas a zonas
de subducção atuais são geralmente empobrecidas em Nb, Hf, Zr e Ti;
como resultado, esses erementos e outros incompatíveis ficam como
fases residuais nas zonas de Benioff ativas.
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As rochas la¡nprofticas estão gerarmente associadas às bordas de
crátons, em paleozonas de subducção, onde pode exísÈir uma zona de
Benioff fóssiI. Essa posição, geotectônica associada à cornposição
qulmica, sugere que essas rochas são produto da fusão parcial de uma
zona de Benioff fóssil .

A composição qulmica da fonte, a partir da gual se originararn
os lamproltos, pode ser compreendida admitindo-se a existência de um
manto metassomático. Esse tipo de manto é reconhecido como uma das
fontes de rochas alcalinas, que possuem como caracterfstica o
enriquecimento em elementos incompatíveis, tais como K, Ba, Sr, Rb,
Y, Nb, zr eP. As idades Nd, pb e Sr desse tipo de nanto sugerem que
os eventos ¡netassomáticos ocorreram em uma fonte mantélica
possuidora de longa vida geoJ_ógica.

8.4 - Conclusões

O estudo da Fôrmação Abapã, através da geoqulmica das rochas
rnetavulcânicas , permite as seguintes conclusöes:

a) A cogeneticidade entre as rochas MVF e MVN;

b) A composição qulnica apresentada pelas MVN está
relacionada a fenômenos magmáticos, enquanto as MVf
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d)

e)

parecem ter sofrido mais intensamente os fenômenos
metamórficos;

Os el-evados teores dos elementos incompatlveis (LILE),
com enfase no K, Nb, Hf, Zr e Ti, permitem interpretar
as metavulcânicas como lalnproítos i

Do ponto de vista de ambiente tectônico, os Lamproftos
são descritos como rochas originadas em processos
tectônicos extensionais, associadas às bordas de
crátons ou a pal-eozonas de subducção;

Considerando-se só as rochas metavulcânicas, do ponto
de vista qulrnico, pode-se determinar a Formação Abapã
como un ambiente de rift, associado a um cráton de
idade PaJ.eoproterozóica.

f)
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9 FORMAçÃO BATRRO DOS CA¡'IPOS

Neste capltuÌo, objetiva-se caracterizar a Formação Bairro dos
Campos através da geoqufmica dos tnetadoleritoE que se encontram
intercalados aos metadolomitos. para isso, utilizou-se como
netodologia a integração dos resultados qulmicos dos elementos
naiores, traços e terras raras, com os resultados peÈrográficos.

À integração teve como propósito determinar para os
metadoleritos o tipo de magmatismo e o arìbiente tectônico de sua
geração, além de compreender a importância dos fenômenos pós-
magmáticos sobre essas rochas e a sua influência sobre os resultados
geogu finicos e isotópicos .

Embora rochas metabásicas sejam comuns e tenham sido descritas
com fregüência no Precambriano dos Estados de são paulo e paraná,
ocorrendo tanto no Grupo Açungui como no Setuva, ainda não foram
realizados estudos visando à sua caracterização petroquímica e
petrogenética.

A amostragem foi realizada, nos vários corpos existentes, na
região trabalhada ( Itaiacoca-Àbapã-Socavão ) . En alguns corpos, foram
recolhidas várias amostras de um mesmo afloramento, a fim de
assegurar o caráter cogenético do material a ser analisado. Os
resuftados quÍmicos obtidos encontram-se na tabela 9.1 - Anexo 3.

9.1 - Elementos Maiores

O trabalho inicial no esÈudo de um paleomagrnat ismo é a
verificação e quantificação da mobilidade dos elementos quimicos
constituintes da rocha durante os fenômenos pós-magmáticos. Com esse
objetivo, foi comparado inicialmente o diagrarna (Na2O+K2O¡=t1ttotr,
qúe considera elementos com maior mobilidade, com o diagrama
zrlTio2=f ( Nb/y ) , de elementos maiores e traços que se caracterizam
por sua baixa mobilidade durante fenômenos de percolação de ftuidos
( figura 9.1).

À simil-aridade entre os resultados desses dois diagramas
demonstra que fenômenos pós-magnáticos, aparentemente, não
ocasionaram abertura no sistema rocha total, por não existirem
evidências de mobilidade importante dos elementos considerados
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móveis. Nesses diagrarnas, observa-se que os metadoleritos possuem
composição basáltica, com tendência para o campo dos basaLtos-
andesfticos, e caráter preferencial toleltico subalcalino,
caracterizado pela razão Nb/y menor que 0,67. Esses resultados
corroboram os obtidos através do estudo do quimisno dos piroxênios
(capltulo 4). onde os metadoleritos foram caracterizados como
subalcalinos -

Nto
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Fig-ura 9.7 - a) Gráfico (NaZO+K2O)=f(Sio2) (Cox et a7. t97g)indicando a composição basá7tica dos metadoTeritos, com ùma
tendêncÍa para o campo dos basaTtos /andesfticos. b) O gráfico
zr/Tio2=f (Nb./y) (winchester û FToyd 7977) define essas roehas como
têndo composição de basa]tos subaTcaTinos, com uma tendência para o
canpo dos basaltos /andesÍticos. Roc¡¡as com oJ"ivina normativa (a) e
rochas com qvartzo normativo (E).

A norma c.I.P.Ì{. apresenta oito amostras com olivina normativa
e cj-nco com quartzo normativo (tabeta 9.2 - Ànexo 4). Esse resultado
permite, mais uma vez, verificar o caráter subalcal_ino da maioria
das rochas metadoleríticas e, ao mesmo tempo, sugere a possibílidade
da existência de um processo responsável pel_o aumento do teor de
SiO2 e conseqüente geração do quartzo.

Para a compreensão das condições de cristalização das rochas
nêtadoleríticas , elaborou-se um estudo através de diagramas de
variação. A razão FeOt/UgO foi utilizada como índice de
diferenciação, em virtude de sua maior variação. Os diagrarnas de
variação (figura 9.21 mostram a existência de uma pequena
diferenciação para as rochas com olivina normativa em comparação corn
aquelas com quartzo nor¡nativo que, aIém de serem mais diferenciadas,
possuem importantes dispersões nos teores de diferentes elementos.
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Nos diagramas, de variação é possfvet verificar que as curvas
de evoJ-ução de cristatização, utilizando-se os ele¡nentos Ar2o3, cao
e !19O, caracterizam' para 06 metadoleritos, r¡m fracionamento iniciar
de olivina e crinopiroxênio e, subordinadamente, pragiocrásio. Deve-
se observar que as rochas corn quartzo normativo são as que possuem
val-ores el-evados de Tio2, K2o e Na2o, caracterÍzando um grau cle
di ferenciação.

Também através dos diagramas de variação, considerando_se o
teor de TiO2, pode-se dividir as rochas metadol_erlticas em:

a) rochas com altos teores (ÀTi > 2,5 *l¡
b) rochas com teores intermediárias (1,J--1,4 t);
c) rochas com baixos teores (BTi < 1,0 t).

O diagrama A F M (Irvine & Baragar 1921) define uma
concentração preferencial dos pontos no campo dos basartos
tolefticos (figura 9.3).

Figura 9.3 - Diagrama A F 14
( Irvine & BaÍagaÍ j97 j. )definindo os netadoferito;
como toLeftos, e mostrando
gue as rochas com quartzo
normativo são as gue
possuem os teores maiseJ.evados de Feox-SinboTogia iguaT à
tigura 9.1..

A tendêncía de enriquecimento em Feot (figura 9.3) é definida
peJ-as rochas com ATi, quartzo normativo e val-ores el-evados de sio2,
K2O, Na2O,e FeOt (ELA 3b, 3d e 4), indicando que a titanita e,
possivel-mente, a nagnetita, estão associadas à fase final de
cristalização.

Através dos elementos rnaiores, é possíver concruir que, apesar
da variação de composição, os metadoleritos são rochas cogenéticas
com composição de basaltos subalcalinos toLeíticos.

daC A].c .
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9.2 - Elementos Traços

o estudo dos metadoleritos através dos elementos traços teve
como objetivo a caracterização do tipo de maqmatismo e do ambiente
tectônico responsáveJ. pela geração dessas rochas.

Estudos realizados em diferentes ambientes tectônicos modernos
perrnitem caracterizar, através da análise do comportamento alos
elenentos traços, os diversos ambientes geradores de magmas. A
utilização desses resultados paxa a compreensão do rnagmatismo
proterozóico pode ser feita considerando-se a possibilidade de
mobiLidade química durante os fenômenos pós-magrmáticos.

À fim de verificar a existência de ¡nobir"idade química dos
elementos traços' conf eccionararn-se gráficos de variação, tanto para
os erementos móveis como para os considerados imóveis, utilizando-se
também a razão Feor/Mgo como índice de diferenciação lfigura 9.4).
os resultados mostram compatibir-idade com os obtiflos para os
elernentos maiores, caracterizando, mais uma vez, a fraca mobilidade
quínica ocorrida posteriormente à cristalização das rochas
metadoleríticas .

Às linhas de evolução do Sr e do Ni mostram também un
fracionamento iniciar de olivina e clinopiroxênio, de forma
compatível com os elementos maiores.

A integração dos resurtados obtidos através dos diagramas de
variação ( figuras 9.2 e 9.4) mostra gue alguns e1e¡nentos (SíO2,
À1203, Fe2O3t, Ba e Sr) não se aLinham nos trends de evolução das
rochas com ol-ivina normativa. Esse desalinhamento pode ser
conseqüência da mobilidade desses elementos, devido a modificações
dos processos sin-mag,rnáticos , ou durante os fenômenos pós_magrmáticos
(metamorfismo).

Diagramas entre dois elenentos traços incompatíveis permitem
verificar, através da constância da razáo, a cogeneticidade de
rochas e compreender os fenômenos magmáticos responsáveis peJ-a sua
geração. À cristalização fracionada é o único processo que explica a
existência de razões constantes entre dois elenentos incompatlveis.
Qualquer outro processo, como a fusão parcia]- ou a contaminação
crustal-, modifica essa razão.

Diagramas que consideram a variação da razão entre dois
elementos traços, en relação a outro elemento traço, permitem



verificar os processos
rochas cogenéticas .

nagmáticos atuantes durante a geração

91

de

35350
Ba

ls o o
3b4¡

300

2s0

260

20

15

10

Rb

o

FeOt/¡{go

FeOt/lr9o

FeOt/H90

360

320

160

140

L20
r00

80

60

40

20

0
FeOt/H90

Nb

Figura 9.4 - Diagramas de variacãodos eT,ementos traços. SinboTo-giaigual à da figura 9.2.
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com o objetivo de verificar a cogeneticidade e compreender os
processos magmáticos gue influenciaram a formação dos metadoleritos,
conf eccionararn-se os diagranas y/Nb=f(y) e zr/y=f(zrc) (figura 9.5).
A disposição dos pontos mostra que um processo de fusão parcial foi
atuante durante a fase iniciaL do magmatismo, tendo evoluído,
posteriomente, para uma cristalização fracionada.

sr Ni

o
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Com base na figura 9.5, observa_se que as rochas çnre possuem
olivina normativa' portanto subar-carinas, estão reracionadas ao
fenômeno de fusão parcial , enquanto aqueLas com quartzo normativo
estão relacionadas a um processo de criata),ização fracionada.

Esses resultados corroboram os obtidos através dos diagramas de
variação (figura 9-2)r que mostram as rochas com quartzo normativo
tanbém como as mais ricas em x2o, Na2o, Fe2o3 e Tio2. portanto,
pode-se considerar que un fenômeno de cristalização fracionada foi
responsável pela geração de rochas doleríticas mais ar-carinas, como
conseqüência de um processo de diferenciação (amostras ELA 3b, ELÀ
3d e ELA 4). Esse processo explica, também, a existência de
hornblenda e traços de biotita nas rochas rnetadol-errt icas mais
diferenciadas, çJue foram interpretados, através da petrografia, como
minerais magmáticos .

Y /Nb zr lv

o 20 40 y 60 o 40 Bo Lzo 160 zr 2oo
Figuras ?:5. - -Diagramas mostrando as rochas com oLivina normativa(u ) | ctett-ntndo um -,'tÍend,' de fusâo parcial (Fp) , as roehas eonquartzo nornativo (Ç), an "xrend" de cristaiização' fracionada (cF).

Os elenentos traços permitiran verificar, a1ém da
cogeneticidade, que a existência de rochas metadol-erít ic as com
olivina e quartzo normativos é conseqüência da variação das
condições petrogenéticas existentes durante a geração e
cristal-ização dessas rochas .

9.3 - Elementos Terras Raras (ETR)

o estudo do padrão de distribuição dos ETR para os
metadol-eritos foi rear-izado através de três anáIises (tabela 9,1 -
Anexo 3 ) . A normalização dos resultados foi feita através dos
valores das rochas condríticas propostos por Nakamura (1974).

b)

3b

a
20b
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Às três a¡nostras de metadoleritos (ELA 3d, ELÀ 10 e ELA Zob)
com diferentes graus de diferenciação apresentam um fraco
fracionamento, com (Lalyb)n médio de 3r72. os padrões de ETR mostran
9ue, apesar dos diferentes teores, os metadoleritos possuen
similaridades, com leve enriquecimento em ETRL e sem anomalia
negativa de Eu (figura 9.6).

A comparação desses resultados dos ETR com os obtidos para os
elementos maiores e traços mostra que as rochas com maior fndice de
diferenciação são as mais enriguecidas em ETR. Cono exempl-o,
observa-se que as rochas com olivina normativa (ELÀ 10 e ELA 2ob)
são as que possuem menores teores de ETR, em reração às rochas mais
diferenciadas, com quartzo normativo (ELÀ 3d). Às similaridades dos
padrões de ETR são mais uma indicação da cogeneticidade dessas
rochas.

Rocha/condrito100

50

o ELA 3D

. ELA 10

o ELA 208

10

5

Nd Sm Eu cd Ho Er Yb Lu
Figura 9.6 - pa de distrirlgura v-þ - paoroes de cristribuição dos ETR de três amostras de
!e^t_1d_21grix9s, u_tilizando os vaLo.ies de lvakamura ( Jg74 ) para anormalização- Àpesar de as três amostras possufrem' p-adrõessrnrtares, a amostra ELA 3d possui teores superiores de EfR.

9.4 - Ambiente Tectônico

Após a determinação da existência de cogeneticidade entre os
vários corpos de metador-eritos e a compreensão dos processos
petrogenéticos, procurou-se estudar as condições tectônicas
responsáveis pela geração dessas rochas. Foram util-izados, para
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isso, os eLementos traços petrogenéticos considerados imóveis (Nb,
yt Z.), Levando-se em consideração a validade de utilização de
diagramas discriminantes no estudo de paleomagmatismo de idade
proterozóica.

O estudo cornparativo, através de diferentes diagrarnas
discriminantes, evidenciou que, dependendo dos e1ementos que venha¡n
a ser utilizados comó parâmetros, as rochas metadoleríticas
caracterizam diferentes ambientes tectônicos.

Diagramas discriminantes utilizando os el_ementos Ti e zr
definem os metadoleritos como MORB, não especificando qual o tipo
(figura 9.7a). No diagrama Ti/y=f(Nb/y) (figura g.7b), o baixo valor
de Ti é o principal responsável pelas características MORB, uma vez
que a razão Nb/Y define, mais uma vez, o caráter toleítico desse
magrnatismo.

I0 t00
Figura 9.7 - Diagranas
do tipo MORB. A figura

Zt tO00 0, 01 0.1 Nb/y 1

caracterizando os netadoleritos como toLeÍxos
b mostra a tendêneia dessas rochas para llpB.

Para a determinação do tipo de MORB, util_izaram-se os trabalhos
de Le Roex et aI . (1983, 1909), que subdividiram o MORB nos tipos N

(zrlNb>16), I ( zr/Nb=7-L6 ) e E (zrlNb<7). Os metadol_eritos com
olivina nonativa correspondem, em função da razão Zr/ñb, ao tipo T
MoRB (zrlNb média = 9106), enquanto aquel_es que possuem quartzo
normativo, embora ainda sejam T MORB, possuem vaÌores elevados
(zrlNb = l-1.,6), chegando algumas amostras a exibirem razão zrlNb
maior que 16 (ELA 3b).

O uso dos elementos maiores aÈravés do diagrama triangular,
considerando-se a relação M9O-FeOt-AL2O3 (pearce et aL. Lg77lt

Tolèftos I Tra¡s.



tanbém caracteriza a maioria dos
MORB (figura 9.8).
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metadoleritos como tol_eltos do tipo

Figura 9.8 - Diagrama
(Pearce et aL. 1977)
definindo os metadoTeritoi
como sendo xoleítos do tipo
Ì4ORB. As rochas diferencia-
das estão dentro do canpo de
basaTtos continentais.

r{æ LÌ203

Considerando-se o comportamento dos elementos Th, Hf e Ta* (Ta*
= Nb/16)' os metadoleritos apresentam caracterlsticas de rochas de
arcos de ilhas (VAB) associadas a zonas de subducção (figura 9.9).
Deve-se ressaltar -gue, das treze amostras analisadas, somente cinco
possuen teor de Th acima do l-imite de detecção, mas ainda próximo ao
linite mínimo de três ppm.

0,7

0, 01

0.01

Figura
cará.xer

a)

il .

UORB+!{PB

1 Îa*

9.9 - Diagranas de Th:f(Ta*) e Th-Hf/3-Ta*
de vAB para oË metadoieritos (Wood et af. 7979).

0,1

de f in indo
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Nesses gráficos (figura 9.9), pode-se veríficar que o elevado
teor de Th é o principal responsáveI pelo caráter VAB dos
netadol.eritos. O problema desses diagranas é que as tlpicas
vulcânicas CwpV (Continental within plate voicanics,), Iocalizarn_se
também na parte rica em Th, no campo das vufcânicas VÀB (Condie
198e ) .

Os diagramas que utilizan principal-mente o y, Zr e Nb (figura
9.1-0) mostram os rnetadoleritos com caracterlsticas transicionais,
não permitindo a discriminação entre toleítos MoRB ou vA-E!,

Ela 3d
1s000

10000

Îi

5000

0

7,5

Zt /U

2,5

0

Tí/Y

Figura 9.10 - Diagramas
(Pearce & Cann L973) e "b"
( Pearce & cal.e J-97 7 ) mostrando,
através dos eJ.enent os Ti. y, Zr e
Y, o cará.xer transiciona-Z dessas
rochas.

O enriquecimento em elementos incompatíveís e em ETRL dos
metadoleritos permÍte admitir a possibitidade de essas rochas serem
derivadas de um manto já enriquecido nesses el_ementos, como do tipo
subcont inental_ . A util_ização dos eLementos Nb, ZÍ, e y em um

b)
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diagrana trianguJ-ar (Meschede 1986) permite definir que essas rochas
provêm de um !1ORB anônalo, do tipo P-MORB ( figura 9.11a). No
triângulo de cabanis & Lecolle (1989), embora os pontos se situem
dentro do carnpo que caracteriza rochas que sofreram misturas ou
contaminação crustal ( figura 9.1, lb), os pontos estão próximo à
conposição de uma crosta continental inferior (Lcc), o que também
pode estar significando gue são rochas provenientes de um manto
subcontinental .

ligyfZ 9.11. - a) Triângu7o- (Meschede 1986) definindo a composição de
P-MoRB ( E-r{oRB ) e, b) tri.ângu7o (cabanis & Lecoiie J.geg), mostîandoas rochas metadolerfticas próximas ao campo ae'iCC (Lowercontinental crust) e distantes do canpo (uppet coitinentar cruèt¡.

Àtravés de spiderdi agrams de er-ementos traços normalizados pelo
I'toRB (Pearce 1983), podem ser comparados os basaltos de diferentes
tipos de ambientes tectônicos. o padrão apresentado pelos
netadoreritos mostra similaridade com as rochas cárcio-alcalinas de
margem continental, com enriquecimento de sr, Rb, K, Ba e Th e
empobrecinento de Zr, Nb e Ta (figura 9.121 .

Na construção desses spiderdiagrams, plotaram_se tanbém os
pontos correspondentes à composição de toleltos da margen
continental brasileira, do cretáceo rnferior (Hisusaki et aI . rgg2l .
o resul-tado mostra semelhança entre os padrões dos metadoreritos e
essas rochas de margem continental passiva, gue segundo Misusaki
(op. cit) foram formadas a partir de um manto do tipo
subcontinental- , con caracterlsticas de OfB,

,
I
I

it
Þ-1toRB

Àlcal inas
À1câlinas
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O ELA 3D
. ELA 10
O ELA 2OB

r BD11a-Campos

Sr K Rb Ba Th Ta.Nb Ce P Z Hf Sm Ti

\yqy? 9. 12 -',spiderdiagram,, dos metadoteillõi- ¡EÃ--íîIELA ro eEA .20b) norn¡af izado peros va),ores do ìqoRB (pearce 19s3). Apesar dassiniLaridades com rochas cáLc io-arca7 Ínàs , observalse 'tambén as.emerhanga com o padrão de toreftos da nargen contínenxal brasiTeirada Bacia de Campos (BD 7Ia).

os diagramas discriminantea para rochas básicas e andesÍticas
permitem definir as rochas metadoLeríticas como rochas tolelticas de
um ambiente tectônico enriquecido em el-ementos incompatfveis. Entre
as possibilidades existentes para a origem dos meÈadoleritos, três
são mais plausíveis:

a) originaram-se de um manto do tipo subcontinental (E_
MORB);

b) formaram-se em um ambiente transicional , isto é, entre
uma crosta continental- e runa crosta oceânica;

c) originaram-se em um ambiente de ilhas oceânicas (OIB), a
partir de um manto com composição similar à anomaLia de
DUPAI,.

9.5 - Conclusões

O estudo da Formação Bairro de Campos, através dos
netadoleritos que se encontram intercalados aos metadol0mitos,
util-izando-se os êlementos maiores, traços e terras raras, permitiu
as seguintes conclusões:
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Os metadoleritos, em relação aos processos magmáticos,
poden ser divididos em rochas resul-tantes de fusão
parcial, as com oÌivina normativa, e rochas
resultantes de um processo de cristaJ-ização
fracionada, com quartzo normativo i
A inexistência, ao menos de forma importante, de
contaminação crustal nas rochas netadoJ_erfticas;

O caráter anômalo do magmatismo em relação a N-MORB com
teores normais de Ti e elevados de Th, !, Zr. Nb e Hf,
permitindo definir essas rochas como originadas a
partir de un manto do tipo subcontinental;

A caracterização dos metadoleritos como tol_eítos de un
ambiente transicional, corrobora a determinação dos
metadolomitos como rochas de una pLataforma
continental_, permitindo admitir a Formação Bairro dos
Campos como de um ambiente de nargem continental do
tipo passiva.

b)

c)

d)
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10 FORMAçÃO Á,CUa CT"ARA

Este capftulo estuda a Formação Água C1ara do crupo Itaiacoca,
através das caracterlsticas geoqulmicas das rochas anfibol"fticas que
ocorrem intercaladas às rochas cálcio-silicáticas e,
subordinadamente, às xistosas.

À primeira questão importante para o estudo desses anfibolitos
é determinar se são rochas paraderivadas ou ortoderivadas, uma vez
que a paragênese dessas rochas é composÈa essencialmente por
minerais rnetarnórf icos.

O pequeno número de amostras anaLisadas de anfibolitos (tota1
de 5) provém de um mesmo corpo çfue se apresenta intercalado a rochas
cálcio-s ilicáticas , como um sjl.l.. Os resultados qufmicos encontran-
se na tabel-a 10.1 - Anexo 3.

A determinação quanto a esses anfibolitos serem orto ou para-
derivados foi realizada através dos diagramas Fe2O3-FeO-SiO2
(Gokhale & cothe 1978) (figura 10.la), e Feot=f(TiO2 ) (peloggia e

Figueiredo 1991) (figura 10.i.b). Esses diagramas permitem determinar
que a maioria dos anfibolitos está no campo das rochas ortoderivadas
(ABP 52c, ÀBP 52d e ABP 52e), e que duaÊ amostras apresentam-se
deslocadasr posicionando-se próximas ou no canpo das rochas para-
derivadas (ÀBP 52a e ABP 52b).

ló
tÈ0t

l2

I

4

b)

l¡etåtufos

70 FeO gO 90 sío2 1oo o

0t
Figura 10.1 - Diagramas de discriminação quinica
anfibolitos. (a) anostras ABP 52c, ABP 52d e ABp
ABP 52a e ABP 52b.

3Ti02 4 ;
enLre ort,o e para-
52e, (E) amosxras

O desLocamento das anostras ABP 52a e ABp 52b en relação às
rochas ortoderivadas mostra a existência de um importante
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deseguilfbrio qufmico dessas rochas. o desequitlbrio pode ser
compreendido através das informações petrográficas (capftulo 5), que
defineû¡ essas rochas como aquelas que apresentam a maior intensidade
de recristatização e neoformação de ¡rinerais. A anostra ABp 52b,
comparativamente à anostra ÀBp 52a, é a que possui o maior grau de
recristalízação à baixa tenperatura, pois se trata de um clorita
f il,ito.

À composição qulmica anômaLa dessas duas rochas (ÀBp 52b e ABp
52e) permite compreender a importância do fenômeno de metamorfismo
de baixo grau, já que este foi capaz de modificar o fabric e o
quimismo de rochas originalmente anfibolíticas. como consegüência,
deve-se considerar, também, que as outras rochas analisadas (ABp
52c' ABP 52d e ABp 52e) provavel-mente sofreram também, embora em
menor intensidade, urn desequiJ.íbrio guirnico.

10.1 - Elementos Maiores e Traços

O pequeno número de anáIises real_izadas para os anfibol_itos
irnpossibilita um estudo petrogenético, através de diagranas de
variação. contudo, o tratamento em conjunto dos resultados da6
análises de erementos maiores e traços permite a cLassificação
química dessas rochas, a1ém do estudo da série geoquímica e do
ambiente tectônico.

O estudo das rochas anfibolÍticas da Formação Água Ctara foi
rearizado considerando-se a existência de mobiridade química durante
os fenômenos de metamorfismos. Ðesses, provavelmenÈe o maís
importante foi o gue atingiu a fácies xisto verde zona da clorita,
por ter sido o responsáveJ- pela formação de clorita fitit.o (amostra
ÀBP 52b).

Durante a construção dos diagramas discriminantes para os três
anfibolitos considerados como ortoderivados, observou-se que a
maioria plotava fora dos diagramas, sendo que a única amostra que se
posicionou coerentemente nos diagranas foi a ABp 52e.
Conseqüentemente, essa amostra foi ponderada fortemente, por ter
sido considerada a que sofreu menor desequilíbrio guímico. A pouca
coerência entre o quimismo das três amostras de anfiboritos indica
gue essas rochas sofreram mobitidade química durante os fenômenos
pós-magmáticos.
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Para a classificação do tipo de rocha pretérita através do

qulmisrno, foi utilizado o diagrama de zrlTio2=f (Nb,/y) (t{inchest,er &

Floyd 1977)r por considerar quatro erementos imóveis durante os
fenôrnenos de metamorf is¡no. O diagrana ( figura 10.2) mostra que,
apesar da dispersão dos pontos, estes se encontram entre os campos
de basal-to e andes ito-basaLto. A relação Nb/y, por ser menor que
0,67, caracteriza os anfiboLítos como sendo originados de rochas
básicas com composição de basalto subalcalino.

Zî /1!O2

Ccm/Pânt
Tråquito

Riolito

Riod/Dâc

Àndesiào

Ànd/Bas

ÀBP

Basalto sub-ÀIcalino

0.01

A determinação dos anfibolitos como originados de rochas lgneas
básica possibilita o estudo através de diagramas discriminantes de
rochas basáLticas e andesiticas, co¡no foi utilizado para os
metadoleritos (Capítulo 9). As exceções são as amostras ABp 52a e
ABP 52b, por apresentarem desequil_fbrio quÍnico.

À determinação do ambiente tectônico dos anfibolitos foi
realizada, inicialmente, uÈil"izando-se os diagramas de Ti=f(Zr) e
TilY=f(Nb/T). Apesar da dispersão dos ponros, principalmente no
diagrarna TilY=f(Nb/Y), onde só foi possíve] plotar a amosÈra ABp
52e, os anfiboÌitos apresentaram caracterÍsticas de basal_tos
tolefticos do tipo MORB ( figrura 10.3).

Outros diagramas discriminantes, utilizando-se também eLementos
imóveis, tais como os diagramas Th=f(Zr) e Zr/t=f (TL/yl ( figura
10.4), caracterizam essas rochas como basaltos, ora de arco de ilha
(vAB) ora de fundo oceânico (MORB), não permitindo uma discriminação
clara .

0,1

Figura 70.2 - Diagrama
caracterizando os anfiboLitos
como basalto subalcalino e
basaTto-andesftico.

0, 001

0,1
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100

l0 1000,1 Nb/y I

\:Z!:1 _12. 1_-_?i?g:? "s discriminanres uri-¿izando ri. y. Nb e zÍ,dettnindo os anfibolitos cono tol,eÍtos de fundo oceânico' ¡ions¡. Nodiagranta "a", apenas a amostra ABp s2e pôoe Àéipi;;J;.- '"-

0.0¡

7,5

5
zt /Y

0

1s000

10000

fllr

5 000

0

0 250 Ti/y 500 z5o 0 SO lOO tso zt 2OO

Figura 10-.4 : Diaqramas discriminantes utirizando eLementos im1veisrncompatrveis, não permitindo discriminar os anfibotitos entrerochas básicas M1RB e VAB.

o diagrama que tar-vez permita compreender a indefinição entre
basal-tos MoRB ou vÀB é o zt/A-2Ñb-y., que define a rocha considerada
menos modificada quimicamente (ÀBp 52e) como característica de um
MORB enriquecido (p-MORB ou E-I{ORB ) ( figura 10.5 ) . Como
conseqüência, é possÍvel interpretar a origern desses anfibolitos de
duas maneiras :

a) como rochas básicas provenientes de um Ð_MORB (stricto
seDsu ) i

I

ADÌ 52b

YAI

b)

t
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b) como rochas básicas provenientes de um N_MoRB, que
sofreram fenômenos sin ou pós-magmáticos de alteração.

Figura 10.5 - DÍagtama
trianguJ-ar (Neschede 1eAø ¡mostÍando os anfiboTitos como
originados de uma rocha básicaproven j en te de mantoenriquecido ( P-IttORB ) ou dotipo subcontinenxaL.

A possibilidade de essas rochas serem basartos originados de um
manto enriquecido (E-MoRB), ou de se tratar de basartos do tipo N-
MoRB, contaminados por uma crosta do tipo continental-, explica a
dificuldade de sua caracterização entre VÀB e üORB.

Através dos padrões de diferentes elementos em um spiderdiagram
(Pearce 1983), é possíver verificar que os anfibolitos considerados
cono menos modificados quimicamente (ÀBp 52c, 52d e 52e) possue¡n
padrões simitares, enquanto a amostra ÀBp 52b possui um
enriquecimento em elementos incornpatlveis . ( figura lO.6 ) .

A interpretação do ambiente tectônico, atravéa dos padrões
apresentados no spiderdiagran ( figura 10.6), é prejudicada pela
falta de condições de se avaliar a intensidade da mobiÌidade dos
erementos gulmicos. Mesmo assim, utirizando-se como base a amostra
ABP 52e, o padrão com enriquecimento em elementos incompatlveis é
característico de basartos de margem continental ou basaltos que
sofreran contaminação por uma crosta continental .

L0.2 - Elementos Terras Raras

o padrão de distribuição dos
verificado através de análises
¡nodif icada quimicamente (ABp 52e)
52b) ( figura 10.7 ) .

(ErR)

ETR nas rochas anfibollticas foi
para a rocha considerada menos

, e para a rnais modificada (ABp

'I
I
I

'l/'
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O ABP 52 B
. ABP 52C
E ABP52 D

¡ ABP52 E

Sr K Rb Eta Th Ta' Nb Ce ZHfSmTi
Figura 10.6 - " spiderdìagran; ae
en t-re os .padrões apresentados pelas amostras ABp 52c, 52d e 52e e opadrão discrepanxe da amostra Zsp SZt.

O anfibolito da amostra ÀBp 52e apresenta um 1eve
enriquecimento em ETRL, conparativamente à amostra ABp 52b. A
verificação de que o fenômeno de metamorfismo de baixo grau foi o
responsáveI pelo deseguitíbrio químico na amostra ABp S2b é
indicativo de que durante esse fenômeno, ocorreu, em níver de ETR,
enriquecimento dos ETRL e geração de anomalia negativa de Eu.
conseqüentemente, na interpretação do padxão de distribuição dos ETR
para essas rochas, util-izou-se somente o padrão da amostra ÀBp 52e.

Esse padrão apresenta um fraco fracionanento com (Lalyb)n de
1t75, e ausência de ano¡naria de Eu. o leve enriquecimento em ETRL en
rochas básicas toreÍticas pode estar indicando uma origem rigada a
um manto enriquecido do tipo subcontinentaL.

Àtravés de comparação dos padröes de distribuição dos ETR das
rochas anfibolíticas com os das rochas metadoleríticas da Formação
Bai.rro dos Campos ( figura 9.6), é possíve1 verificar a grande
similaridade entre essas duas ¡ochas básicas.

l-0.3 - Àmbiente Tectônico

Às informações obtidas para os anfiboritos ortoderivados
permitem defini-Ios co¡no rochas de composição basáltica toleítica,
provavefmente subalcalinas, formadas a partir de um rnanto
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ênriquecido (E-MORB) ou do tipo subcontinental. Não se pode
descartar a possibitidade de essas rochas teren sofrido contaminação
crustal .

o ABP 52 B
. ABP 52 E

Lâ Ce Nd Sm Eu Gd Yb Lu
Figura 10.7 - padrão de distrjbuiçâo
52e) e o clorita filito (ABp S,b).
¡Iakamurâ (J.974).

dos EîR para o anfibolito (ABp
VaLoÍes normalizados segundo

As caracterlsticas geológicas da Formação Água Clara na FIT
(associação J-itológica, forma de ocorrência), associadas à
determinação dos anfiboritos como basaltos tolelticos, permitem a
comparação dessas rochas com os metadoleritos da For¡nação Bairro dos
Campos.

A fin de realizar uma análise comparativa entre os dois tipos
de rochas básicas das duas formações, utirizou-se a relação entre os
elementos traços considerados imóveis durante fenôrnenos de
percoração de fLuidos. Na confecção de diagramas discriminantes
comparativos, mais uma vez ponderou-se fortenente, no caso dos
anfibolitos' a amostra ÀBp 52e, considerada a nenos modificada
quimicanente. Para essa análise, foran comparados alguns diagranas,
como os spiderdiagrans (figuras 9.12 e 10.6), e realizados diagramas
em conjunto ( figura 10.8). Os resul_tados mostram a existência de
composições similares dos elementos traços entre os dois tipos de
rochas, definindo inclusive o mesmo tipo de ambiente de origem do
magmatismo básico original .
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50 100 150 Zr 2OO

da superposigão dos
(f ), as sjmi-laridades

o, to Nb/y t. oo

Figura 10.8 - Diagramas mostrando, atravéspontos dos anfibolitos (tr) e meXadolerítos
químicas exjstentes enXre ambas as rocl¡as.

o,01

Os diagramas de distribuição dos ETR entre as rochas
metadolerlticas (ELÀ 3d, 10 e 20b) e o anfibolito (ÀBp s2e) mostram
as semelhanças dos padrões dessas duas rochas básicas (figura lO.9).

100

50

o ABP 52 E
. ELA 3D

o ELA 10

¡ ELA 2OB

La Ce Nd Sm Eu Gd Ho Er Yb Lu
Figura J0.9 -. c.o_npa\ação ao.s pa@os ETR,mosxrando as simi-laridades existentes entre as rocà¿rs ânfiborÍticas
(ABP 52e) e as metadoLerÍxicas (ELA 3d, 70 e 20b).

10.4 - Conclusões

Os estudo da Formação Água C1ara através dos dados geoquÍmicos
das rochas anfiboríticas, associado aos resultados dos metadoreritos
da Formação Bairro dos Campos, permite as seguintes conclusões:

b)



a)

b)

c)

r08
As rochas anfibolfticas são originadas de basaltos
tolef ticos subal-calinos ;
Oa anfibolitos apresentarn a mesma indefinição de
ambiente tectônico - MORB ou VÀB - dos netadoleritos,
aIém de importantes similaridades qufmicas;

A formação dos anfibolitos a partir de rochas básicas
provenientes de uma fonte con característica de um
manto enriquecido (E-MORB), ou um de manto
subcontinental;
As similaridades químicas do magmatismo básico das
f orrnações Bairro dos Campos e .É,gua CLara são um
indicativo a mais de gue essas formações podem ter
sido parte de um mesma bacia plataformal .

d)
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11 I COMPLEXO CT'NHAPORA¡IGA

Neste capftulo, serão abordadas, do ponto de vista geoquÍmico,
as rochas gnáissicas, graníticas (sensu strictol e riollticas que
constituem o Complexo Cunhaporanga - CCU.

Apesar de esse complexo ser constituldo por rochas graníticas e
gnáissicas, optou-se pela interpretaçãor êm separado, dos dados
geoqulmicos para, primeiramente, caracterizar essas rochas e depois
compará-las. os resultados químicos eneontram-se na tabela 11.1
Anexo 3.

os dois corpos de riolitos que ocorrem como stoc&s nas rochas
metassedimentares do Grupo rtaiacoca foram tratados em conjunto com
as rochas graníticas dos complexos cunhaporanga (ccu) e Três
Córregos (crc) - Esse tratamento possibititou, através de comparação
geoquímica, a determinação da relação dos riolitos com as rochas
graníticas e gnáissicas dos dois complexos. comparações com os
riolitos do Grupo castro não foram realizadas em função da
inexistência de dados químicos completos sobre essas últimas.

Devido à guantidade restrita de dados quÍnicos para as rochas
gnáissicas, graníticas e riollticas, confeccionaram-se diagramas de
variação reunindo todas essas rochas para verificar a existência ou
não de correlação do ponto de vista dos elementos maiores (figura
11.1).

os diagramas de variação mostram a existência de uma possível
correlação ent,re as rochas gnáissicas e granfticas do ccu e as
rochas riolíticas, apesar da dispersão de certos elementos, o que
permite aventar a possibilidade de essas rochas serem
correlacionáveis geneticamente .

Para melhor caracterizar cada tipo de rocha do CCU, realizou-se
o estudo guímico em separado para as rochas gnáissicas e graníticas
e, posteriormenter parâ as riolíticas.

11.1 - Rochas Gnáissicas

conforme foi definido no capítulo 6, as rochas gnáissicas
possuem caracterist'icas petrográficas que permitem defini-Ias como
ortoderivadas- Apesar da heterogeneidade petrográfica do afloramento
estudado, denominado piraÍ do sul, Só foram realizadas quatro
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análises qufmicas. As amostras foram escolhidas de forma a
englobarem os principais tipos petrográficos existentes. os
resultados encontram-se na tabela 1.1.1 - Anexo 3.

os gnaisses Piraí do Sul, ponto ABP 63, afloram na Estrada do
Cerner êo norte da área de abrangência das rochas granítieas. À
variação composicional apresentada por essas rochas possibilitou uma
razoável caracterização das mesmas nos diagramas discriminantes
utilizados.

11.1.L - Elementos Þfaiores

os resultados quÍmicos dos gnaisses PiraÍ do Sul- apresentam,
nos diagranas de variaÇão, as diferentes composições evidenciadas na
petrografia. o teor em sio2 dessas rochas, entre 52t e 7ot,
caract,eríza uma composição variando entre diorítica e granítica
nessea gnaisses.

Através do diagrama A F u (figura lL.2l, onde estão plotados
todos os pontos das rochas gnáissicas, pode-se earacterízar essas
rochas como cálcio-a1calinas.

Figura 1.1.2 Díagrama A F I'tearacterizando as rochas
gnáissicas como cálcio-
aJ-caljnas . TOL campo das
rochas toleiticas, CA campo
das rochas eáIcio-alcal-inas.

A composição mineralógica teórica de rochas gnáissicas, através
do cáIculo da mesonorma, plotada nos diagramas de Barker ( 1929 ) e
Barker e Arth (L9761, permite determinar as diferentes séries de
rochas graníticas (figura 11.3). os gnaisses do ccu apresentam um
trend de evolução característico de rochas cálcio-alcalinas, com uma
composição teórica que vai do tonalito ao granito.
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Trondhjemito

Figura 11 . 3 Díagrama ,a,
(Barker e Arth 1976) e ,tbt'
(Barker 1979) mostrando as
roehas gnáissicas do CCU eom um
aLinhamento earacterÍstieo deroe has graníticas cáIeio-
aTeaLinas.

Para a caracterização dos teores de álcaIis das rochas
gnáissicas, utiÌizou-se o diagrama K2o=f(Na2o), que permite
verificar a tazáo desses elementos em relação a diferentes tipos de
rochas (figura 11.4). o resultado mostra que as rochas gnáissicas
têm uma razão superior à unidade (> 1r0).

os elementos maiores definem as rochas gnáissicas
rochas cálcio-alcarinas, com uma razão K2olNazo > L e uma
variando entre tonalítica e granítica.

11.1 .2 - Elementos Traços

do CCU como

composição

o estudo dos elementos traços objetivou a caracterização das
condições petrogenéticas e do ambiente tect,ônico, responsável pela
formação das rochas gnáissicas do cCU. o número de análises de



113

elementos traços é maior que para os elementos maiores, como pode
ser observado na tabela l1.l - Anexo 3. r!:

Figura L7.4 - Diagrama K2O=
f (Na2O) mostÍando a tendêncja
cáLe io-aLca7 ina, rica em K2O,para as Íochas gnáissieas doccu (K2o/ Na2o > 7).

0 1 2 3 4 5'--- 6 7

Entre os processos de geração de rochas magmáticas, a fusão
parcial e a contaminação crustar ocasionann, em geral, a variação da
razão entre dois eLementos incompatíveis, enguanto o fenômeno cle
cristalização fracionada não afeta essa razão.

No caso das rochas gnáissicas do ccu, observa-se que a razão
Y/zr sofre uma variação entre as rochas mais e nenos diferenciadas
(figura 11.5), o que indica que os fenômenos de fusão parcial e/ou
de contaminação crustal- estão associados à geração dessas rochas.

y/zr
0,35

0.3

0 t25

0,2

0, ls

0,1

0,05

--YJ5

1.1.1.3 - Elementos Terras Raras (ETR)

Entre as gnáissicas do ccu, foram anar,isados os ETR das rochas
que apresentaran as maiores variaçöes composicionais. À amostra ABp
63a é uma rocha de composição diorítica, enquanto a ÀBp 63f possui

Figura 11.5 - Variação darazã.o Y/zr nas iochasgnáissicas, indicando a
existêneia de fenômenos defusão parcial oucontaminação crustal ,durante a geração dessas
rochas.

Na2O56
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uma composição granltica. para a norrnal-ização, foram utilizados os
valores do condrito segundo Nakamura (1974).

o padrão de distribuição dos ETR evidencia um enriquecimento em
ETRL para ambas as rochas. para as rochas gnáissicas de composição
diorftica, observa-se a existência de uma l-eve anomaria negativa de
Eu (figura 11.6).

o ABP 63 A
¡ ABP63 F

La Ce Nd Sm Eu cd
Figura 7l.6 - pã do ccu.
VaTores normalizados segundo Ivakamura (1974)

lOs padrões simiLares de distribuição dos ETR entre as duas 
irochasgnáissicascomcomposiçãomaisdiferenciadaindicam

cogeneticídade, podendo-se afirmar que, se ocorreu contaminação i

crustal , esse fenômeno não atingiu os ETR.
Os teores dos ETR normalizados apresentados pelos gnaisses, t,

associados ao padrão de distribuição dos ETR, possuem 
icaracterísticas similares aos de rochas c álc io-arcar inas , 
iconcordando com os resultados dos elementos maiores (ver figuras i

11.2, 11.3).

1L.1.4 - Ambiente Tectônico
i

Para o estudo do ambiente tectônico, responsáveJ. pela geraçã
das rochas gnáissicas ortoderivadas, ,.foram utirizados os diferentes
elementos quínicos de forrna integrada.
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Para a compreensão dos resurtados dos diferentes diagramas
discriminantes de ambientes tectôíricos, foi verificada a infruência
da contaminação crustar. À coerência apresentada pelos diferentes
elementos maiores e traços (ver figuras 11.1 e 11.5), associada às
similaridades dos padrões de ETR, permite inferir a inexistência de
fenôrnenos de contaminação crustal nas rochas gnáissicas estudadas.

rnicialmente, foi verificado se o caráter cárcio-alcarino dos
gnaisses ccu pernitia definir argum típo preferencial de ambiente
compressional, com base nos diagramas de Nb=f(y) e Rb=f(y+Nb)
( Pearce et al- . l.98 4 ) .

O diagrana Nb=f(y) (figura 11.7a) define esses gnaisses como de
arco vulcânico (VAG) e/ou sincolisionais. Já o de Rb=f(y+Nb) (figura
11.7b) permite caracterizar, especificamente, essas rochas como vAG.

a)

vÀG + silt-coI,c

1 10 y 100 1o0o 1.00 10,00 y+Nb 1oo.oo looo.oo
Figura 1.1.7 - .Diagramas (pearce et al.. jggL) earacterizando osgnarsses cono xipo vAG (granixo de aÍco vulcânico).

Com base no trabalho de pearce et aI. ( 1994 ) , foram
confeccionados spiderdiagrams, utilizando-se como fator dê
normaJ,ização os valores hipotéticos de um granito de cadeia oceânica
(oRc). os padrões apresentados pelas mesmas rochas estudadas através
dos ETR são similares (figura 11.s). comparando-se esse resur.tado
com os padröes de diferentes granitos de anbientes tectônicos,
descarta-se a hipóteses de esses gnaisses serem do interior de
pl-acas (VIPG), ou do tipo VAc de arco de i1has. Contudo, não é



posslvel distinguir entre sincolisional,
¡nargen continental .
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pós-colisionaL ou VÀc de

o ABP 63 A
. ABP 63 F

K2O Rb Ba Th Ta' Nb Ce Hf Z Sm y yb
Figura. 71..8 - "Spiderdiagram" das rochaè ñ,normaLizadas segundo peace et al. (1954).

A caracterlstica de vÀc (]ato sensu) para os gnaisses do CCU é,
mais uma vez, evidenciada através do diagrama triangn:lar com Rb, Hf
e Ta*(Nb/16) (Harris et al. 1986) (figura 11.9).

Figura 11.9
triangular - Diagrama

(Rb-Hf-T¿* )permitindo definir os gnaisses
como Arco VuTcânico (VAc). O
Ta* utiLizado foi calcufado apartir do teor anaLisado de Nb
( ra*:Nb/76 ) .

Ta*x3

Através do diagrama de BatcheLor & Bowden (1985) (R1(4Si_
11 ( Na+K ) -2 ( fe+Îi ) =f ( R2 ( 6Ca+2Mg+AI ) ) é possÍvel determinar a reì-ação
entre a época de geração de rochas granitóides e un período
compressional (orogênico). As rochas gnáissicas possuem uma

Hf

¡¡
:./
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tendência que vai do campo de rochas pré_colisionais em direção às
rochas mais diferenciadas ( figura 11.10).

2500

R2

2000

1500

1000

500

0

---> trend
de evolução

tr

P6s-Col

tr

Ànorog

Figura 7t.10
Conposição das rocàasgnáÍssicas do CCU
mostÍando uma tendênciapré-coI isional para
essas rocàas.

A profundidade teórica de geração dos ortognaisses pode ser
determinada através do diagrama Rb=f(sr) (condie 19g2). Esse
diagrama, utilizando a razão Rb/sr, permitiu i.nterpretar essas
rochas como tendo sido geradas a profundidades superiores a 30 Km
( figura 11.11) .

Figura 11.1.7 - Estimativa daprofundÍdade de geração do
magma das rochas gnZissicas do
CCU em mais de 30 Xrn, a parxiî
da razão Fib/Sr (Condie j9B2).

Sr
10000



118

Os diagrarnas discrirninantes confeccionados para as rochas
gnáiesicas do CCU mostram que easas foram geradas durante um
processo pré a sin-compressional (orogenético), cuja causa mais
prováve1 foi o desenvolvimento de un arco vulcânico (vÀG) associado
a u¡na margem continentaL.

Ll .2 - Rochas Granfticas

As rochag granlticas (sensu sxrictol do CCU foram as
caracterizadas anteriornente (Capltul-o 7), e representam dois
afloramentos petrograficamente distintos. o tratamento em conjunto
dos dados geoquímicos desses afloramentos, permitiu detêrminar a
existência de diferenças e simiraridades entre as rochas graníticas
desses afloramentos (babela ll.1 - Anexo 3).

1. 1.2.1 - Elementos Maiores e Traços

Os diagramas de variação engl-obando todas as rochas do CCU
(figura 11..1) mostram que as rochas granlticas (ABp 45 e ABp 6e)
estão alinhadas ao trend de evolução das rochas gnáissicas e
riolfticas. As rochas graníticas definen duas concêntrações
distintas, e ambas estão dentro do trend, o que perrnite concluir
pela existência de alguma correlação de cogeneticidade entre as
rochas dos dois afloramentos.

As diferentes composições químicas dos dois af l_oramentos
detalhados, aLiadas aos dados petrográficos também diferentes,
perrnitem interpretar que os dois afloramentos de rochas graníticas
constituem, provavelmente, dois corpos granít.icos distintos.

No diagrama A F M (figura 11.12), onde estão pl-otados todos os
granitos, não se evidencia trend particul_ar de variação para cada
corpo. O resultado mostra uma tendência de evol_ução para ambos os
corpos, compatlvel com a de granitos de caracterlsticas cáIcio-
alcal-inas.

Para a definição do tipo de rocha e do tipo de rnagmatismo foram
utilizados os diagramas de Barker & Àrth (1976) e Barker (1979)
(figura 11.13). Os resultados definem essas rochas como granitos
(sensu strictol de composição cáIcio-al_ca1 ina. A homogeneidade da
composição das amostras não permite a identificação de um algum
trend de evolução.

I
I

t
ðì
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Figura 11.12 - Diagrama AFü
( Irvine & Baragar 1971) das
rochas granftieas do CCu,
indicando una atinidade cáLcio-
aIcaIina. A superposição de
pontos nascara a exisXência de
sete aná-lises .

Figura 11".73 - Diagramas Ab-An-Or e Na2O-K2O-CaO dos granitos do CCU
nostrando o eará.teÍ cá7cio-aLcaTino dos dois eorpos amostrados.

Através do diagrama Na2O=f(K2O), pode-se observar que as rochas
granítieas possuem a razã.o K2OlNa2O superior à unidade ( figura
f1.1.4). Valores sj:nil-ares são apresentados pelas rochas gnáissicas.
Essa si¡nilaridade das razões K2OlNa2O pode ser um indício de
cogeneticidade ou de geração dessas rochas a partir de u¡na mesma

fonte (protóIito).
A fim de determinar a existência de cogenet.icidade entre os

dois corpos de granitos estudados do CCU, foram confeccionados
diagramas entre dois el"ementos incompatíveis ( figura 1J..15). Os

el"ementos utilizados foram aqueles gue permitem a determinação dos
fenômenos existentes durante a geração de rochas graníticas como

assimil-ação e contaminação.
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Figura 1- 1. L4 - Diagrama
mostrando os dois corpos
de rochas granfticas do
CCU com uma razão
I(2O/Na 20 maior que a
unidade (F) ABp aS e ¡a¡
ABP 68).

lúc

Â

FiSllg 1L.15 - Diagramas entre dois e-lementos incompatfveis paraverificação ds evolução das razões entre ås rochas gtanÍxicas- dosdois corpos ( (E) ABp 45 e (A) ABp 6g). ås setas moslram possfveis
"trends " de contaminação.

O diagrama de Zr=f(Nb) mostra a existência de dois agrupamentos
distintos de rochas, definidos pelo afloramento ÀBp 45 (Nb/Zr=t19.2)
e pelo afloramento ABP 68 (Nb/Zr=!I2,6). O outro diagrama Nb=f(y),
devido à dispersão do Y, não caracteriza a existência desses dois
agrupamentos. A variação do Y no diagrama Nb=f(y) permite aventar a
hipótese de que, durante a geração das rochas do corpo ÀBp 69,
ocorreu um fenômeno de contaminação que modificou os teores de y,
rnas não afetou, de forma importante, o Nb e zr.



r21

ll .2.2 - Elementos Terras Raras (ETR)

O estudo do padrão de distribuição dos ETR para os dois corpos
granlticos do CCU foi realizado com o objetivo de verificar a
possibilidade de cogeneticidade entre esses dois corpos. para a
normal,ização, foram utiÌizados os valores de condrito proposto por
Nakamura (I97 4l .

Foram analisadas três a¡nostras do afLorânento ABp 45 devido à
sua maior diversidade composicional, e apenas uma amostra do
af l-oramento ÀBp 68.

Os padrões de distribuição dos ETR do afloramento ÀBp 45
apresentam-se semelhantes, con enriguecimento em ETRL e ausência de
anomalias de Eu. Já a amostra ÀBp 68d possui um padrão de ETR que
nostra também um enriquecimento em ETRL, mas uma leve anomalia
negativa de Eu (figura 11.16).

Rocha/Condrito o ABP 45 a
. ABP45c
E ABP45 e

¡ ABP68d

La Ce NdSmEufr
Figura 11.16 - Padrões de
granfticos estudados do CCU
segundo Nakamura ( 1974 ) .

distribuição dos ETR dos dois eorpos
(ABP 45 e ABP 68 ) . VaLores no.rmaLizados

À comparação entre os padrões dos ETR de ambos os corpos
reflete um enriquecimento em ETRL, ente 100 e 200 vezes o condrito,
e valores similares de Elementos Terras Raras pesadas (ETRP). Esse
tipo de padrão para rochas graníticas é característico de rochas
cálcio-ai-calinas .
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11.2.3 - Ànbiente Tectônico

Para a compreensão do ambiente tectônico responsável pela
geração dos corpos granlticos do CCU foram utilizados de forma
integrada diferentes elementos gufnicos. Nesse estudo, não foi
considerada a contaminação crustaL, apesar de o corpo ABp 45
apresentar essa possibilidade, conforne comentado no itern LI .2.L.

Inicialmente, foi utilizado o diagrama triangutar Hf-Rb/10_
Ta*x3 (Harris et a]. 1985) (figura 11.17). o resultado nostra ambos
os corpos como granitos de ambientes compressionais, do tipo VAG
(granitos de arcos vulcânicos ) .

Figura 77.77 - Diagrama
mostrando as rocàas graniXicas
dos dojs corpos como orÍgi-
nadas em um a¡nbiente de arco
vufcânico (vAc).

Na tentativa de nelhor caracterizar o tipo de ambiente
compressional, foram utilizados os diagramas Rb=f(y+Nb) e Nb=f(y)
(Pearce et aI . 1984) (figura L1.l.B). Esses diagramas caracteriza¡n os
dois corpos graníticos como de arcos vulcânicos (VAG) e,
provavefunente, sin-colisionais (sin-coIc). É interessante ressaltar
que granitos reconhecidamente pós-colisionais, existentes na
literatura, posicionam-se, em al,guns casos, no diagrama Rb=f(y+Nb)
juntamente com granitos sin-colisionais.

At,ravés da comparação dos padrões das rochas granÍticas em um
spiderdiagram (pearcè et a1 . 1984), não é possível distinguir essas
rochas de granitos pós ou sin*colisionais, provenientes de uma
margem continental ativa do tipo andina (figura 11.19).
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ORG ). Os valores

Para verificar se as rochas graníticas são sin ou
col-isionais, confeccionou-se o diagrama Rb/zr=f (sio2 ) (Harris
1985) (figura 11.20). o resultado caracteriza ambos os

et
pós-
al.

Rocha/ORG
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Fígura 11.20 caracterização das roehas graníticas do CCU como
pós-co7ísionais ((E) ABp 45 e (a) ABp 6S).

Do ponto de vista da fonte das rochas granlticas, os padrões
apresentados por essas rochas, com enriquecimento em K2O, Rb, Bâ, Th
e Cê, e empobrecimento em Hf , Zt, SrR, Y, e Yb, associados a uma

anomalia negativa de Ta* e Nb, não permitem distinguir entre rochas
originadas num manto enriquecido em elementos incompatíveis do tipo
E-MORB, e rochas geradas em uma crosta do tipo continental.

Para determinar a profundidade de geração desses granitos
confeccionou-se o diagrama Rb=f(sr) (condie L982) (figura 11.21).
Como resultado, verifica-se que os granitos de ambos os corpos foram
gerados em profundidades superiores a 30 Km, a partir de uma crosta
com razão Rb/Sr entre 0101 e L.

FÍgura 1L.21 - Diagrama
Rb= f ( Sr ) cal-cuf ando a
profundidade teóríca em mais
de 30 Km para a geração das
roehas granÍticas F) ABp 45
e (A) ABP 68.
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Diferentes diagramas discriminantes permitem definir os
granitos dos dois corpos estudados do CCU como rochas cálcio-
alcalinas tardi a pós-tectônicas. Essa possibilidade é corroborada
pelos dados petrográficos que mostram a inexistência de
metamorfismos e foriações superimpostas sobre essas rochas.

A comparação das rochas graníticas com as gnáissicas permite
verificar grande semelhança qufmica, padrões dos ETR e
spÍderdiagrams. A principaJ- diferença é a época de geração dessas
rochas em relação a uma orogênese: as rochas gnáissicas são pré a
sintectônicas e as graníticas são tardi a pós-tectônicas.

11.3 - Rocha Riolíticas

Como foi descrito no capltulo 6, somente dois afloramentos de
rochas riolíticas foram detalhados petrograficamente. Os mesmos
foram analisados quimicamente para o estudo petrogenético dessas
rochas. Todos os dados obtidos encontram-se na tabela 11.1 - Anexo
3.

À localização dos dois corpos riolíticos, no interior do Grupo
Itaiacoca, não permite determinar a relação dessas rochas com as
rochas granÍticas dos dois complexos, Cunhaporanga e Três Córregos,
embora geograficamente esses corpos estejam próximos do ccu.

Pela proximidade dos corpos riolíticos com as rochas granlticas
do ccu' e a existência de poucas análises químicas nas rochas
riolíticas, opt,ou-se por efetuar um estudo geoguírnico comparando-se
essas rochas.

11.3.1 - Elementos Maiores e Elementos Traços

os diagramas de variação comparando as rochas gnáissicas,
graníticas e riolíticas (figura 11.1) permitem observar que os
riolitos são as rochas mais diferenciadas e estão, de certa forma,
dentro do trend de evolução das rochas gnáissicas e granÍticas.
Apesar desse alinhamento, não é possível determinar uma relação
genética entre os magmas geradores das rochas rioliticas e
granÍticas.

A pouca dispersão dos pontos e a sua proximidade do vértice dos
álcalis impossibilitaram a confecção do diagrama À F M para as
rochas riolíticas. Em contrapartida, o diagrama triangtrlar Na2O-K2O-
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pontos próximos ao
essas rochas como

Figura 11.22 caracterização
das rochas rioLitieas eomo da
série cá7cio-alcalina, com
alto grau de diferenciação.

Aindar Dê tentativa de
rochas graníticas do CCU e os riolitos,
discriminantes (Nb=f(Y) e Zr=f (Nb) ),
traços considerados imóveis ( figura

1s0

100

or.o2ot30
Figura 11.23 - Diagranmas rnostrando as
razões Nb/Y e zr/Nb diferentes das
graniticas do ccu (t) ABp 45 e (A) ABp

o s 10 tr* zo 2s

roehas riolÍticas (X) com
apresentadas peJ.as rochas
68).

A diferença entre as razões dos elementos imóveis das rochas
graníticas de ambos os corpos graníticos e aquelas das rochas
riolíticas não permite interpretar essas rochas como cogenéticas ou

Cálcio
alcalino

Trondjenftico
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parte de um único processo magmático. À dispersão das razõeg
apresentadas pelas rochas riol_fticas pode ser indicativa da
existência de fenômenos de contaminação crustaL sobre a6 mesmas.

L7.3.2 - Elementos Terras Raras (ETR)

O estudo dos ETR para aÊ rochas riollticas foi realizado
através de três anáLises: duas referentes ao afloraménto das
proxinidades da vila de Abapã (87 /IV/I/85 e ABp 46a), e uma, ao
afloramento da }lina da Calpar (ABp 55d).

Os padrões de distribuição dos ETR, mesmo apresentando
heterogeneidades, caracterizam um enriquecimento em ETRL e uma leve
anomalia negativa de Eu (figura l-1.24).

Duas rochas riolfticas de um mes¡no afloramento (97 /Iv/L/95 e
ABP 46a) apresentan padrões de ETR diferentes. Essa diferença pode
indicar uma mobilidade qulmica nessas rochas durante fenômenos pós-
magmáticos e/ou de contaminação crustal.

o g7llvh 185

o ABP 46 A

o ABP 55 D

La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu

Figura 77.24 - Padrões de distribuição dos ETR para as roehasrioTfticas. vaJ-ores normal-izados segundo NakamuÍa (1974).

Os padrões de ETR das rochas riollticas corroboram os dados
obtidos por outros el-ementos que definem essas rochas como cáIcio-
alcalinas. A inexistência de anomalias negativas importantes de Eu
indica çIue essas rochas não são de origen crustal
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A comparação entre os padrões de ETR das rochas riollticas,
gnáissicas e granlticas, con enriquecimento em ETRL e fraca ou
ausente anomalia negativa de Eu, permite aventar a possibilidade de
essas rochas terem sido originadas a partir de fonte com composição
similar.

A possibilidade de cogeneticidade entre as rochas gnáissicas,
granlticas do CCU, com as riollticas, descaracterizada através dos
el-ementos traços, pode ser aventada considerando-se os EÉR. Essa
aparente dubiedade de interpretação pode ser compreendida
considerando-se uma possfvel contaminação, ern nível de elementos
traços, nas rochas rioÌlticas.

11.3.3 - Ambiente Tectônico

À caracterização do ambiente tectônico gerador das rochas
riolíticas, considerando-se os problemas de contaminação crustal,
foi feita através da integração de elementos naiores, traços e
terras rarag .

Inicialmente, confeccionou-se o diagrana triangul_ar de Harris
et aI. (1986)r Çue permitiu definir as rochas riolfticas como
caract.erlsticas de um ambiente de arco vulcânico (VAG) ( figura
11.25). Essa possibilidade é compatlvel con os resutados que definem
as rochas como cálcio-alcalinas .

Figura 71.25 - Diagrama Hf-
Rb/ 70-Ta*x3 def inindo os
rioTitos como rochas de arco
vuTcânieo (VAc) .

Para determinar a época
rel-ação ao desenvolvimento de

geração das rochas riol"Íticas em

evento orogenético, utilizaram-se
de
um
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os diagramas de pearce et al . ( 1994 ) ( figura 11 .26 ) . O
posicionamento dos pontos no diagrama Nb=f(y) define êssas rochas
como caracterlsticas de vAG ou s in-cot is ionais, enquanto o diagrama
Rb=f ( Y+Nb) não pernitiu discrí¡niná-Las entre essas aruas
possibilidades.

A localização dos pontos na parte superior do campo que define
as rochas VAG, no diagrama Rb=f(y+Nb) r pode estar caracterizando
essas rochas como pós-colis ionais, segundo pearce et aL. (19g4).

1000

Nb

t00

a)

Tî,ätîe

VÀG +

Y 100 10 Y+Nb 100 LOOo

determinando os
VAG. Em qualquer
simiTares ås dos

Figura 11.26 - Diagranas de e_¿ementos traçosriolitos como sin-colisionais, pás-colisionaij ou
dos casos, os rioTitos (X¡ aprésentam composiçõesgranitos do ccu ((E) ABp 4s è (a) ABp 6e).

Àtravés do diagrama RI=f(R2) (Batchelor & Bowden 1985) (figura
rr-27 1 e dos diagramas da figura Lr.26Ì observa-se a semelhança de
composição das rochas riolíticas e o corpo granítico ABp 6g. Essa
sernelhança pode ser indicativa de afinidade qufmica entre essas
rochas e os granitos do CCU, definidos como pós-co1 is ionais .

O cál-culo da profundidade teórica de geração das rochas
riol-íticas, utirizando-se o diagrama Rb=f(sr) de condie (1,9821,
determina uma profundidade próxima de 30I(m ( figura 11.2g). Esse
diagrama mostra uma profundidade para a geração das rochas
riol'lticas inferior à das rochas granÍticas e, ao mesmo tempo, uma
razão Rb/Sr = J, superior à dos granitos do CcU.
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Figura 71.27 -DÍagrama (Batchelor &
Bowden 1985) comparan-
do as rocàas riol.í-
ticas (X) aosgranÍtos pós-coLisío-
nais do ccu (F) ABp
4s e (A) ABP 68)).
Observar a semeJhança
de composÍção com as
roehas do afToramento
ABP 68.

1oo looo sr

r5oo R1 
2ooo

10000

Figura I 1.28 Diagrama
comparando a profundjdade de
geração ea eomposÍção das
rochas ríolít jcas (X) egranítíeas ((D) ABp 45 e (A)
ABP 68) ).

A existência de profundidades semelhantes de geração das rochas
riolíticas, gnáissicas e graníticas corrobora a hipótese aventada,
através dos ETR, de essas rochas terem sido originadas a partir de
uma mesma fonte.

11.4 - Conclusões

Apesar da quantidade reduzida de análises guímicas em cada tipo
litológico, tanto no caso das rochas gnáissicas e granÍticas como no
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das rochas riolfticas, o estudo comparativo realizado permitiu
importantes concrusões sobre as rochas formadoras do ccu.
Sumarizando, pode-se ressaltar as seguintes:

a) os três tipos litológicos caraeterizam rochas de
conposição cálcio-arcalina, formadas em um ambiente de
arco vulcânico;

As rochas gnáissicas apresentam características pré a
sintectônicas, enquanto as rochas granfticas e
riolíticas, tardi a pós;

As caracterfsticas químicas apresentadas pelos três
tipos litológicos permitem avenrar a possibilidade de
terem sido geradas a partir de fonte similarr êm
profundidades igual ou superior a 30 Km.

b)

d)
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12 - coMPLExo rnÊs cónnncos

No presente capítuIo, serão estudadas quimÍcamente as rochas
gnáissicas e granfticas (sensu strictol que constituem o Complexo
Três Córregos - CTC.

Como comentado no capítulo anterior, as rochas riolfticas
intrudidas na FIT serão comparadas também com as rochas desse
complexo, com o objetivo de verificar a existência de
cogeneticidade.

o estudo das rochas graníticas e gnáissicas foi real-izado em
separado, a fim de melhor caracterizar essas rochas, tendo sido
reunidas as interpretações para melhor compreender o crc. os
resultados geoçpimicos das rochas gnáissicas e graníticas estão nas
tabelas 12.1 e I2.2 - Anexo 3.

os resultados guímicos dos elementos maiores de todas as rochas
foram íntegrados através de diagramas de variação (figura 12.rl.
Essa integração visou à determinação da existência de trends de
evolução entre as rochas gnáissicas, graníticas e riolíticas, e à
verificação da possibifidade de cogeneticidade ou de alguma
afinidade química entre essas rochas.

Esses diagramas mostran a variação da composição das rochas
gnáissicas e a maior diferenciação das rochas graníticas e
riolíticas. Apesar de as rochas riolíticas se apresentarem na parte
mais diferenciada de um trend de variação, não se pode concluir a
existência de afinidade química dessas rochas com os granitos e
gnaisses.

L2.l - Rochas Gnáissicas

As rochas gnáissicas estudadas do CTC referem-se aos dois
afloramentos de gnaisses, Paina (amostras ABp 58) e Rio ltorcego
(amostras ELA 25 e ABP 51), descritos nos capítulos anteriores.

os gnaisses dos dois afloramentos possuem características
petrográficas gue permitem defini-1os como ortoderivados. As
similaridades petrográficas e mineralógicas, associadas ao reduzido
número de análises químicas por corpor permitiram um estudo
integrado dos resultados.



À1203

¡t

I AA
¡l

tr4 xo x:xî

133

19

18

T7

16

15

14

t3

6

5

4

3

2

1

0

2,5

1r5

0,5

76646076726460 68 sio2

64 68 sio2 't2

68 sio2

¡.19o

Itr
T I tr

I

R
tr

x :xx,

64 68 sio2

7

6

5

4

3

2

1

0

76726864607660

6

5

4

3

2

1

0

7660

1

0r9
0r8
0r7
0,6
0r5
0r4
0r3
012
0,1

0

Figura L2. L Diagramas de
variação comparando os gnajs,ses
Paina (a) e Rio t'toreego (t ) egranitos (E) do CTC eom as roehas
río7Íticas (X).

Fe2O3t

I

t l^t tr
¡

\
tr

x*ð

K20

EI
tr tr lrl

A
A at

Ira

XX
xx
x

Na2O

l¡
A

¡a "'L xñx
tr

x



134

L2.L.L - Elementos Maiores

Os dois afl,oramentos de gnaisses do CTC (paina e Rio Morcego)
âpresentan, na naioria dos diagramas de variação, um alinhamento dos
pontos, apontando para a afinidades geogulmicas entre eles.

Através do diagrama A F M, onde estão plotadas todas as rochas
gnáissicas. observa-ee uma auperposição dos pontos de a¡nbos os
afloramentos no campo das rochas cáIcio-alcalinas .

Figura 72.2 - Diagrama A F M,
caracxerizando as tochas
gnáissicas do CTC como cáLcio-
aLcaTÌnas. SinboTogia igual à da
figura anterior. Tol - cattpo das
Íochas toTefticag e CA - campo
das rochas cá7cio-aLca-linas.

À conposição mineralógica teórica das rochas gnáissicas,
através do cálcuIo da mesonorna, quando plotada nos diagramas de
Barker (1979) e Barker e Àrth (L976) r permite caracterizar essas
rochas como de composição trondhjemítica-granltica, baseando-se nas
afinidades qulmicas das séries granfticas (figura 12.3).

CaO À.b or
Figura L2_.3 - Diagra.ma "a" (Barker e .å-rtå 1976) e ',b,' (Barker 7g7g)mostrando as rochas gnáissicas do CTC con um ajinhamentocaracterístico de uma série trondhjenftiea-granÍtica.

Na2O
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A fim de verificar a relação entre os álcalis dos dois
afloramentos de rochas gnáissicas, confeccionou-se o diagrama
K2o=f (Na2o). Apesar de os gnaisses Rio Morcego apresentarem razões
mais elevadas de K2o/Na2o, pode-se observar a existência de um trend
envolvendo os dois afloramentos (figura L2.41.

Figura 12.4 Diagrama
K2O=f(Na2O) mostrando as
rochas gnáissicas do CTC com
razão K2O/Na2O interior à
unÍdade (K2O/Na2O <i). Gnajsse
PaÍna F) e Gna jsse Rjo
l4orcego (L ) .

o 1 2 3 4 5Na2o u 7

Através dos elementos maioresr âs rochas gnáissicas do CTC
podem ser caracterizadas como pertencentes à série trondhjemltica-
granítica, com uma razão K2olNa2o inferior à unidade.

12.I.2 - Elementos Traços

o estudo das rochas gnáissicas através dos elementos traços
objetivou a caracterização do ambiente tectônico responsável pela
geração dessas rochas do CTC.

A verificação da cogeneticidade das rochas dos dois
afloramentos foi real-izada através do estudo do comportamento da
razão entre dois elementos incompatíveis. Com esse objetivo,
confeccionaran-se os diagramas zr=f(Nb), y=f(Nb) e zr=f(y) que
permitem verificar a razão entre dois elementos considerados
imóveis, durante fenômenos de percolação de fluidos (figura 12.5).

Esses diagramas mostram, apesar da dispersão, a afinidade
qulmica entre os gnaisses Rio Morcego e Paina. O diagrama de Zr=f(y)
é o que mostra melhor uma possível cogeneticidade, uma vez que a
razão Zr/l apresenta-se constante.

os processos de fusão parcialr €rn geral, ocasionam uma variação
da razão de dois elementos incompatíveis. Já o fenômeno de
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não afeta de forma importante essa mesma
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Figura 12.5
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Diagramas
mostrando guê, apesar de
dispersão, ambas as rochas
gnáissicas possuem razões
zr/Nb, Y/Nb e zr/y próxinas.
SímboTogia iguaT à da figura
anterior.

Para melhor compreender os processos magmáticos geradores dos
gnaisses dos dois afloramentos, foi confeccionado o diagrama de
Y/Zr=f (y) ( figura 12.61. Esse diagrama mostra que, enquanto os
gnaisses Rio l"lorcego sofrem modificações da razão y/zr, essa mesma
razão permanece constante nos gnaisses paina.

A disposição dos pontos apresentada pelos gnaisses paina
indica, apesar da dispersão, que um fenômeno de cristalização
fracionada foi inportante para a formação dessas rochas. Os pontos
dos gnaisses Rio Morcego permitem interpretar que a fusão parcial
foi o fenôneno preponderante na geração dessas rochas.

A
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O estudo dos dois afloramentos de rochas ortognáissicas,
através dos elementos traços, permite verificar a exístência de
fenômenos diferentes responsáveis pela geração de66a6 rochas. Às
evidências de cogeneticidade apontam para o fato de essas rochas
seren originárias de uma mesma fonte.

0,08s

0.08

0,075

0,07

0. 065

0, 06

0, 055

12.L.3

Y /Zr

t
CF

8 Lz 16 20Y zL 2g

- E lementos Terras Raras

Figura 12.6 - Diagrama
mostrand.o a variação da razão
Y/Zr para os gnaÍsses do CTC:
(a) cna jsse PaÍna e (L ) )Gnaisse Rio Morcego. (CF)
cristalização fracionada e
(FP) fusão parciaT .

As rochas gnáissicas dos dois afloramentos são tratadas em

conjunto no estudo dos padrões de distribuição dos ETR. para a
normalização, foram utilizados os valores segundo Nakamura (1974).

As rochaÊ gnáissicas apresentam padrões de distribuição dos ETR
similares entre os dois afloramentos: Rio Morcego (ELA 25a e ELA
25c) e Paina (ABP 58b e ABP 58e) (figura L2.7). A diferença
principal , e esperada, é que os gnaj-sses paina possuem uma maior
diferenciação, como evidenciado na figura 12.L, envolvendo,
conseqüentemente, os padrões mais homogêneos dos gnaisses do Rio
Morcego.

De uma maneira geral , os padrões de distribuição de ETR não
permitem caracterizar qualquer distinção entre as rochas gnáissicas
dos dois afLoramentos, o que é mais um indicativo de cogeneticidade
entre essas rochas. Rochas granitóides com enriquecimento ETRL são
geralmente interpretadas como cál-cio-alcal inas . As fracas ano¡nalias
negativas de Eu podem estar evidenciando uma origem mantéJ.ica para
essas rochas .

12.1.4 - Arnbiente Tectônico

No estudo do ambiente tectônico responsáve1 pela geração das
rochas gnáissícas ortoderivadas de a¡nbos os complexos, foram
utilizados os diferentes eÌementos químicos de forma integrada.
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Rocha/Condrito
o

a

o
t

ABP 58 B
ABP 58 E
ELA 25 A
ELA 25 C

100

Ce Nd Sm
Figura
do CTC.

12.7 - Padrões de djstribuição de ETR
Valores normaTÍzados segundo lùakamura

das rochas gnáissicas
(1e74).

Para a comPreensão dos resultados dos diferentes diagramas
discriminantes, é importante verificar a influência da contaminação
crustaL. A comparação das rochas gnáissicas de ambos os afloramentos
permite verificar a existência de trends que podem ser considerados
normais para rochas não-contaminadas (figuras Lz.L, L2.5 e 12.6).

Para a determinação do ambiente tectônico responsável pelo
caráter trondhjemítico/granítico dos gnaisses do CTC, utilizaram-se
os diagramas de Nb=f(y) e Rb=f(y+Nb) (pearce et al. 19g4). os
resultados mostran que os dois gnaisses estão próximos, e dentro do
campo de granitos de arco vulcânico (vÀG) e/ou sincolisional (figura
12.8a). Já o diagrama de Rb=f(y+Nb) permite caracterizar,
especificamente, essas rochas como VAG (figura 12.9b).

seguindo na utilização do trabalho de pearce et ar. (19g4),
foram realizados spiderdíagrans, utilizando-se como fator de
normalização os valores hipotéticos de um granito de cadeia oceânica
(oRG). os resultados mostram a existência de similaridades de
padrões para os diferentes gnaisses, impossibilitando qualquer
separação (figura 12.9r.

Por comparação com os padrões de diferentes granitos de
ambientes tectônicos, pode-se descartar a hipótese de esses gnaisses
serem do interior de placas (pG), ou do t.ipo vAG de arco de i1ha,
embora os padrões dos spiderdiagrans não permitam separar os



gnaisses dos dois afloramentos
ou VÀG de margem continental.

WPG

vÀG + sin-colÆ

10 y 1oo looo 1

1, 00

Figura 12.8 Diagramas earacterizando os
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entre sin-colisional, pós-colisional

10,00 Y+Nb 100,00 1000,00

gnaisses dos dois
arco vulcânico):

1000

Nb

100

10

afToramentos como do tipo VAG (granito de
(l)Gnaisse PaÍna e (L) gnaisse Rio Morceqo.

0.1
K2O Rb Ba Th Ta' Nb Ce Ht Z Sm y yb

"spiaeraiagran"

o ELA25A
o ELA25C
o ABP58B
r ABP58E

gnáissieas do CTC; Gnaisse
Paína (ABP 58b e ABp SBe).

Figura 12.9
Rio l4orcego (ABP 25a e ABP 25c) e Gnajsse

A característica de VAG granito de arco vulcânico (7ato
sensu) - é evidenciada para os gnaisses dos dois afloramentos no
diagrama triangular que utiliza Rb, Hf e Ta*(Nb/16) de Harris et al.
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(1985) (figura 12.10). Nesse diagrama, observa-se que alguns pontos
estão dentro do campo dos OFG - granitóides de fundo oceânico, o ç[ue
é coerente com a composição trondhjemftica-granftica dessas rochas.

Figura 12. L0 Diagrana
utiJ-izando Rb-Hf-Ta* e
definíndo a maioria dos
gnaisses como de arco
vuLcânico (VAc) i aTguns estão
no campo de roehas de fundo
oeeânieo (OFc). O Ta*
utiTizado foi eal-culado a
partir do teor anal,isado de Ìilb
(Ta*=Nb/ 16 ) .

Hf Ta*x3

O diagrama discriminante de Batchelor & Bowden (1985) (R1(4Si-
11(Na+K)-2(fe+Ti)=f(R2(6Ca+2Mg+Àt) ) permite determinar a época de
geração de granitos compressionais. As rochas dos dois afl-oramentos
têm como característica comum uma tendência pré-colisional'(figura
r.2.11 ) .

2500

P2

2000

1s00

1000

500

0

Pré-Col

Pós-Col àa\

Ànorog

rsoo R1 
2ooo

Figura 12.11 -Diagrama das rochas
gnáissicas do CTC
mostrando uma ten-
dência de seren pré-
eoLisionais.. Gnaisse
Paina (a); Gnaisse Rjo
Ì"Iorcego (l ) .

500 1000 2s 00

A profundidade teórica de geração dos ortognaisses dos dois
afloramentos foi estimada através do diagrama Rb=f(Sr), de Condie
(1982) (figura 12.r2). Esse diagrama, que utiliza a razão Rb/sr,
definiu essas rochas como geradas a profundidades superiores a 30Km.
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Figura 12. LZ Razão Rb/Sr
permit indo es t i mar aprofundídade de geração das
rochas gnáissÍeas em mais de
3 0 Km: Gna jsse Paina (a) ;Gnajsse Rio lûorcego (t ) .

1000 10000

os diagramas discriminantes confeccionados para os gnaisses do
CTC mostran que essas rochas possuem protóIitos, geração e evolução
semel-hantes' e que foram geradas durante um processo compressional
em um ambiente de arco vulcânico (VÀG).

L2.2 - Rochas Graniticas

Neste item, foram estudadas as rochas graníticas (sensu
strictol pertencentes ao CTc. Devido à peguena quantidade de rochas
analisadas quimicamente, aliada à homogeneidade petrográfica dos
afloramentos estudados, fez-se necessária uma interpretação em
conjunto dos resultados.

Conforme explicado no Capítulo 8, dois afloramentos foram amos-
trados detalhadamente (ABP 42 e ABP 43 ) , priorizando-se as rochas
com composições mineralógicas distintas (tabera L2.2 - Anexo 3).

L2.2.L - Elementos Maiores e Traços

comparando-se as rochas graníticas com as gnáissicas e
riolíticas, através dos diagramas de variação, conclui-se pela
inserção das primeiras no trend de evolução das rochas gnáissicas
(figura 12.1). Esses diagramas evidenciam, também, a homogeneidade
composicional das rochas graníticas.

No diagrama A F I.,1, os granitos mostram uma tendência de
evolução compatíveI com a de rochas cálcio-aLcalinas (figura 12.13).

100l-0
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Figura 12.13 - Diagrama A F ¡c
definindo uma afinidade cá7cio-
alcalina para âs rochas
granftícas do CTC.

Nos diagramas de Barker & Arth (1976) e Barker (1979), as
amostras analisadas mostram uma composição de rochas granlticas
(sensu strjcto) do tipo cálcio-alca1ina (figura 12.L4l. À dispersão
dos pontos não permite a identificação de um trend de evol-ução.

Figura 12.J.4 - Diagramas definindo os granitos do CTC como cálcio-
afcalinos.

O diagrama Na2O=f (K2O) permite determinar uma razão K2OlNa2O

próxima à unidade para esses granitos (figura 12.15). Essa
si¡nilaridade pode ser indicativa da cogeneticidade dessas rochas.

A cogeneticidade entre os granitos do CTc foi verificada
através da determinação do comportamento das razões de diferentes
elementos (figura 11.16). Os elementos utilizados nessa determinação
(Nb, Y, Zr) são os contarninantes principais, que normalmente estão
presentes nos materiais crustais .

Trondhjemftico
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Figura 12.75 - Diagrama
mostrando u¡n a raz ão
K2O/Na2O se¡ne.Lhånte pâra
as rocåas granfticas .

N€.2056

Y
10

Figura 12.76 - Diagranas mostrando o comportamento das razões
Zr/Nb e Nb/y das rochas granÍticas do CTC. Apesar de uma dispersão
incipiente dos pontos, pode-se adnitir essâs rochas como
cogenéticas .

A disposição dos pontos nesses diagramas permite admitir essas
rochas como cogenéticas, e a possibilidade de un processo similar à
cristalização fracionada, como fenômeno preponderante na formação
dessas rochas.

12.2.2 - Elementos Terras Raras (ETR)

O estudo dos ETR das rochas graníticas do cTC foi realizado
através de quatro anáIises nos dois afloramentos estudados. Os

valores foram normal-izados segundo Nakamura (19741 .

Zt

T

Nb
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Os dois afloramentos mostraln simil-aridades entre os padrões de
distribuição de ETR, con enriquecimento em ETRL e sem anomalias de
Eu (figura 12.l7 l. Esses padrões permit.en interpretar essas rochas
granlticas cono provenj.entes de uma crosta profunda ou de um manto
provavelmente enriquecido do tipo E-MORB. Essas caracterfsticas são
simil-ares às de rochas granfticas cálcio-alcalinas .

Rocha /Condrito o ABP 42a
. ABP 42d
Þ ABP ¿13 â

r ABP 43 d

La Ce Nd Sm Eu Gd

Eigura 72.77 - Padrões de di E:rR dos dois afToramentos
de rochas granixicas es¿udados do CTC.
lvakamura (J.974).

Yal ores normaLizados segundo

12.2.3 - Ambiente Tectônico

Para o estudo do ambiente tectônieo responsáveI pela geração
dos granitos, foram utilizados, de forma integrada, os diferentes
elementos químicos. Apesar de a dispersão dos pontos em certas
diagramas indicar uma posslvel existência de contaminação em algn:mas
amostras, não foi considerada essa possibil-idade na construção dos
diagramas discríminantes de ambiente tectônicos.

O diagrama triangular Hf -Rb/1.0-Ta*x3 (Harris et aI. 1985)
permite deterrnínar o ambiente tectônico responsável- pela geração de
rochas granitóides. Nesse diagrama, as rochas graníticas podem ser
definídas como caracterlsticas de ambientes compressionais,
especificamente de arco vulcânico (VAG) (figura 12.18).

Na tentätiva de rnelhor caracterizar essas rochas granÍticas,
foram utilizados os diagramas discriminantes de ambientes tectônicos
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de Pearce et al . (1984). Os diagramas de Rb=f(Y+Nb) e Nb=f(Y)
( figura 12.19) caracterizam essas rochas como de arco vulcânico
(vAc), provavelnente sin-colisionais (sin-colc). A posição dos
pontos no diagrama Rb=f(Y+Nb) é caracterlstica t ambém de granitos
pós-coJ.is ionais .

Figura 72.18 - Diagrana
mostrando as rochas graníticas
do CTC como de arco vuLcânico
(vAG).

Ta*x3

t'
ORG

vÀG + si-n*col-G

1 10 y+Nb 100 lOOo 1 10 Y(prm) 100 1000

Figura 12.79 - Diagramas de elenentos traços caracterizando as
rochas granfticas cdno foÍmadas em ujn anbiente colisional .

os diagramas de Pearce et aI . (1984) não permitiram definir se

os granitos do cTc são VÀG, sin-colisionais ou pós -colis ionais . A

fim de verificar em quaJ- dessas possibilidades se encontram essas

rochas graníticas, confeccionou-se o diagrama Rb/zr=f (sio2 ) de



Harris et aI . (1985), (figura
rochas são pós -colisionais.

t46
L2.201. Segundo o resultado, essas

15
como pós-

0,1

Syn COLG

Post COIÆ

vÀG

55 60 65 7oFigura 12.20 - Diagrama definindo os granitos
coLisìonais.

sio2
do cTC

Os padrões apresentados por esses granitos em um spide rdiagram
(Pearce et aI . 1984) não permitem a distinção entre granitos pós ou
s in-co1is ionais , mas possibiJ-itam interpretá-Ios como provenientes
de uma nargem continental ativa do tipo andina (figura L2.2Ll .

o ABP-424
o ABP-42D
o ABP ¡tflA

r ABP 43D

0.1

0.01
K2O Rb Ba Th Ta' Nþ Ce Hl Z Sm Y Yb

Figura 72.27 - " spiderdiagrams " (pearce et. aj. 1tB4) das rochasgraníticas do CTC. Os valores foram normaLizados utilizando-se umgranito de cadeia oeeânica (ORG ). Os vaTores de Ta* foran
cal-culados a partir do Nb.

Os padrões dessas rochas, com enriquecimento em K2O, Rb, Ba, Th
e Ce, e empobrecimento em Hf., Zr, Sm, y, e yb, associados à anomal_ia
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negativa de Ta* e Nb, não permitem distinguir entre rochas
originadas de um manto enriquecido em elenentos incompatlveis do
tipo E-HORB e rochas contaminadas por uma crosta do tipo
continental .

Para determinar a profundidade de geração desses granitos,
confeccionou-se o diagrama Rb=f(sr) (condie 1992). como resultado,
verifica-se gue essas rochas foram geradas em profundidades
superiores a 30 Km, a partir de una crosta con razão Rb/Sr entre 0,1
e 1. (figrr.rra 12.221 .

Figura 12.22 - Diagrama
Rb=f ( Sr ) def inÍndo urna
profundidade de mâis de 30
Km para a geração das rochas
granÍticas .

Sr
10000

Os resultados obtidos definem as rochas graníticas do CTC como
cáLcio-alcalinas formadas em um ambiente compressional , com
características de tardi a pós-cotisionais. o padrão de distribuição
em ETR, sem anomalia negativa de Eu, associado à profundidade de
mais de 30 kn para a formação dessas rochas, permite inferir que a
sua fonte não possuía feldspato.

A comparação entre os resultados obtidos para as rochas
gnáissicas e os das rochas graníticas do CTC perrnite verificar as
semelhanças dos padrões de ETR e enriquecinento em eLementos
incompatíveis. A diferença inportante está na época de geração
dessas rochasr pois enquanto as rochas gnáissicas são pré a
sintectônicas, as granlticas são tardi a pós-orogênicas.

Esses resuLtados permitem admitir que as rochas gnáissicas e as
graníticas foram geradas a partir de una fonte (protólito) com
composição similar, mas em épocas diferentes, em relação a uma
orogênese.
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L2.3 - Rochas Riolfticas

Às rochas riollticag descritas no interior da FIT, que se
encontran intrudidas nos ¡nármores da Formação Bairro dos Campos,
foram comparadas com as rochas gnáissicas e granlticas do CCU. De

forma anáIoga, essas rochas serão comparadas com os granitos do CTC.
As características quínicas das rochas riollticas, descritas no
CapltuLo 11, não serão repetidas no presente capÍtulo, ¡nas serão
utilizadas nas discussões e interpretações.

Os diagramas de variação que engl-obam as rochas gnáissicas,
graníticas do CTC e as riollticas mostram que. apesar de essas
últimas rochas estarem, gÍosso modo, dentro de um trend de evolução,
não é possíve1 definir a existência de cogeneticidade (ver figura
12.1. ) .

As rochas riolfticas foram definidas como cálcio-alcalinas com

caracterlsticas pós-colisionais . o padrão de distribuição de ETR,
comparativamente às rochas graníticas do CTC, mostra similaridades,
como o enriquecimento em ETRL, e diferenças, como uma fraca anornalÍa
negativa de Eu.

A fim de verificar relações entre as rochas granlticas do CTC e
as riolfticas. utilizaram-se os elementos traços através dos
diagramas Nb=f(Y) e zr=f(Nb) (figura 12.23r. A diferença enrre as
razões desses elementos não permite interpretar essas rochas como
cogenéticas, ou como fazendo parte de um único processo magmático,
mesmo admitindo-se un processo de contaminação.

¡lb

x

xx

51oYts Nb0 s 10 15 20 ?5Figura 12.23 - Diagramas mostrando razões djferentes entre as
rochas graníticas do CTc (a) e as Íochas ríollticas (X,l .
lnvaLidando a possibiTidade de cogeneticidade entre essas rocåas.

z\

.x
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À comparação das rochas granlticas do CTC com os riolitos foi
feita também com base nos diagramas discriminantes de ambiente
tectônico (Pearce et al. 1984). Os resultados mostram as rochas
riolíticas e granlticas com composições similares, permitindo
admitir a existência de alguma afinidade qulmica (figura L2.241.

1000

Nb

100

a)

VIPG

Yx*y
VÀG+S

1000

Rb

100

10

1000 10 Y+Nb 100 L000

Fígura 12.24 Díagramas (Pearee et al-. 1984) comparapdo. as
calacteristicas químicas dos granitos do CTC (a) e os riolitos
txl .

A utilização de diferentes diagramas geoquímicos' comparando-se

as rochas granlticas do CTC e as riolíticas, permite verificar a

existência de algumas similaridades químicas entre essas rochas e,
ao mesmo tempo, de importantes diferenÇâs, que não possibilitan
interpretar as rochas riolíticas como cogenéticas às rochas
graníticas estudadas do CTC.

12.4 - Conclusão

O estudo geoquímico das rochas gnáissicas e graníticas do CTC e

das rochas riolíticas permitiu as seguintes conclusões sobre a

geração e o ambiente tectônico dessas rochas:
a) Às rochas gnáissicas e graníticas são cálcio-a1calinas,

formadas em um ambiente de arco vulcânico a uma

profundidade superior a 30 I(m;

b) Os gnaisses apresentam uma composição trondhjemítica-
granítica e características de serem pré a sin-
tectônicos;

10010



c)

d)
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Às rochas granlticas possuem características de serem
tardi a pós-tectônicas;

As rochas gnáissicas e granlticas mostram evidências de
serem geradas a partir de uma fonte com composição
similar;

e) As rochas riolíticas apresentam maior afinidade
geoquímica com as rochas granfticas do CCU.
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A Quarta Parte deste trabalho visa à determinação da época de
sedimentação das diferentes formações do Grupo ltaiacoca, através do
estudo geocronológico das rochas magmáticas associadas. Procura
também caracterízar as épocas de formação das rochas granitóides
cálcio-a1calinas, constituintes dos dois complexos granlticos.

Embora a metodologia analftica utilizada nos dois laboratórios
geocronológicos, GEOCRON/USP e Clermont-Ferrand seja apresentada no
Ànexo T., será descrita a seguir a metodologia utilizada para o
cál,culo das idades geocronólogicas.

As metodologias utilizadas, K-Ar, Rb-Sr, Pb-Pb e Sm-Nd, U-pb em

zircão, apresentam respostas diferentes para um mesmo fenômeno
geológico, devido ao fato de os vários isótopos estarem associados a

elementos com afinidades geoquímicas distintas. A integração dessas
metodologias possibilita a determinação das épocas dos diferentes
eventos tectono-termais (orogêneses) e "conhecer" a história
geológica e dos processos geradores de uma rocha magmática.

A comparação dos resultados isotópicos com os resultados
geoquímicos e petrográficos permite determinar a composição da fonte
a partir da qual o magmatismo se originou. O estudo isotópico de
rochas vulcânicas modernas possibilitou a det.erminação da relação
existente entre os isótopos de Sr, Pb e Nd e os diferentes ambientes
tectônicos.

No estudo isotópico das rochas magmáticas da FIT, foram
utilizados os isótopos de Sr, Pb e Nd na caracterização das idades e
como indicadores dos processos geológicos, das fontes do magmatismo
e das condições tectônicas existentes durante a geração dessas
rochas.

Os diagramas isocrônicos, pelos métodos Rb-Sr e Sm-Nd, foram
interpretados através da metodol-ogia de Provost (1990), guê,
comparativamente à metodologia utilizada pela GEOCRON/USP, apresenta
como a principal diferença o maior erro da idade.

Na metodologia de Provost (1990), o erro da idade é calculado
com o desvio padrão de mais ou menos um sigma (t Lô\, o que
representa um intervalo de confiança de 68t. A GEOCRON/USP utiliza,
preferencialmente, os modelos de York 2 e lfilliamson (Kawashita et
aI 1990), que fornecem os erros das idades isocrônicas, utilizando
um desvio padrão de mais ou menos dois sigma (t 2ô\, que constitui
um intervalo de confiança de 95t.
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Os erros das ídades dos modelos de york 2 e Vfilliamson
(Kawashita et al l-990) são subestimados. O cáIcuIo do erro das
idades con um intervalo de confiança menor ( provost 1990) permite
verificar e avariar a determinação de uma idade muito precisa quando
os resultados analíticos são precisos, mas o alinhamento dos pontos
não é bon.

Para melhor cornpreender os resul,tados util_izando-se os
diferentes intervalos de confiança no cálculo do erro das idades,
será mostrado um exemplo comparando-se as metodologias de cáÌculo de
resuLtado isocrônico ( quadro 1-).

lle todo I og i a Kawashita eÈ al . Provost ( 199O )
( 1990 )

Interceptaçäo da reta 0,70707
(Razão rnicial 87sr/86sr 

)

fncJ-inação da reta
Erro

Erro
MSWD

fdade caLcul-ada (M. a. )

o,032
0,001.2

0,00107
2,L27
2.220

o,o32
0, o0I7
0,707!

0,00r6
2,L3
2.220

, _ Erro (M.a. ) 80 115
Quadro 1 - Comparaçã.o dos resul.tados jsocrônjcos entie duas
metodoLogias de cá7cul-o de idade.

Nesse quadro, observa-se que, apesar de a razão inicial , idade
e M.S.Vü.D. serem as mesnas para as duas metodologias, o erro da
idade calculada é superior a 30t, nesse exemplo, através da
metodologia de Provost ( l-990 ).

O método Pb-Pb é baseado em determinação de diferentes razões
isotópicas 1207p6¡20ap6, 206rlb/2oapy ¿ 207p6¡206pb), e, dependendo da
guantidade de chu¡nbo na amostra, o erro experinental pode ser
grande. Em um diagrama isocrônico pb-pb, as idades são determinadas
através da inclinação da concórdia, e os erros dessas idades são
geralmente altos, pois decorrem da correlação entre duas
determinações analíticas que já possuíarn um erro experimental .

Para este trabalho, tanto a determinação da idade quanto de seu
erro em um diagrama isocrônico Pb-Pb foi real-izada através do



153

Prograna ISOMOD.Pb, utilizado pela Universidade Blaise pascal. Esse
Programa calcula o U.S.D (llndímensional. Standarx Deviation) que,
relativamente ao M.S.l{.D., apresenta a relação: USD = .Os
erros das idades isocrônicas foram calculados utilizando-se um
desvio padrão de dois sigma (t 2ô1, o que represenra um intervalo de
confiança de 95t.
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13 - FORMAçAO ABAPA

Para a determinação da época de sedimentação da Formação Abapã
et conseqüentemente do Grupo ltaiacoca, realizou-se um estudo
isotópico das rochas metavulcânicas que se encontram intercaladas às
rochas metassedimentares .

À geoquímica isotópica das rochas metavulcânicas foi estudada
para determinar a idade do vulcanismo e a influência dos fenômenos
sin e pós-magmáticos sobre essas rochas. Como metodologia, foi
utilizada a comparação dos resultados isotópicos com os resultados
geoquímicos e petrográficos descritos nos capítulos anteriores.

As rochas metavulcânicas foram analisadas pelos métodos Rb-Sr,
Pb-Pb e Sm-Nd' tanto em rocha total como em minerais. O estudo dos
dois principais tipos de rochas metavulcânicas, as foliadas (MV¡l) e
e as não foliadas (tfVN), foi realizado independentemente, sendo
posteriormente integrado, objetivando a compreensão da Formação
Abapã.

A percolação de fluidos é um dos fenômenos responsáveis pelo
desequilíbrio químico e isotópico. As rochas metavulcânicas, como
discutido no Capítulo 8, apresentam evidências de mobilidade quÍmica
em nfvel de elementos maiores, enbora a mobilidade dos elementos
traços e terras raras não tenha sido muito importante.

No estudo isotópico das metavulcânicas, a dificuldade inicial
foi a obtenção de amostras não alteradas, principalmente para as
MVF, e a seleção de amostras com quantidades menores de varlolas, em
ambos os tipos de metavulcânicas.

Com o objetivo de estudar detalhadamente essas rochas do ponto
de vista isotópico, foram coletadas e analisadas amostras dos
principais tipos de metavulcânicas definidas para a Formação Abapã.
A metodologia de coleta permitiu a confecção de análises isotópicas
de afloramentos que apresentam intercalações de MVF e MVN (pontos
ABP 70 e ABP 7I e pontos ABP 65 e ABp 671, e a comparação dessas
rochas com as amostradas em diversos afloramentos coletados na
região de ocorrência da formação.

Os resultados radiométricos das metavulcânicas encontram-se nas
tabelas 13.1 e I3.2 - Anexo 2.



155

13.L - Método Pb-Pb

Pelo método Pb-Pb, foram realizadas quatorze análises em rocha
totar, sendo dez amostras de l"lvN e quatro amostras de MvF.
Ànalisaram-se, também, duas amostras de fetdspato potássico
(microclfnio) que se encontram no interior das vesículas das MVN

(Tabela 13.1 - Anexo 2).
As similaridades qufmicas entre os dois tipos de rochas

metavulcânicas (capítuIo 8) mostram que se trata de rochas
cogenéticas, o que permitiu o tratamento conjunto dos resultados
isotópicos dessas rochas.

o diagrama isocrônico Pb-Pb 120tp6¡204Pb=f (06p6¡20n"b) ),
reunindo todas as rochas metavulcânicas da Formação Abapã,
possibilita traçar uma "reta" gue define um resultado de 1.581 t 100
I'f . a. ( f igura 13. 1 ) . Nesse diagrama com quatorze análises, observa-se
que a maioria das MVF e Ì,fVN está reunida e gue duas amostras (ABp 8c
e ÀBP 13a) apresentam-se distanciadas.

15,7

Fígura 13.1
Diagrama pb-pb
reuníndo todas as
metavuTcânÍcas 3 yÍW
(r) e MvN (tr).

16 17 18 19 20 21

206Pb/204Pb

As características petrográficas das duas rochas que se
encontram distantes da maioria (ÀBp 8c e ABp 13a) permitem
compreender o porquê dessa diferença de composição isotópica em

relação à maioria das rochas metavulcânicas. Ambas as rochas possuem
texturas e/ou composições mineralógicas diferentes do padrão
apresentado pelas rochas MVN e l"fVF. A rocha ABP 13a é uma MVN sã
constituída essencialmente (95*) por feldspato potássico (sanidina),

15,
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6em varfola ou vidro vulcânico e com uma textura fanerítica. A rocha
ÀBP 8c é uma uvF com elevadas proporções de varfolas, constitufda
essencialmente por biotita e clorita, gue definem uma xistosidade
marcante. As caracterlsticas petrográficas diferentes, em reração à
maioria dessas duas rochas expficam, as diferenças de composição
isotópica.

o estudo das rochas metavur-cânicas peJ-o método pb-pb pode ser
reaLizado considerando-se duas possibitidades:

a) As rochas ÀBp Bc e ÀBp 13a, eono possuidoras de
desequilÍbrio isotópico, conseqüentemente não seria¡n
consideradas nos cálculos de idade;

b) O descarte da MVF Bc, por ser constituída essencial_mente
por minerais metamórficos, e a consideração da MVN 13a,
por apresentar uma textura nagmática reliquiar, com
fraca evidência de metamorfismo superimposto.

No caso "a", considerando-se as rochas ABp gc e ÀBp 13a como
possuidoras de deseguiLÍbrio isotópico, o diagrama isocrônico pb-pb
reunindo todas as outras ¡netawulcânicas define um resurtado de L.706
I 319 M.a' com um ¡J de g'16 (figura 13.2). É interessante ressar-tar
que, apesar:do elevado erro da idade (t 3I9 M.".), a isócroria
apresenta um U.S.D. baíxo (01523), o que equivale a um M.S.Í{.D. de
o ,27 35.

t - 1.706 t 319 U.a.
UsD = 0,523

l¡ - 8,16

11,0 11 t5 18,0 18,5

206Pb / 204Pb

Um diagrama isocrônico pb-pb, considerando-se apenas as l{VN,
define um resultado de 1.188 M.a. À reunião das ¡[vF, com exceção da

¿¡
ê

¡
A

Figura 13.2
Diagrama isocrônico
Pb-Pb reunindo as tqVN
(tr) e MVF (t), com
exceção das amostras
ABP 8c e ABP 13a.

15,
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amostra 8c, en um diagrama isocrônico pb*pb define um resurtado de
1.343 M.a.

sintetizando, verifica-se que as MVN apresentam um resurtado
próximo a t l-.188 M.a., e a maioria das MVF, um resultado em torno
de t 1 .300 M. a.

À determinação da razão 2o7p612o6p6 inicial de rochas
cogenéticas , através de um diagrama 1207p6¡206pçf 120aeb/2o6ey¡ ,
permite, utilizando-se a evolução dessa razão no tempo geológico
(Schonfeld 19741 , determinar a idade do processo responsável pela
modificação da razão u/pb. Essa razão é conseqüência de processos
magmáticos' mantélicos ou crustais, tais como fusão parciar- e
cristalização fracionada.

A determinação da r azã,o 201pb/206pb iniciar'das metavulcânicas,
sem considerar as mostras ABp gc e ÀBp 13a, define uma razão
zo'tp6¡206p6 inicial de 0r103. utir-izando-se os cár.cutos de schonfeld
(L9741, a razão inicial determinada caracteriza um resul-tado de
1.690 t 100 M.a. Reunindo-se todas as rochas rnetavur-cânicas , a razão
2o'1p6¡2o6p6 inicial encontrada define um resultado de 1.274 M.a.
( figura 13.3 ) .

t¡r,
a
a{

¡
A
I

1.00

0.95

0.90

0,8s

0,80

0.75

2O7 Pbl2o6Pb t - 0ro83r
E e 1.27 4 tt .a-

ÀBP 13å

0,045 0,050 0.055
0.70

0.050 0,065
20aPbl206Pb

Figura 73.3 - Diagrama determinando a razão 207pb/2o6pb iniciai dasrochas metavuJ.cânieas t IIVF (J) e MVN (tr) e teldspato potássico (A).

Na tentativa de determinar a época de formação dos feldspatos
poÈássicos existentes nas varíofas, rearizaran-se duas anál_ises ern
minerais de rochas MVN (42/rr/86 e ABp 67f). Nos diagramas
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isocrônicos Pb-pb' pode*se observar que os dois pontos de feLdspato
potássico encontran-se arinhados aos pontos de rocha total, que
definem os resuLtados en torno de 1.250 H.a. M.a. (figuras 13.3 e
13.4 ) .
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15.4

1s.3

15.2

I 5.1

15.0
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I

's 17 
zo6pb/zo4pb 19 21

Figu,ra 
.1' 

3 - 4 - Razões 207pb/206pb das ìfvM (tr) , rt[vF (a) e fefdspat.,spotássicos -(4),. en reJação às curyas 'aá evoluçáo das razõesisotópicas 207pb,/204pb e 2|6pb/274pb. "Cs,' (Crosta'superior )(-C-rosta orogênica,)- e "M" (I,Ianto) (Zartman & Doe J.ggl) e "S&K"
( Stacey & KrameÍs 1975).

os resultados pb-pb, em rocha total e minerais, apesar de
apresentarem elevados erros, possibílitam definir "idades,, que
variam entre 1900 e 1200 M.a., e varores para o ¡r gerarmente baixos,
variando entre 8,1.2 e I,LB.

A fim de conpreender os valores baixos de ¡l obtidos para as
rochas metavurcânicas, confeccionou-se um diagrama mostrando a
evolução das razão 207p6¡206p6 no tempo geoJ-ógico, comparati"varnente a
diferentes materiais terrestres (stacey & Kramers 1975, zartman &

Doe 1981) (figura 13.4). o posicionamento dos pontos próxino à curva
de evolução de stacey & Kramers (1975) define, para essas rochas,
uma evolução a partir de um reservatório com composição isotópica
distinta de um manto empobrecido (DM) e compatíveL com a de um manto
enriquecido em Pb. um manto enriguecido em pb como fonte das rochas
metavulcânicas está coerente com os resul-tados geoquímicos, que

I

ì

rì. I:i
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definem um manto do tipo subcontinental como fonte desse magmatisno
(E-MORB).

A integração de duas metodoJ.ogias distintas pelo método pb_pb,
reunindo as rochas metavurcânicas, caracterizou dois importantes
intervalos de idade: um ¡nais antigo entre 2.100 !!.a. e 1.700 M.a., e
outro, mais jovem, de 1,250 t 100 ü.a., sêndo que, em ambos os
intervalos, os valores de F são baixos, entre g,12 e g,1g. para
esses intervalos de idade, pode-se aventar as seguintes hipóteses:

a) O íntervalo entre 2.100 M.a. e l.7OO M.a. como a época
de formação das rochas metavulcânicas. Cono
conseqüência, o intervalo de 1.250 t 100 M.a. pode
estar caracterizando a idade de algum fenômeno que
ocasionou a homogeneização isotópica parcial nessas
rochas ;

b) O intervalo de 1.250 r 1OO M.a. como a ídade de
fornação das rochas metavulcânicas. Nesse caso, o
intervalo entre 2.100 M.a. e I.200 M.a. pode ser
interpretado como a idade da fonte d.essas roctras e
compreendido como herança isotópica .

Os resultados obtidos através do método pb-pb em rocha totaL
são discutfveis, pois dependem da compreensão do fenômeno
responsável pela geração/transformação das rochas, se este foi capaz
de redistribuir ou não o urânio e/ou chunbo. As caracterlsticas
gulmicas das rochas metavulcânicas, por serern ramproítos, com teores
elevados de K2o e el-enentos incompatíveis são conseqüência de
fenômeno magmático' No caso específico dessas rochas, o fenômeno
magmático ( fusão parcial) foi de intensidade nuito superior ao do
metamorf isrno (fácies xisto verde, zona da clorita/biotita).
Portantor o fenômeno magmático para o autor é o mais prováver de ter
sido o responsável pelas idades encontradas em torno de 1.250 t 100
M.a.

L3.2 - Método Rb-Sr

O estudo radiométrico das rochas rnetavulcânicas , utilizando-se
o método Rb-Sr, foi realizado considerando-se os resultados
geoqulnicos. Devido às afinidades geoguímicas entre o K2O e o Rb, e
o CaO e o Sr, verificou-se a posslveÌ influência da mobilidade
desses elementos sobre os resultados radiométricos.
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À primeira observação importante através da geoqufmica, para
essas rochas metavul-cânicas , foi a grande variação do teor de K2O
(de 7t para 14S), SiO2, TiOz e Zr, em relação ao teor de H2O+(PF),
ern ambos os tipos de metavulcânicas. À existência de variação de Rb
e Sr, em reJ.ação ao teor de H2O+(PF) mostra, possivelmente, un
desequilíbrio isotópico (figura 13.5 ) .

Esses diagranas mostram que, associado a um aumento de H2O+(pF)
nas MvF, ocorre uln aumento do teor de Rb e uma diminuição do teor de
Sr, modificando de forma importante a razão Rb/Sr. Já as MVII possuem
menor quantidade de fÌuidos e apresentam tanbén uma variação menor
da razão Rb/Sr.
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Figura 13.5 - Diagranas mostrando a
variação do Rb, Sr e da razão Rb/Sr
com o aumento do teor de H2O+(PF).
Às I4VF (a) apresentam naior
dispersão em relação às ¡fyN ltrl.
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um diagrama isocrônico Rb-Sr 1875r7865r=f(87Rb/86sr¡ ¡, considerando-
se em conjunto todos os resultados (figura 13.6). Esse diagrama
permite verificar que, embora exista um certo alinhamento da maioria
dos pontos, alguns, relacionados às MVF, apresentam uma grande
dispersão (ÀBP 65b, 65f , 7Lb, 7Lc e 7Ld).

6sf

65b

1Id I
trtl

^|trtr r 7rc
# 7rb

87Rb/86Sr
Figura 13.6 - Diagrama isocrônico Rb-Sr engTobando todas as roehas
uv? (a) e MVN (E) ) ' permitindo caracterizar as rochas gue apresentam
ìmportantes desequiTÍbríos isotópieos (ABp 6sb, 6sf , T L-b, 7 Jc e
7ld) .

A comparação desse diagrama com o anterior (figura 13.5)
permite verificar que as rochas mais ricas em H2O+ são também as que
apresentam os maiores deseguilíbrios, o gue indica que a entrada de
fluidos nas IIIVF foi um importante agente causador de deseguilÍbrio
isotópico.

O diagrama isocrônico Rb-Sr para as rochas MVF, retirando os
pontos com desequilíbrio isotópico, define um resultado de 1.086 t
147 !f.a., com uma razáo inicial (RI) de 0.7089 (figura 13.7a).

Para as rochas I'fvN, o diagrama isocrônico Rb-sr r euê não
considera as amostras do afloramento AIIP 13, define um resultado de
1.382 I 47 M.a. e uma RI de 0,71560 (figura f3.7b).

Os resultados isocrônicos para os dois tipos de rochas
metavulcânicas não possuem significado geológico, pois, apesar do
grande número de análises realizadas, apresentam elevados I'1.S.V,l.D.,
definindo os resultados como errócronas. A impossibilidade de
compreender a intensidade do desequilíbrio isotópico, associado à
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entrada de fluidos (H2O+), torna diflcil a interpretação dos
resultados obtidos pelo nétodo Rb-Sr, para essas rochas.

0.74

0,76

0,74

o,72

0,70

2
87Rb/86sr

0,

0,

0,

0,

0.

0,

Figura 73.7 - Diagramas
isocrônicos Rb-Sr dos dois
tipos de rochass (a) I'IVF e(b) t{w{.
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13.3 - Método Sm-Nd

Por esse nétodo, foram realizadas sete análises em rocha total,
sendo cinco ¿unostras de MVN e duas de MVF (tabelas 13.1 e 73.2 -
Ànexo 2 ) .

Con o objetivo de verificar se o aumento do teor de H2O+(PF)
inf l-uencíou os teores de Sm e Nd e, consegüentemente, as razões
isotópicas, confeccionou-se o gráfico Sm/Nd=f(H2O+) para as rochas
gue possuían aná1ise qulnica completa (figura 13.8).

JI
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È
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a)

- 1.086 t 147 H.a.
RI - O,7O89
¡lsrD - 82,{8

t = 1,382 i 47 I,i.a.
RI - 0,7156
MSWD È { 5,16
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0'2

0, LB

0, 16

0, 14

sn/Nd

ÀBP 67b

ÀBP 67d
trT

78/r.f
tr

ÀBP 70e

I
ABP 71b

tr
ÀBP L3

Figura L3.8 VarÍação da
razão Sn/Nd em reTação ao teor
de H2O+(PF), em ambos os tipos
de rochas metavul-cânicast (ÌqVî
(.) e MvN (E) ) .

H20+45

Os resultados mostram que a variação da razáo Sm/Nd das MVN e
MVF independem do teor de H2O+(PF). O padrão sinilar de distribuição
de ETR apresentado pelos dois tipos de rochas metavulcânicas, aliado
a esse resultado, permite concluir que os fenômenos metamórficos
responsáveis pelo aumento de H2O+ nas rochas MVF não alteraram os
teores de ETR.

Para o estudo dos resultados pelo método Sm-Nd, confeccionou-se
uma tabela geralr Dâ qual foi possível verificar as várias
informações fornecidas por essa metodologia (tabela L3.3).

Àmostra ABP 67 B ABP 67 D ÀBP 70 C ÀBP 70 E ABP 13 À ABP 71 B 78/I.f
MVF

sn (ppn)
Nd (ppn)

CI Nd
147Sm/144Nd

( 143Nd/144Nd)
t=1r1

( 143Nd/144Nd)
t=1r8

X chur =
atual

11,36 17 tg7 I7,07 15,93 15,95 17,93 1.7,45
58r82 99t07 95,59 90,95 109,73 106,90 95,84

0,5LI279 0,5LI225 0,511216 0,511199 0,511106 0,511088 0,51114
0,1167 0,1090 0,1079 0,1059 0,0881 0,1008 0,1101

0,510436 0,510439 0,510437 0r510435 0,510470 0,510360 0,510345

0,509897 0,509934 0,509938 0,509945 0,510063 0, 509894 0,509837

-26 ,51. -27 ,56 -27 ,7 4 -28 ,07 -29 ,89 -30 t24 _29 ,22

r
L
x

chur = 1r1
chur = 1r8

-15,29
-8, 08

-15,26
-7,35

-15,28
-7,27

-15,32
-7,12

-1.4,63
-4,92

-L6r7g -L7,07
-8, 13 -g ,25

T (CHUR) H.a. 2.580 2.4s0 2.430
T (DM) M.a. 2.640 2.s40 2.520

2.400 2.L40 2.4s0 2.620
2.500 2.280 2.540 2.670

Tabefa 13.3 - Resul.tados anaTíticos peTo método Sm-Nd de todas as
roehas metavulcánicas .
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Essa tabel-a mostra as rochas metavuLcânicas com vaLores

negativos de npsilon Nd desde 1.900 M.a., .possuindo, na atual-idade,
varores entre -26 e -30. As idades T(DM) permitem interpretar como
sendo t 2.500 M.a. a idade prôvável de formação do manto, a partir
da diferenciação de um manto prinordiar, que posterior¡nente teria
servido como fonte para esse magrnatismo.

os resultados isotópicos permitirann a confecção de um diagrana
isocrônico sm-Nd (1a3Nd/raaNd = ¡1147g*¡1aand¡ ¡ em rocha totaL para as
rochas rnetavulcânicas, apesar da pequena dispersão da razão
147g.7144¡¿ ( figura 13.9 ) . A interpretação desse diagrama,
considerando'se apenas as MVN, define un resul,tado de 909 M.a.(RI =
0r510576) e, excJ-uindo a amostra ABp 13a, um resultado de l-.110
¡{.4. (RI = 0,51043).

As duas amostras de MVE possuem um atinhamento ç[t]e,
aparentemente, é subparaleJ-o às isócronas obtidas parä as MVN
(figura 13.9). O que pode estar indicando que, apesar de possulrem
razões isotópicas diferentes, o resultado de 11.000 M.a. pode ser
signif icativo tâmbém para as l,lVF.

!It
!'

!I
l,l)t

0,51

0,51

Figura 73.9 - Diagrama
isocrônico Srn -Ivd em

1-olxal.,
engTobando as rochas
MVF (a) e MVN (E). Os
resul. tados consideran
soJnente as IIVN.

0,09 0, 10 0, 11
1475m/144Nd

0, L2

Entre as duas idades isocrônicas obtidas para as rochas MvN, a
idade de 1.110 M.a- é a que pode ter algum significado geológico,
uma vez que a rocha /lBp L3a, responsável pela idade de 909 M.a.,
possui problemas de homogeneização isocópica nos out.ros métodos
radiométricos (Rb-Sr e pb-pb), e idades T(CHUR) e T(DU) mais baixas
que a média (tabela 13.3).

A idade encontrada pelo método Sm-Nd para as rochas MVN deve
ser interpretada comparando-se os resul_tados T(DM) e T(CHUR) com os

rocha

t - 909 t ?7 x.a.
¡{. S.ll. D. - O,Oa7

\ 
¡ ¡sp z1b

t, = l.llo t 189 M.a.
ü. S.w. D. Ê O,O2
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dados geoqulmicos (Capftulo 8). Em nfveÌ de rocha total, os
processos geológicos que permitem a separação qulmica de dois ETR,
con afinidades geoqulmicas, são a cristalização fracionada e a fusão
parcial . Desse modo, o resultado de 1.100 Þ1.a. pode estar
caracterizando a época em que fenôrnenos magmáticos (cristarização
fracionada e/ou fusão parcÍaI) geraram as rochas metavurcânicas da
Formação Àbapã.

À comparação com os resultados obtidos pelos outros métodos
radiométricos mostra um interval-o de idade em torno de 1.100 e 1.2S0
M.a. ( Mesoproterozóico ) , importante para a compreensão das rochas
metavulcânicas. Àpesar de esse intervalo ter ocasionado
homogeneizações isotópicas, não é possÍvel determinar se a causa foi
um fenômeno sin e/ou pós-magmático.

Outro perfodo importante para a compreensão das rochas
metavulcânicas é o Paleoproteroz'ico, uma vez que os métodos pb-pb e
Sm-Nd apresentam evidências da existência de fenômenos responsáveis
por desequilíbrios e homogeneizações isotópicas nessa época.

13.4 - GeoquÍmica Isotópica

O estudo das rochas ¡netavulcânicas lamprofticas através da
geoguímica isotópica foi realizado integrando-se os diferentes
isótopos, e objetivou a compreensão do protóIito a partir do qual
essas rochas se originaram e do ambiente tectônico da Formação
Ãbapã.

Na comparação dos isotópos de Sr con os de pb e Nd, utilizaran-
se as amostras que apresentaram as razões 875.7865r baixas (<0,7025),
de ambos os tipos de metavulcânicas, uma vez que que o aumento de
H2o+ (PF) causou o aunento no teor dessa razão (item 1,3.2).

O estudo dos isótopos de pb mostra gue a evolução da razão
2o'rp6¡2o6p5, nas rochas metavulcânicas, ocorreu em dois estágios, a
partir de um protóIito com composição similar à média terrestre
( figura 13.4). Portanto, o método pb*pb define as metavulcânicas
como rochas geradas a partir de um protól_ito, com composição de
manto diferenci-ado ou crosta inferior.

A comparação das razões isotópica" 207py¡204p6 
" 

206p6¡2o4pb, das
rochas netavulcânicas, com as razões do tJtORB I OIB e de diferentes
rochas potássicas, mostra gue as meÈavuIcânicas possuern razões
superiores ao OIB e distintas do MORB ( figura 13.10). O campo



definido pelas rochas metavulcânicas se
kirnberlitos e leucititos, e está próximo
Àlmeria, Espanha.
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sobrepöe aos campos dos
dos lamproftoa de Murcia-
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Figura 13.10 - Compaîação dos cannpos das r.ochas metavul,cânicas com
os canpos do I4ORB, OIB e de diferentes Íochas vuleânicas potássicas.
Figura nodificada a partir de llilson (1989).

Para integração dos isótopos de Nd e Sr, através de um diagrama
Epsilon ¡¿=¡1879t786Sr), é necessário determinar a idade de geração
das rochas. Na tentativa de fazer essa integração para as rochas
metavul-cânicas , utilizaran-se os resul-tados obtidos pel-os métodos
Pb-Pb, Rb-Sr e Sm-Nd, tendo sido admitidas duas idades: 1..800 M,a. e
1.100 M.a.. Como conseqüência, os isótopos de Sr e Nd apresentan as
seguintes características :

a) Para a idade de 1.800 È1.a.: o cálculo do Epsilon Nd(XNd),
nessa idade, está entre -9,3 e -7,1, sem considerar a

amostra ABP 13a, enquanto as razões 879.7869. ficam
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abaixo do Ii¡nite de 0.700, com exceção da amostra A!!p
70e (0,708)t

b) Para a idade de 1.100 H.a.: o cálculo do Epsilon Nd,
nessa idade, está entre -17r! e -7512, enquanto as
razões 87sr/865r das MVN estão entre 0,7160 e O,7224.

À reunião desses resultados permite a confecção do diagrama

¡Na=f 1 
87sr/86sr ¡ gue mostra as razões 143¡¿7r44¡¿ e 87srl86sr, para as

duas idades possíveis dessas rochas (figura 13.11). Nesse diagrama,
estão plÕtados para cornparação os caJnpos que caracterizam as nesmas
razões de diferentes rochas potássicas existentes e melhor
conhecidas.
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Figura 73.11 - Gráfico comparando as razões 143Nd/744Nd e 87Sr/865r
de diferentes wuLcânicas potássicas em reJ.ação às metavulcânicas,
considerando-se as duas idades prowáveis para essas rochas.

0,?t 0 û,?15
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As razões de Nd e Sr, apresentadas na figura 13.1L, permitem
verificar guer independentemente da idade minima admitida, as
metavulcânicas foram originadas de um protóIito enriquecido em
879t7865t e empobrecido em 1a3¡671a4¡¿. Essas caracterfsticas
corroboram as conclusões sobre o mesmo protólíto, definidas pelos
isótopos de Pb.

Em um diagrama de evolução do Epsilon Nd (XNd) no tempo
geológico, observa-se a idade de t 2.500 M.a. como a época de
diferenciação de um manto primordial e a formação de um protólito
com composição da média terrestre (CHUR) ( figura 13 .I2l .

Esse diagrama permite verificar gue nas duas idades prováveis
de geração das rochas metavulcânicas (t 1.800 e t 1.100 M.".), a

fonte (protólito) possuía valor negativo de Epsilon Nd, o que aponta
para o fato de essa fonte já possuir uma composição enriquecida em

Sr e Nd.

A integração dos resultados isotópicos permite definir que no
início do Paleoproterozóico (t 2.500 M.a. ) ocorreu a formação de um

protólito, com composição de crosta inferior, ou de um manto do tipo
subcontinental, gue, posteriormente, serviu de fonte para o

magmatismo gerador das rochas metavulcânicas da Formação Abapã.

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35
500 1 000

Figura 13.J2 Diagrama de
rochas metavuTcânicas ( 1. 800
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13.5 - Conclusões

Os resultados obtidos através dos métodos Rb-Sr, Pb-pb e Sm-Nd,
para as rochas metavulcânicas, permitem as seguinte interpretações
sobre a Formação Abapã:

a) O intervalo de 1.250 t 100 M.a. como possfvel época de
geração das rochas metavulcânicas e a sedimentação dos
metarenito- f eldspát icos ;

b) uma idade mínima de 2.100 M.a. para a formação do
protólito, que serviu de fonte para o magmatismo das
rochas metavulcânicas ;

c) As rochas metavulcânicas foram originadas a partir de
uma fonte enriquecida em Sr, Pb e Nd, com composição
semelhante à das rochas ultrapotássicas e
lamproíticas, corroborando os resultados geoguimicos.
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L4 - FOR¡IAçAO BATRRO DOS CAMPOS

O est.udo da Formação Bairro dos Campos, através da geoguímica
isotópica, foi realizado utilizando-se os mármores e as rochas
metadol-eríticas que se encontram inÈercaladas. Através da aplicação
dos métodos Rb-Sr, Pb-Pb e Sm-Nd sobre essas rochas, procurou-se
determinar a idade de sedimentação das rochas metacaÌcárias, a idade
do magmatismo e os efeitos dos fenômenos mag'rnáticos e metamórficos
sobre essas rochas.

Para a compreensão dos resultados isotópicos obtidos nas rochas
metadoleríticas, utilizaram-se os dados geoguímicos e petrográficos
descritos nos capítulos anteriores.

O estudo isotópico dos mármores dolomÍticos objetivou, além da
determinação da idade, a caracterização das razões isotópicas
existentes no "Mar ltaiacoca", guando ocorreu a sedimentação dessas
rochas.

14.1 - Os Metadoleritos

Para o estudo isotópico das rochas metadoleríticas, foram
amostrados e analisados todos os corpos mapeados na região de
ftaiacoca-Àbapã. TaI metodologia propiciou a confecção de diagranas
isocrônicos, de afloramentos e de corpos isolados, e permitiu a

comparação dos diversos corpos existentes. Os resultados anallticos
encontram-se na tabela 14.1 - Anexo 2.

14. 1. 1 - Método Pb-Pb

Pelo método Pb-Pb, foram realizadas quinze anáIises para as

rochas metadolerÍticas, em rocha total (tabela 14.L Anexo 21.
Utilizaran-se diferentes sistemáticas no tratamento dos dados Pb-Pb
para caracterízar a idade dessas rochas, bem como obter informações
sobre a fonte (protóIito) do magmatismo e os processos sin e pós-
magmáticos.

O diagrama isocrônico peJ-o método pb-pb
1201p6¡204Pb=f (06p6¡20npn) , reunindo todas as amostras analisadas,
define para os metadol-eritos uma idade de 1 083 t 252 M.a., com um



¡l = 8,069 ( figura 14.1) .

compreendida através do
M.S.Vù.D. de 0,O627 .

A confiabilidade desse
baixo USD ( 0,2504 ) ,
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Figura 14.1 - Diagrana
Pb-Pb definindo para os
metadoLeritos a Ídade
de 1.083 t 252 tt.a. O
af inhamento dos pontos
def ine uÍn índiee de
co7 inearidade ponderada
(usD ) de 0 .2504 .

15,40
t7 18 206Pbl204Pb 19

o baixo valor de ¡.t (8,069) define uma razão 238ul204pb baixa
para a fonte. a partir da qual- os metadoLeritos foran gerados. Esse
valor de ¡.r pode ser compreendido també¡n através da disposição dos
pontos em reJ_ação às curvas de evolução de zartman & Doe (19g1) e
stacey & Kramers (1975) (figura 14.21 . A disposição abaixo da curva
de evolução de stacey & Kramers (1925) permite caracterizar os
metadoleritos dentro do modero de evolução de dois estágios, a
partir de u¡ra fonte com conposição de um reservatório condrítico.

À possibilidade de as rochas metadoterfticas teren sido geradas
a partir de uma fonte enriquecida em elementos incompatíveis, como
foi verificado através dos dados geoqufmicos, é corroborada através
das razões dos isótopos de pb.

Através da metodorogia que utiriza o estudo da evolução dos
isótopos de chumbo, urânio e tório no tempo geológico, é possÍve1
definir uma relação entre a razão isotópica e a idade (schonfeld
L9741- o gráfico 20'p6¡206py = ¡(0ap6¡206pb¡ determina uma razão
207Pb/206pb inicial de 0,0751 para as rochas metadolerít icas , que
corresponde à idade de L.072 M.a. (figura 14.3).

As duas metodologias empregadas, utilizando_se o nétodo pb_pb,
definem para os metadoleritos uma idade de t 1.0g0 M.a. e um baixo
valor de ¡r. Esse resultado pode ser interpretado cono a idade de u¡n

fenômeno geológico, responsável pera redistribuição dos isótopos de
Pb, em um novo ambiente geotógico.
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Figqre 14.3 - Diagrama determinando a razão 207p67 206pb iri.iaL, e ldefinindo una idade de 1072 Iq.a. para os metadoLeritos. Os pontoË
EI,Å 12a e ELA 75 (+) não foram utilizados no cáicvio dessa raião. A
amostra ELA 3b, qr¿¡e se encontra distante da maiorÍa, quando retirada l

do cá7cu7o, Leva a uma idade de J..076 lÍ.a., com raàão iniciaj de l

0,0752.
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Como foi possfvel verificar através da qufmica de ¡ninerais e
rochas, os metadoleritos não Êofrera¡n mobilidade qufmica importante
durante os fenômenos de metamorfismo. Essa conclusão permite
interpretar a idade de t 1.080 M.a. como, provavel-mente, a de
geração dessas rochas, que teriam sido originadas a partir de un
nanto enriquecido em elementos incompatlveis e chumbo.

L4.L.2 - Método Rb-Sr

Pâra as rochas metadolerfticas , foram realizadas doze análises
isotópicas, em rocha total. pelo nétodo Rb-Sr (tabela 14.1 - Anexo
2 ) . Os resultados permitiram a det(,]rminação da idade do magmatismo e
da influência dos fenômenos de metamorfismo sobre o equilfbrio
isotópico dessas rochas .

Inicialmente, todos os resultados foram reunidos em um diagrama
isocrônico Rb-Sr, mas a grande dispersão dos pontos não possibilitou
o traçado de urna isócrona (figura 14.4). As amostras de um mesmo
corpo (ELÀ 2a, 2b, 2c, 3b e 3c) e de um mêsmo afloramento (ABp 2)
também apresentaram dispersão, mostrando que o fenômeno responsável
pelo deseguiLíbrio isotópico ocasionou nobiLidade em nlvel de
afloramento.
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Þ
Ð
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23 '.-/ ?
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Figura 74.4 - Diagrama
isocr6nico dos
met.adoTeritos, no quaL
se observa dispersão
dos pontos, em relação
a uma reta traçada para
as anostras de um mesmo
corpo (.).

0 ,70?.
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,:

8?tù/86Sr

Para conpreender o comportamento da razão 87gt786ga nos
netadoleritos, considerando-se os resuLtados obtidos pelo método pb-
Pb e as informações geoqufmicas (Capítulo 9), confeccionou-se o
diagrama 6s 875r¡869r=f( 1/86sr ) ( figura 14.5 ) . Nesse diagrama, a
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razáo g?sr/86sr foi recalcul-ada para a idade definida pelo método pb-
Pb (t 1 080 M.a). Como resultado, verifica-se que, nessa idade, a
maioria dos metadoleritos possui uma razão isotópica entre 0,702 e
O,7O3, sendo que quatro estão fora desse intervalo (ELA 2a, 7, !2a e
14a).

Esse diagrama mostra a maioria dos pontos dentro do interval_o
de Or702 e 01703, sendo que o alinhanento da maioria define uma reta
com razão 87517869r nédia de 0,7026. os pontos acima e abaixo desse
intervalo não permitem caracterizar a existência de um pólo
contaminante durante a geração dessas rochas (Faure 1986).

0, 706

0 ,'Ì 05

0 t7 o4

0 t703

0 ,'102

0,701

0,7

8?srls6sr( ( 1, o8 B.ê. )

12â

I
l14a

2c 23

¡36!
2b¡- t -'

105
a2a

Figura 74.5 - Diagrama
mostrando que apesar da
heterogenejdade das
razões isotópicas, a
maioria do metadoleritos
possula há 1.080 N.a.
razões isotópicas entre
0,702 e 0,703.

o,024 0,028 0,0 32 0,036 0,04
1/86sr

A disposição anômala das amostras EtA 2a, ELA 7, ELA 12a e ELA
14a, acima e abaixo do intervalo (figura 14.5), pode estar
evidenciando a influência de fenômenos pós-magmáticos (metamorfismo
e/ou alteração intempérica¡ sobre os metadoleritos. Esses tipos dè
fenômenos estão, geral-mente, relacionados à percolação de fluidos,
que pode ocasionar deseguilfbrios isotópicos sen padrões definidos.

A atuação de um incipiente fenômeno de rnetamorfismo sobre os
metadoleritos é comprovada pelos dado6 petrográficos, que mostram a
existência de um metamorfismo na fácies xisto verde.

Considerando-se as anostras de metadoleritos que estão dentro
do interval-o de 0r702 e 0,703 como as gue menos sofreran
deseguiJ-íbrio isotópico durante os fenômenos pós-magmáticos,
confeccionou-se um diagrana isocrônico Rb-Sr ( figura 14.6). Apesar
da dispersão dos pontos (M. S.IÌ.D. = 5,2'J. ) , o diagrama def ine um



resultado de 1.036 t 122
87gr7869r inicial de o,7o32

M. a. para essas
( figura 14.6 ) .
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rochas, com uma razão

Figura 74.6 - Diagrama
ìsocrônico Rb-Sr dos
metadoL erj tos que
ap res e¡rtan menor
desequiT íbrio isotópico
d a razão 87sr/86sr,
caÍacterizado attavés
da figura 74.5.
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Os estudos petrográficos e geogulmicos dos metadoleritos
mostraram que os fenômenos metamórficos posteriores não causaram
modificações qulmicas e mineralógicas importantes. Considerando-se
essa possibilidade, e o tipo de desequillbrio isotópico (figura
14.5), pode-se admitir que esses fenômenos não foram suficientemente
fortes para causar uma homogeneização isotópica. completa nessas
rochas .

O resultado de 1.036 t 122 lrl.a. encontrado pel_o método Rb-Sr,
para os metadoleritos, está próximo da idade de I 1.080 M.a.,
definida para essas rochas pel-o método Pb-Pb. Essa semelhança de
resul-tados pode indicar a vaLidade do resultado e das interpretações
utilizadas na compreensão dos resultados Rb-Sr.

Nesse caso, o resultado obtido peJ.o método Rb-Sr pode ser
interpretado como próxino à idade de un fenômeno geológico
responsável pela nobilidade dos isótopos de Pb e Sr. A geração de um

magma e a sua mise en place são fenômenos de tal intensidade de
mobilidade química que expl-ica. melhor que um fraco metamorf isrno, a
mobilidade isotópica das rochas metadoleríticas.

14.1.3 - Método Sm-Nd

Para os metadoleritos, foran realizadas seis análises em rocha
total (tabela 14.1 - Anexo 2) pelo método Sm-Nd, com o objetivo de

0.30,0
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estudar a evolução e a idade de formação da fonte dessas rochas. À

tabela 14.2 permite observar os diferentes parâmetros obtidos por
essa metodoJ.oqia.

Apesar da pequena variação das razõ'es isotópicas, confeccionou-
se un diagrama isocrônico sm-Nd para as rochas metadolerÍticas
(figura 14.7 1, que define um resultado de 1797 ! 406 M.a. com uma

razão 143Nd/14aNd inicial de 0,5104.

À.nostra EIÀ2 C EIÀ 7 ELÀ IO EI,À 12 A EI.À 20 B ELÀ 23

sm ( ppm)
Nd (ppm)

CI Nd
I47Sn/144Nd

( 143Nd/144Nd) t=0,6s 0,s11633 0,s11640
( 143Nd/l44Nd )t=I,08 0,s11183 0,511185
( 143Nd/144Ncl)t=l,I 0,510 39 7 0,510390

2t75 2.82 2t82 2¡34 2t26 2,49
10,20 10,34 10, s4 8,86 8,44 9 ,2't

0tsl2328 0,512343 0,51231.6 0t512279 O,s!2299 0,51231
0,1631 0,L649 0,1616 0,1594 0,1616 0,t622

X chur - atual

X chur = 0,65
X chur = 1,08
I chur = 1,8

T(cHuR) M. a.

-r,9u -5,75

-3t26 -3,r2
-r,44 -1,41
Lt't3 1,59

0, s 1162I 0,s11600
0, s 11181 0,511160
0, s10403 o, s 10 391

-6,28 -7,00

-3 ,3',1 -3,91
-1, 48 -1 ,90
1,84 7 ,62

0,511610 0,s11619
0,511164 0,s11171
0,51038s 0,510390

-6 , 61 -6, 40

-3.70 -3,53
-1,81 -L ,67
1,50 1,59

1 .400
2.030

1.410
2.050

I .400
2.010

1 .460
2.030

1.470
2.050

1.450
2.040- 1( Dr4 ) lr. a.

TabeLa 14.2 - Resul. tados
metadoLeritos.

anal ft cos pel.o ¡nétodo Sn-Nd para os

0,51236

0,5t234

0 ,5L232

0 ,51,23

0 t 5L228

0,5L226
0,

- 1.797 x.a
Rr = 0, 5104

.S.!{.D.= 0,32 2c ./ j
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1s8 0,16 0,162 o,164 0,166

Figuîa 74.7 - Diagrama
isoerônico Srn-Ivd
mostrando â pequena
dispersão dos pontos.
O EpsiTon Nd (CHUR)
caJcul-ado para essa
idade é + 1,46.

A peguena variação da razão 143¡671a4¡6 (entre 0,1616 e 0,J.65),
no diagrama isocrônico Sm-Nd, dif icul-ta a interpretação do resultado
de L.797 l'1.a. A comparação desse resultado com os obtidos para T(DM)

e T(CHUR) permite admitir o intervalo entre 2.000 M.a. e 1.400 M.a.
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cono limite de um importante fenômeno responsáveL pela geração dos
metadoleritos .

A comparação do resultado obtido pelo método Sm-Nd com os
resultados dos outros métodos radiométricos permite interpretar os
valores de 2.000 M.a. e 1.400 l,f .a. como de algum fenômeno
responsável pela geração de um manto, que posteriormente (1.0g0
M.a. ) teria servido de fonte para o magmatismo gerador das rochas
metadolerlticas .

14.I.4 - Evo1ução fsotópica

Objetivando-se compreender o magmatismo e o material a partir
do qual as rochas metadol_erfticas foram geradas, integraram-se os
diferentes resuftados isotópicos obtidos .

o gráfico de evolução da razão 8?917869r dos netadoleritos, no
tempo geoJ.ógico, mostra a disposição dos resultados isocrônicos,
comparativarnente à evolução dessas razões em um manto ernpobrecido
(BABI) e na média rerresrre (BE) (figura t4.B).

0 ,71

0, 705

0,703

Figura 14.8 - Gráfico da evolução das razões 87gt¡86g, no xempogeoT6gico, onde se observa gue ós metadoleritos possufam, há jOgO
M.a., razões interiores å ¡nédia terrestre, rnas superiores à de ummanto empobr^ecido (BABI). A inXerceptação da retà de evolução da
razão 875t¡86gt dos metadolerítos con a da evolução do nanto
empobrecido define una idade próxima de Lg|7 M.a.

0,7
2,5 2 B.a' 1,5 I 0,s 0

Esses resultados pennitem concluir çJue os metadoleritos, quando
se formaran, possuÍam, há t 1.080 M.A., uma razão inicial 879r¡869,

87sr/86sr
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superior à de um manto empobrecido (BABI), nas inferior à média
terrestre (BE). O resultado de 1900 M.a., caracterizado pela
inteceptação da evolução da razão 8?91786gr dos metadoÌeritos com o
BABI, pode estar caracterizando a idade da fornação do manto (fonte)
a partir da gual essas rochas foram geradas.

o gráfico da evolução da razão 207p6¡206p6 no tempo geológico
( figura 14.2) nostra que na época de geração (1 I.OBO M.a.), os
metadoleritos possuíam composições isotópicas de pb superiores à de
um manto empobrecido, e ligeiramente inferiores à composição do
reservatório condrltico, definida por stacey & Kramers (1975).

A integração dos resultados isotópicos de Nd e Sr permite a

confecção do diagrama ¡na=t 1 
8isr,/tusr ) , na idade admitida cono a de

geração dos metadoleritos, 1.080 M.a (figura 14.9). Nesse diagrama,
observa-se que os metadoleritos foram gerados de uma fonte
enriquecida em f,l,la e empobrecida e¡n 87srl86sr, em relação à média
terrestre.

0,'t 0.702
87sr /86sT

o,704 0,706

Figura L4.9 - Diagrama
mostrando as razões de Sr
e Ivd dos metadoTeritos qn
relação à nédia teÍrestre.
A idade utiTizada para a
confecção desse diagrama
foi de 1.080 I+!.a. A
amosxra ELA 72a apresenta
desequ i7 fbrio isotópico,
peTos métodos Rb-Sr e pb-
Pb.

O diagrama da evolução do "Epsilon Nd'(XNd) no tempo geológico
permite verificar gue, na época de geração (1.080 M.a.), as rochas
metadolerlticas possuíam um Iwd negativo (-1,5), indicando que
teriarn sido geradas de um manto do tipo subcontinental. A idade de
fornação desse nanto, a partir de um manto primordial (DM), foi en
torno de 1 2.050 ( figura 14.10 ) .

A integração dos resultados isotópicos mostra as rochas
metadolerlticas sendo gerâdas no final do Mesoproterozóico (l 1.080
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emPbeNdeM... ), a partir de

enpobrecida em Sr,
uma fonte (protóIito) enriquecida

em relação à média terrestre.

10

500 1000 1500 2000 2500
Figura 14.10 - Diagrana de evolução do Epsilon (Nd) no tenpo
geoJ-ógico, mostrando um vaTor negativo do Epsì7on Nd (-1,5) na idaäe
aùnitida para a geração dos metadoLeritos. A inteceptação das linhas
de evo-lução com o manto empobrecido (DM) define a idade de ! 2.OSO
M.a.

À comparação dos resultados isotópicos com os geoqufmicos
permite caracterizar a fonte dos net.adoleritos como possuidora de
uma composição mais diferenciada em relação a um manto normal (N-
MORB ) e em relação a um manto gerador das ilhas oceânicas (OIB). Um

manto com tal conposição pode ser interpretado como do tipo
subcontinental. Esse manto subcontinental teria sído for¡nado próximo
ao limite do Paleoproterozóico e Mesoproterozóico, e, provavelmente,
serviu como fonte para o magmatismo gerador dos metadoleritos, no
final do Neoproterzóico Médio (! 1080 M.a).

14.2 - Os Mármores

A composição isotópica na hidrosfera depende da interação
existente entre as águas e a superfície terrestre. Os diferentes
isótopos, de diferentes rochas, são homogeneizados durante os
processos de lixiviação, transporte e dispersão em un mar ou em uma

bacia continental- fechada. Segundo Faure (1986), os calcários e os

Tempo (M, a. )
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evaporitos são as rochas que melhor preservam os registros das
variações isotópicas nos oceanos e continentes desde o proterozóico.

Para a determinação das razões isotópicas da água, a partir de
calcários, deve-Êe considerar que essas razões são conseqüência de
uma nistura entre a razão da água, propriamente dita, e do materiaL
terrfgeno que se encontra em suspensão. Considerando-se a
possibilidade de mistura, a metodologia que foi empregada é a
análise isotópica dos carbonatos (calcita e dolomita). Nesse caso,
pode-se analisar a composição isotópica de quando ocorreu o
fechamento do sistema, relacionado à crístalização do carbonato.

À grande área de abrangência de mármores, metadolonitos e
metacáIcarios na FIT, com metamorfismo incipiente, propiciou as
condições para a realização de um estudo através dos isótopos de Sr
e Pb, visando ao mel-hor conhecimento do ,'Mar ltaiacoca',.

A amostragem, neste trabalho, foi realízada objetivando-se a
coleta de ¡nárnores preferencialmente calcfticos, com quantidades
variadas de natéria orgânica. para isso, amostraram-se duas minas de
extração de cal-cários (Mina da Calpar e Mina do Rei do Cal)r Ç[ue sê
Iocalizarn na porção Nw da Formação Abapã, portanto. próximas ao
Complexo Cunhaporanga.

L4.2.L - Método Pb-Pb

A datação de formações carbonáticas, através de diagrama
isocrônico pb-pb, em rocha total (Moorbath et al_.1982) foi aplicada
com sucesso para rochas argueanas (Jahn et al. 1990), proterozóicas
(Taylor e Kalsbeek 1990) e pal-eozóicas (Jahn 1998). De forma
diferente do gue se passa com as datações pb-pb em rochas
vulcânicas, a precisão da idade encontrada é em geral boa, devido à
grande variação das razões 206py¡204p6 das rochas calcárias.

Foram realizados estudos através do método pb-pb, de calcários
de diferentes idades, para determinar a idade do fenômeno
responsável pelo fechanento do sistema. para a confecção de urna
isócrona, é necessária a existência de rochas gue possuíam, d.urante
a sedimentação, diferentes razões U/pb. As diferentes razões U/pb
são proporcionadas pela existência de calcários enriquecidos em
matéria orgânica, que, por sua vez, é a fixadora de urânio.

Os resultados Pb-pb, em rocha total , para os ¡nármores da rnina
Rei do caf (ÀBp 61"), encontram-ée na tabel_a 14.3 - Anexo 2.



r8l
O diagrama isocrônico Pb-Pb define um resultado de I.123 t 350

M.a., com um U.S.D. de 1r35, o que equivale a um M.S.Ì{.D. de 1,g2
(figura 14.11). Àpesar da pouca quantidade de amostras analisadas, a
razão 206Pb ¡zoapb entre 24,5722 e 36,9760 e o baixo U.S.D permiten
considerar essa idade como possuidora de significado geológico.

o,7

0r65

0'6

0,55

0'5

0,4s

207Pb/ 206pb

- 1-123 t 35O ¡1.a.

UAD È 1,35

204Pb/

îigura 74.71 - Diagrama pb-pb
para os mármotes da Formação
Bairro dos Campos .

0,4
0 ,02s 0, 03 0, 03s 0, 04 0,04s

Esse resultado pode ser considerado como a idade da diagênese
ou de metamorfismo, uma vez que esses fenôrnenos ocasionam
recristalização de carbonatos. Na interpretação desse resultado,
dêve-se considerar que o metamorfismo que atingiu esses mármores foi
incipiente, permitindo a preservação de estruturas primárias, cono
foi descrito no capítulo 4.

À comparação desse resultado com os encontrados para a geração
das rochas metadol-erfticas (t 1.080 M.a.) é coerente se essa idade
for considerada a de sedimentação e diagênese das rochas cal"cárias.
Nesse caso, as idades das duas rochas estariam marcando a época de
sedimentação da Formação Bairro dos Campos. Outra possibitidade é a
idade de 1.123 I'f .a. dos mármores ser a época de um metamorfismo que
afetou essa formação.

14.2.1 - Método Rb-Sr

Pelo método Rb-Sr, foram anal_isadas duas rochas das rninas
estudadas (tabel-a 14.3 - Anexo 2). Os dados resul_tantes.- foran
comparados com os resuLtados obtidos por Tassinari et al. (19,90). Os

valores encontrados para os mármores da Formação Bairro dos Campos
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estão entre os definidos para os dois tipos de jazimentos de chunbo
estudados pelos referidos autores (Perau e panelas).

Apesar da pouca quantidade de análises efetuadas, o resultado
mostra que são rochas con composição isotópica 875r/86sr elevada, en
reLação à razão admitida para calcários rnarinhos, de idade
Proterozóica ( Faure 1986 ) . Comparativamente aos resultados
encontrados por lassinari et aI . (1990), esses márrnores* apresentam
composições isotópicas inferiores às das jazidas consideradas como
tendo sofrido um metamorfismo e remobilização de pb entre 1.300 e
1. 100 M. a.

14.3 - Conclusões

O estudo da Formação Bairro dos Campos, através da geoJ_ogia
isotópica dos mármores e dos metadoleritos, permitiu as seguintes
concLusões:

a) Os fenômenos pós-magmáticos (metamorfismo e/ou
alteração) tivera¡n pouca influência sobre o equilfbrio
isotópico das rochas metadolerlticas e, possivelmente,
dos mármores;

b) A idade de geração dos metadoleritos cono próxima de
1.080 U.a., e a dos mármores, como próxina de 1. 123
M.a.;

c) À existência de um manto, na região, do tipo
subcontinental, que serviu como fonte para os
processos de fusão e geração dos metadol_eritos, no
final do Mesoproterozóico;

f ) As idade encontradas como representando a época
prováveJ. de sedimentação das rochas catcárias da
Formação Bairro dos Campos, em uma plataforma
continentaL do "Mar Itaiacoca".
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15 FoRMAçÃo á,cue cLARA

À época de sedimentação das rochas metaclasto-qulmicas da

Forrnação Água CLara foi estudada através das rochas orto-
anfiboLlticas, que se apresenta¡n intercaladas.

O estudo isotópico das rochas anfibolfticas fof realizado
considerando-se a possíveI cogeneticÍdade dessas rochas com os
metadoleritos, da Formação Bairro dos Campos (Capftulo 10).

À pequena quantidade de anáLises isotópicas efetuadas, quatro
no totaL, impossibitou, na maioria dos métodos, um estudo
independente dessas rochas. Os resultados isotópicos obtidos
encontran-se na tabela 15.1 - Anexo 2,

À grande mobilidade química das rochas anfibolíticas, produto
de metamorfis¡nos superimpostos (CapÍtulo 10), ocasionou tambén
desequilíbrios isotópicos importantes nessas rochas, dificultando a

interpretação dos resultados .

15.1 - Método Rb-Sr

À mobilidade qulmica dessas rochas afetou de forma importante
os isótopos de Sr, pois os resultados obtidos não permitiram a

confecção de uma isócrona, devido à dispersão dos pontos.
A comparação dos resultados isotópicos dos anfibolítos com os

dos metadoleritos, em um diagrama isocrônico, mostrou, através da
grandê dispersão dos pontos, que as razões isotópicas de Sr entre
essas rochas são distintas.

O desequilíbrÍo isotópico, associado à baixa razão Rb/Sr (<<1),
impossibilitou o cálcuIo de idades model,o Rb-Sr para as rochas
anfibolíticaE (tabela 15.1). Portanto, através desse método, não foi
possível determinar a idade dessas rochas.

15.2 - Método Pb-Pb

A mobilidade quÍnica afêtou também os isótopos de Pb,
ocasionando um desequilíbrio isotópico. Na tentativa de interpretar
os resul-tados obtidos, confeccionou-se um diagramu 207p6¡2oap5 =
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f 1206p6¡2oap6r, utilizando-se como referência o meamo diagrama
confeccionado para os netadoleritos lfigura 15.1).

Nesse diagrama comparativo, é posslvel verificar a dispersão
dos pontos dos anfibolitos, em relação ao alinhamento da isócrona de
1..083 M.a., encontrada para os metadoleritos.

t = I.O83 + 252 M.a.

,¡ - 8, 069

E
o

I

17 18 2O6Pb/20{Pb 19

Utilizando-se a metodoJ-ogia que deternina a idade de forrnação
de rochas a partir da razã.o 207p6¡206py (schonfetd Lg74l t
confeccionou-se para essas rochas o gráfico 2o'tp6¡2o6py=f 

1 
20aeb/206p5¡

(figura 15.2). Como resultado, foi encontrada uma raião 2o7p6¡2o6p6

inicial de 0.069, gue define uma idade em torno de 910 M.a.

RI = 0,069
t-t91On.a.

Figura L5.7 - Diagrama
isocrônico Pb-pb
øostrando as rochas
a n f i b o 7 I t i c a s e
comparat ivamente as
rochas metadoLerÍticas.

Figura 15.2 - Diagrana
i sotópico dexerminando
a razão 207Pb/206Pb
inicial dos anfibo-
litos.
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O desequillbrio isotópico caracterizado no diagrama isocrônico
(figura 15.1), associado à pequena quantidade de anáIises, não
permite, a princípio, atribuir algun significado geológico ao
resultado de 910 M.a.
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Comparativamente, este está próximo ao encontrado para as
rochas metadolerfticas, que apresentaram um resultado de 1.072 H.a.
(figura !4.31 , pela mesma metodología.

Considerando-se as informações geoquínicas, guê permiten
interpretar as rochas anfiboLfticas e as metadoLerlticas como
cogenéticas, o resul-bado de 910 Ì1.a. para as rochas anfibollticas
pode ter significado geológico, comparativamente à idade de i 1.OgO
11.a. considerada como de geração das rochas metadoleríticas
(Capítulo 14 ) .

15.3 - Método Sm-Nd

Pelo método Sm-Nd, duas análises em rocha total foram
real-izadas para os anfibolitos (ABp 52a e ÀBp 52e). A amostra ÀBp
52a apresentou teores de Sn (36 ppm) e Nd (306,08) elevados, e foi a
determinada, através dos dados geoquímicos, como tendo sofrido
importante desequilíbrio qulmico. A amostra ABp 52e foi a que
apresentou a maior coerência dos resultados químicos e ,vaLores Sm e
Nd compatfveis com os dê rochas básicas ( ta-bela 15.2).

ABP 52 a ÀBP 52 e

Sn ( pprì)
Nd (Ppn)

CI Nd
147Srì/144Nd

67,53 2,39
306,08 7,53

0 t5l20l7 0, s12ss3
0,133962 0,191866

( 143Nd/144Nd ) t=0, 6s
(143Nd/144Nd)t=1.08
( 143Nd/144Nd)t=l,8

X chur ( atual )

: chur ( 0.65 )
X chur ( 1,08 )
X chur ( 1,8 )

0,5114 4 6 0, s 117 36
0,s11076 0,511206
0,5104 3l. 0,510281

-12,77 -r ,66

-6,91 -L,26
-3,53 -1,00
2 ,39 -O,54

I
.'1 1

T(CHUR) M.a.
T(Dl'r) ü. a.

1 .510 2.67 0

1 . 890 2.820
Tabefa 15.2 - ne liticas. Va\oresutilizados do manto enpobrecido T(DIr) 143Nd/ 744Nd=O,SJ3 j. j4 e
J47Sn/744Nd=0, 222 .

À tabela 15.2 nostra resultados distintos para as duas rochas
anfibolÍticas analisadas. Para a rocha ÀBp 52a, o elevado teor de Nd
(306,05 ppm), associado ao desequilibrio guímico, torna difíciI, a
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princfpio, a int.erpretação das idades modelo encontradas para essa
rocha.

Considerando-se somente o resultado da amostra ABp 52e,
verifica-se guê, na idade admitida de geração das rochas
metadoleríticas e, por analogia, das rochas anfibolÍticas (L.OB0
M...), o valor do Epsilon Nd (XNd) é negativo (- 1r0). Os
metadoleritos possuem, nessa mesma idade, valores também negativos,
entre - 1r9 e - I,AL (tabela 14.21 .

Apesar de os elementos terras raras das rochas anfibolíticas
não apresentarem evidências de desequilíbrios químicos, ocasionados
por eventos metamórficos, não é possível determinar a existência de
desequilíbrios dos isótopos de Nd e/ou Sm.

15.4 - Evo1ução Isotópica

À evolução isotópica das rochas anfibolítieas da Formação Água
crara foí estudada através de comparação com as rochas
metadolerÍticas da Formação Bairro dos Campos. Utilizando-se o
método Pb-Pb' comparou-se a relação existente entre a evolução da
razão 207p6¡206p6 de diferentes materiais e a razão das rochas
anfibolÍticas e metadoleríticas (figura 15.3).

15.8

ts.6 C¡

r
I

¡ rf rr
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oa ¡ I t

seK

¡.{

16 
2o6,tb/2orpb Lg

Figura 15.3 - Diagrama de evolução da razão 207Pb/ 2|6pb mostrando apos_ição 9or pontos dos anfibol-itos (tr) e metadol-eritos (t), enreração às dif erentes cuÍvas de evoLução de pb t , cs , '( ir'ostasuperior), "or" (crosta orogêniea) e tyn (I4anto) (zartman & Doe
1981) e ",S&K" (Stacey & Kramers L97S).
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Nesse diagrama, observa-se que os pontos das rochas
anfibolfticas estão próximos dos pontos das rochas metadolerlticae,
e que ambas as rochas parecem aer provenientes de uma fonte
enriquecida em Pb. Essa proximidade e disposição dos pontos pode
estar indicando a existência de cogeneticidade entre essas duas
litologias .

Na tentativa de determinar a conposição da fonte a partir da
qual ocorreu a geração das rochas anfibollticas, confeccionou-se o
diagrama Epsilon Nd=f(Tempo), no gual se observa que as tinhas de
evolução do ÐpsiJ-on Nd estão se cruzando há t L.5OO M.a. (figura
15.4). O cruzanento pode indicar a idade da rocha fonte (protólito),
a partir da qual teriam sido originadas as duas rochas
anfibolíticas, con razões 147¡¿7144¡¿ diferentes.

Epsilon Nd

Teripo (ü, a. )

0

Figura 15 .4
anfiboJitos, e
Sinbo)ogia iguaT

500 1000 1500 2000 2s00

Diagrama de evolução do "Epsilon Nd" (XNd) dosa sua comparação com as rochas metadoferlticas.
à da figura 75.7.

Apesar da disparidade dos resultados analíticos obtidos para os
anfibolitos, observa-se, na figura 15.4, ç[ue as linhas de evolução
do Epsilon Nd para essas rochas estão próximas das l_inhas de
evoJ-ução dos metadoleritos. O gráfico de evolução do Epsilon Nd
mostra também que, na idade admitida para os metadoleritos e
extrapolada para as rochas anfiboLlticas (t 1.OgO M.a.), ocorre um

intervalo de Epsilon Nd gue envolve as duas rochas.
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Às semel-hanças de composição isotópica e de evolução do Epsilon
Nd para as rochas anfibolfticas e metadol-erlticas permitem, através
dos isótopos de Pb e Nd, interpretar essas rochas como geradas há t
1.080 t'1.a.,de uma fonte com composição sinilar, com uma idade
T(CHUR) de 11.500 l'1.a..

A hipótese de que a fonte de geração das rochas anfibolfticas
possula uma composição enriguecida (CHUR) está compatlvel corn os
resul-tados geogufmicos, çJue mostran essa fonte como enriquecida em
elementos incompatlveis e em el-ementos terras raras reves (capfturo
10).

15.5 - Conclusão

A caracterização da Formação Água Clara através do estudo
isotópico das rochas anfiboríticas pernitiu as seguintes concrusões,
apesar da pequena quantidade de anál"ises isotópicas efetuadas nessas
rochas :

a ) À mobilidade química apresentada pelas rochas
anfibollticas atuou maís intensamente nos isótopos de
Sr, conparativamente aos de pb e Nd;

b) Considerando-se os isótopos de pb e Nd, pode-se admitir a
existência de cogeneticidade entrê as rochas
anfibolíticas e metadoleríticas i

c) A interpretação de essas rochas terem uma idade de
geração próxima à encontrada para os metadoLeritos
( 1..080 Mra. );

d) As rochas anfibol_íticas foram geradas de uma fonte
(protólito) com características qulmicas e isotópicas de
um manto do tipo subcontinental (E-MoRB),

e) As semeLhanças de algumas razões isotópicas (pb e Nd),
associadas a semelhanças químicas, corrobora¡n a hipótese
de penecontenporaneidade entre as formações Água Clara e
Bairro dos Campos .
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16 COMPTEXO CT'NHAPOR.BNGA

O Complexo Cunhaporanga - CCU - será estudado neste capltulo
através das rochas gnáissicas e granlticas (sensu stricto), do ponto
de vista de geocronologia e da geologia isotópica.

As rochas riorlticas que se encontram associadas aos mármores
da Formação Bairro dos campos, por apresentarem maior proximidade e
afinidades geoqufmicas con as rochas do ccu, serão também estualadas
neste capftulo.

com o objetivo de determinar a relação temporal entre o CCU e
os meta s sedirnentos do Grupo rtaiacoca, rearizou-se um estuclo
isotópico de detarhe das rochas gnáissícas e granÍticas, através dos
métodos Rb-Sr, Pb-pb e Sm-Nd.

A caracterização de diferenças geoquímicas entre as rochas
granfticas e gnáissicas e a razoáve1 quantidade de anáLises
radionétricas pernit.iram a realização deste estudo de forma
independente pa.ra cada um dos tipos 1itoJ_ógicos.

16.1 - Rochas Gnáissicas

Assim como no estudo geoquímico, os gnaisses estudados do CCU
são as rochas do afloramento denominado piraf do suL (ABp 63). Nesse
af l-oramento, foran realizadas seis análises Rb-sr: cinco anáLises
Pb-Pb e uma' sm-Nd' todas em rocha totar. Esses dados encontram-se
na tabela 16.1 - Ànexo 2.

16.1.1 - Método Rb-Sr

Através do nétodo Rb-sr, a heterogeneidade composicional dos
gnaisses do afl-oramento piraí do sul- possibiritou a realização de um
diagrama isocrônico com um razoáver espar-hanento dos pontos. o
resultado define urna idade de 746 I 45 M.a., con uma razão 875r/865r
inicial de 0,70698 ( figura 16. L ) .

O el-evado valor do M.S.Í{.D., de IL.79, define o alinhamento dos
pontos como uma errócrona (Kawashita at ar 1gg0). Na tentativa de
compreender esse elevado va1or, observou-se que a dispersão
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pelas duas amostras
ÀBP 63a e ÀBP 63b, é a

( 87Srl865r ) 0,75 ¡{. a.

Rb/sr
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que possuem as menores razões
principal causadora desse vaIor.

o,
87Rb/a6sr

A f irn de determinar se esse alinhamento dos pontos não é
casulstico, pois nesse caso a idade seria destitufda de significado
geológico, confeccionou-se o diagrama {87srl865r¡=f (Rb,/sr), para uma
idade de 750 M.a- (figura 16.21 . Esse tipo de diagr¡na permite
verificar a homogeneidade ou não da composição isotópica, e, em caso
negativo, determinar se a heterogeneidade foi produto de algum
processo sin ou pós-magrmático (Faure 1986, Kawashita et aI . 1990).

Figura 76.2 - Diagrama
mostrando que há 750 ìq.a.
os Gnaisses Piraí do Sul-
possulam razões 875r/865r
entre 0t706 e 0,708.

o,7
0,4 0,5 0,6 0 ,'t

A dispersão dos pontos nostrada nesse diagrama, entre 0,706 e
0,708, permite verificar que o resultado encontrado não foi produto
de mistura de magnas ou de agentes contaninantes, mas provavelmente
causado por um fenômeno pós-magrnático. como conseqüência, apesar do
el-evado vaLor do M.s.w.D., é possfver adrnitir que a idade encontraala
de '146 M.a. possui algurn significado geológico.

0,3o,20,1
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Util_izando-se os resultados petrográficos que mostram a
preservação de texturas e minerais magmáticos e um metamorfismo da
fácies xisto verde, nessas rochas gnáissicas, pode-Êe inferir que o
¡netamorfismo foi o responsável pera dispersão dos pontos, e inferír
que o resuÌtado de 746 li.a. está próximo da idade de geração das
rochas gnáissicas do CCU.

L6.L.2 - Método Pb-pb

Pelo nétodo pb-pb ern rocha total , foram realizadas cinco
anáÌises para os gnaisses piraf do sur. os resu],tados apresentaran
una grande dispersão, o gue impossibiritou o traçado de uma isócrona
Pb-Pb e a conseqüente determinação de idade.

Para compreender a relação da composição isotópica de pb dessas
rochas com a evolução da r azã.o 207pb¡206p6 no tenpo geoJ-ógico para
diferentes materiais crustais (zartman & Doe 19g1, stacey & Kramers
1975)' confeccionou-se o diagrama 207 p6¡204py=f 1206eb /20ap'6¡ (figura
16.3 ) .

15.6
å
À?ê
a{

¡
A
tÐ
aì

1 5.4

15.2
i6 1g 2O6Pb l2O4Pb

Fiqura 16--3 - Diagrama 2o7pb/204pb = f (2o6pb/204pb) mostrando areração dos pontos dos Gnaisses piraÍ do su] com as curvas deevolução de diferentes tipos de crostas, ,,Cs', (Crosta Superior),
".O_r " (Crosta orogênica) e ,,tq,' (Manto) (Zartman e Doe jgBJ.) e ,,5&K,,
(stacey & Kraners 1975 ) .

Esse diagrama mostra que os pontos do Gnaisse piraÍ do Sul
local,izam-se ao final da curva de evolução de stäcey & Kramers
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(1975). Es6a posição indica que essas rochas evoLufram a partir de
uma crosta já diferenciada, e que essa evolução ocorreu em, no
mlnirno, dois estágios.

Na tentativa de se obter um resultado pelo método pb-pb, foi
confeccionado o diagrama isocrônico 2o7p6¡2o6pb = f120alb72o6pb¡, a
fi¡n de determinar a razão 207P.b/206p]o inicial . À dispersão dos pontos
não possibilitou gualquer resuLtado (Faure 19g6).

À composição isotópica de pb desses gnaisses, próxima ao final
das curvas de evolução, pode ser comparada ao resur.tado de 746 M.a.
obtido pelo método Rb-Sr, indicando uma idade do final do
Pa leoproter oz6íco para essas rochas.

16.1.3 - Método Sm-Nd

Pelo rnétodo Sm-Nd foran real_izadas duas anáIises para os
Gnaisses Piral do sul do compLexo ccu. Na tabel-a 16.2 estão
cal-curados vários parâmetros, através dos quais pode-se verificar as
caracteríticas dessas rochas .

Àmostras À3P 63 À ÀBP 63 D

cnaisses Piraf do Sul
r 1,89 8,47Sn (ppn)

Nd (ppn)
cl Nd

14 7sn/L44Nd

( 143Nd/144Nd)t=0,6s
( 14 3Nd/ 144Nd ) t=0, 7 s
( 143Nd/144Nd)t=1,8

: chur - atual

) chur = 0,65
X chur = 0,75
) chur = 1,8

s4 ,39 44,95
0,512033 O.5t'1.779
0,132135 0,rL38762

0,sl1470 0,57t294
0,511383 0,s112t 9

0,s10468 0,510431

-11,80 -L6 t7 6

-6 t45 -9,A9
-5,62 -8, 83
3,13 2,39

T(CEUR) ¡r. a.
T(D!.{} M. a.

1.430
1.830

1.580
1.880

TabeLa 16.2
DM) para as

- Cál-cu7o .de - "zpsiTon Nd" (ENd) e idade modeLo (CHUR erochas gnáissicas do CCu.

Os Gnaisses piraí do Sul apresentam idades T(DM) e T(CHUR),
mais antigas gue as admitidas como de intrusão d,essas rochas (1746
M...), sugerindo que são provenientes de uma fonte possuidora de urna
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longa vida geoJ.ógica. À composição dessa fonter Do
Pareoproterozóico, pode ser compreendida através do valor negativo
do Epeiron Nd (XNd) r Ç[ue é indicativo de se tratar de uma crosta ou
un manto do tipo subcontinental .

L6.2 - Rochas Granfticas

As rochas graníticas (sensu stricto) do ccu foram detarhadas
através dos métodos Rb-Sr, pb-pb e Sm-Nd, com o objetivo de
deterninar a época de sua geração. para a comparação dos dados
isotópicos das rochas granlticas e gnáissicas desse compr.exo, os
resul-tados foram interpretados em conjunto.

Em concordância com os caplturos anteriores, referentes aos
corpos granÍticos do ccu, a amostragem rearizada na confecção desse
trabalho não pode ser considerada representativa de todo o comp.lexo.
os dois afroramentos estudados (ABp 45 e ÀBp 6g), pelas diferenças
petrográficas e geoquímicas apresentadas, foram considerados como
pertencentes a dois corpos graníticos distintos. os resultados
isotópicos encontram-se na tabela 16.3 - Ànexo 2.

16.2.1 - Método Rb-Sr

Pelo método Rb-Sr, foram realízadas cinco anáIises em cada
corpo granítíco em estudo. considerando-se os resultados
geoquímicos, que mostra¡n a existência de diferenças geoquínicas
entre os dois afloramentos, confeccionaram_se os gráficos
875t¿86g¡=¡ ( Sío2 ) e Sr=f(Sio2), objetivando verificar se essas
diferenças existem em nível de isótopos de Sr (figura 16.4).

0,7 4

0.73

0.72

0.71

1000

900

800

700

600

500

400

300

Sr

FÏ*".,
ÀBP 68

AAA

68
' sioz '70 -t2

64 68
' sio2 '70 72 74

F.igura 76-4 - Diagramas mostrando a existência de diferençasisotópicas e quinicas entre os dois corpos graniticos ao Côu-.

66746664

87sr/86Sr

À.BP 45

ÀBP 68E
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Com o mesmo objetivo, foi confeccionado o diagrama isocrônico

Rb-Sr, reunindo os doís afloramentos (figura 16.5). O resultado pöe
em evidência a existência de importantes diferençae isotópicas entre
os dois corpos .

0,'14

Figura 16 .5
Diagrama Rb-Sr mos-
trando as diferen-
ç a s isotópicas
entre os dois
corpos granitícost
ABP 45 e ABP 68.

0t7t
8?Rb/86Sr

Esses resul_tados mostram que as diferenças qulmicas e
petrográficas existentes entre os dois corpos ocorrern também do
ponto de vista de isótopos de Sr, impos s ibi l itando traçar uma
isócrona unindo esses dois corpos. Em razão desse fato, optou_se
pel-o tratamento independente dos resultados.

o diagrama isocrônico do afroramento ABp 6g define um resultado
de 6,1.1 I406 M.a., associado a uma razão inicial de 0.2164 e a un
M.S.Vl.D. de 0,51 (figura 16.6).

o.732
- 617 X 406 tt.a.
RI * 0, 716a¡

¡dsllD È o,51

0.730

o.728

r.2 1.4
87Rb/8óSr

.! o. zr
ú
Ð
h
Lì

& 0,72

tsLÈ
È
Þ:

*

Figura 76.6 - Diagrama
Rb-Sr do af l"oÍanent.o
ABP 68 mostrando a
pequena wariação da
razão 87Rb/86 sr.

ÀBP 68E
ÄBP 1¡5

@

0.726
1.6
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Para a compreensão do significado do resultado de 617 M.a.,
confeccionou-se o diagrama 187Sr/86Sr¡.= f(Rb/Sr) (figura 16.?). O

diagrama ¡nostra que, para a idadê de 600 M.a.. esse corpo possufa
uma relatíva homogeneidade isotópica, sendo gue a amostra ABp 6gb é
a que apresentou a maior dispersão.

ot7I7

o ,'t 165

o,7t6

0f7155

0,7r5

( 87Sr/865r) 0,6 c. a.

68d

o
68h

68á ?igura 76 .7 - Diagrana
nostrando a relação
isot6pica en tre as anostras
cogenéticas do afforamento
ABP 68, há 600 /'4.a.

0,s Rb/sr

A reJ-ação entre o baixo valor de M.S.Vü.D. (0,51), que define o
diagrama como uma isócrona, e o elevado erro da idade (t 406 M.a.),
é conseqüência da pequena variação da razão 87p¡786g. (entre 1,6 e
1r7). Essa pequena variação faz com que, apesar da honogeneidade
isotópica, a reta obtida não seja bem definida estatisticamente. Às
caracterlsticas permitem concluir que 617 M.a. é um dado
provavelnente com significado geológico, embora essa idade deva ser
considerada cono uma idade mínina para as rochas granÍticas.

Estudo similar foi realizado para o corpo representado pelo
afLoramento ÀBP 45. A isócrona obtida define um valor de 349 M.a.,
gue é discrepante do encontrado para o outro corpo (ABp 6g). para
tentar compreender esse resul_tado, confeccionou-se o diagrama
187sr/86s¡¡ = f (Rb,/Sr), recaJ-culando as razões 87srl86sr, por
analogia com o afloramento ABp 68, para a idade de 600 M.a. (figura
16.8 ) .

O desequilíbrio isotópico existente nas rochas do afloramento
ABP 45 explíca a impossibilidade de se obterem bons resul-tados
isocrônicos e a inexistência de significado geológico do resultado
encontrado.

Ainda na tentativa de deter¡ninação das idades dos dois corpos
estudados do ccu, calcuLou-se a idade modelo a partir de uma razão
inicial- 875.7869r de 0,71-0. Esse val-or foi escolhido por estar

0,6



próxímo à razão inicÍa1
desse Comp1exo.

determinada para as rochas

r96

ortogná is s icas

0,7L2

0 ,7 71,8

0,7tL6

o .7 LIA

o ,7 It2

0,711

( 87Sr/865r) 0,6 c.a.

Figura 16 .8 - Diagrama
mosxrando a inexistência
de homogene ização isot6pi-
ea no corpo ABp 45. hâ 600
M.a.

0,7108
0,1 Rb/sr 0,2

os resultados mostran o afroramento ABp 45 com uma variação de
idade ¡nodel-o entre 727 e 9L9 M.a., enquanto para o afroramento ÀBp
68, uma variação menor, entre 848 e g75 H.a. À maior variação do
resul-tado encontrado para o afroramento ÀBp 45 evidencia, mais uma
vez, o desequillbrio isotópico desse corpo,

como conclusão, pôde-se verificar a impossibiridade da datação
do corpo granltíco ÀBp 45, através do método Rb-Sr, e admitir que o
corpo ABP 68 possui, provavelmente, uma idade mínima de 617 M.a.
Esse método também evidenciou, corroborando os dados quí¡icos, que
os dois corpos estudados possuen também características isotópicas
distintas.

16.2.2 - Método Pb-pb

Pel-o método Pb-pb' foram rearizadas seis análises em rocha
total , sendo três em cada corpo de granito (tabela 16.3 _ Ànexo 2).

À pequena dispersão e a heterogeneidade dos isótopos de Sr
foram observadas t âmbém para os isótopos de pb, em ambos os corpos,
inviabilizando a confecção de um diagrama isotópico.

üesmo sem a possibiridade de determinação da idade dos granibos
do ccu através do método pb-pb, confeccionou-se o diagrama
207p6¡20ap6 = ¡(06py¡204pb, ¡ para comparar a razão zo'tp6¡2o6py dessas
rochas granlticas com à das curvas de evolução dessa razão de
crostas e mantos conhecidos (stacey & Kramers Lg75), zartrnan & Doe
1981) (figura 16.9 ) .

I
;
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15.2
16 18 206Pb l2'taPb

F:Su_t_? 16 .9 - _Diagrana de evo7.uç-ão da razão 2O7pb/ZO6pb dos granitosdo CCU, eom dilerentes materiais crustais,. ,,Cs,, (Crosxa Suþeriori,
",O-1" (CrosXa orogênica) e ',14" (Manto) (ZarXnan e Doe LIBJ. ) e ,,S&K,,
(Stacey & Kramers l97S).

O posicionamento dos pontos próximos à curva de evotução da
razã.o 207pb/206pb, para uma crosta de conposição condrítica ou
orogênica, definida por Stacey & Kramers (1975), per¡nite interpretar
essas rochas como originárias de uma fonte (protólito) com
caracterlsticas diferentes de um nanto normal_ (N-MORB).

Nesse diagrama de evoJ-ução da razão 207p6¡206py, os pontos dos
corpos graníticos estão muito próximos dos pontos das rochas
gnáissicas do CCU.

16.2.3 - Método Sm-Nd

Para os dois corpos en estudo, foram rearizadas duas análises
ern rocha total pelo método sm-Nd. os resultados con os respectivos
erros anarlticos encontram-se na tabera l-6.3 - Ànexo 2. por não ser
possÍve1 a confecção de diagrama isocrônico, devido à pequena
quantidade de dados, confeccionou-se a tabela 15.4, a qual permite a
obtenção de interessantes resuftados .

Os dois af l-oramentos apresentam idades (T(CHUR) e T(DM)) com
diferenças de aproximadamente 1.000 M.â., enquanto o val-or do
"EpsiIon Nd", para a idade estimada dessas rochas (600 M.a),
apresenta valores muito próximos (-13,25 e -I3,27 1.
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Os valores semelhantes de Epsilon Nd

para um dos corpos são negativos
interpretar a geração dos dois corpos
material crustal com composição similar.

198

na idade mÍnima encontrada
(t 600 M.". ), permirindo
granfticos a partir de um

Amostra ABP 45 D ABP 68 D

sn (ppn)
Nd (ppn)

CI Nd
147Sm/144Nd

7 ,32 5 tg2
47 ¡57 24,29

0,511552 0,511765
0,0930453 0 ,r47 4236

(143Nd/144Nd)t=0,6
( 143Nd/l.44Nd)t=1,1
( 143Nd/144Nd)t=l,8

Epsilon chur = atual
Epsilon chur = 016
Epsilon chur = 1r1
Epsilon chur = 1r8

0 , 511186
0, 510880
0,510450

-2L,L8
-L3,25
-6r60
2 r77

0, 511 185
0,510701,
0, 510 019

-17,03
-L3,27
-10,12
-5 ,67

T(CHUR) n.a.
T(DM) Ìr.a.

1 .590
1.840

2.690
2.7 40

Tabela
corpos

16.4 Resul. tados obt,ídos pelo
granítícos estudados do CCU.

método Sm-Nd, para os dois

16.3 - Evolução Isotópica

A evolução isotópica das rochas gnáissicas e graniticas do CCU
foi estudada em conjunto, utilizando-se, de forrna integrada e
comparativa, os isótopos de Sr, pb e Nd.

Através do diagrama 207p6¡206p6 = f(207pb/rou"b), foi possíve1
comparar o posicionamento dos pontos das rochas gnáissicas e
granÍticas (figura 16.10). Do ponto de vista da razão 207p6¡206py,

essas rochas possuem composições muito semelhantes. por estarem
praticamente sobre a curva de uma crosta de composição condrÍtiea ou
orogênica (Stancey & Kramers 1975), pode-se admitir gue essas rochas
se originaram de um material já diferenciado.

Para verificar a origem das rochas gnáissicas e graníticas,
utilizou-se o diagrama 143¡¿7144¡¿ = f(87sr/8usr), recarcurando a
idade das rochas graníticas para 650 M.a., por ser uma idade
intermediária entre essas rochas (figura 16.11).
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16 1 8 206Pb/204Pb
Figura 16.10 DÍagrama mostrando através da razão 2O7pb/ZO6pb as
semeJ.hanças isotópíeas entre as rochas granÍtieas (A) e gnáÍssicas
(r ) do CCU.
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Figura 16.11 - Diagrama
d e dístribuição das
razões 143Nd/144Nd e
87Sr/865r das rochas
graniticas (A) e
gnáissi cas (L ) , em
relação à
terrestre.

nédia

87Sr/86Sr

O posicionamento dos pontos mostra que tanto as rochas
gnáissicas como as granÍticas são provenientes de uma fonte
enriquecida em Nd e Sr' o gue é comum em uma crosta ou num manto do
tipo subcontinental. O alinhamento dos pontos segundo uma hipérbole
sugere que as rochas gnáissicas e graníticas são originárias de um
mesmo protóIito (fonte), em épocas distintas.

O estudo da evolução do "Epsilon Nd" no tempo geológico permite
determinar também gue as rochas gnáissicas e o corpo granítico ABp
45 podem ter sido originados de uma mesma fonte (figura 16.r2l.
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As rochas granÍticas mostram evoluções distintas para os dois
corpos em estudo. O cruzamento das duas linhas de evolução do Nd, há
t 650 l'1.4.r n€r idade possíver dessas rochas, indica guê, apesar de
não serem cogenéticas r ês rochas possuíam razões la7g*7144¡¿
similares, permitindo inferir que se originaram de uma mesma fonte.

Esse diagrama permite aventar uma razão 143¡¿7Laa¡¿ (Epsilon Nd)
iniciar das rochas gnáissicas e graníticas há 650 M.a., a partir da
gual essas rochas evoluíram.

O estudo isotópico das rochas graníticas e gnáissicas do CCU

corrobora os resultados geoquímicosr euando mostra a possibilidade
de essas rochas terem sido geradas em épocas (orogêneses) diferentes
dentro da evolução de um ciclo tectônico, mas a partir de uma mesma
fonte (protóIito).

A composição dessa fonte pode ser interpretada, tanto do ponto
de vista geoquÍmico como do isotópico, como sendo enriquecida em
elementos incompatíveis e nos isótopos de sr, pb e Nd. Essa
composição é earacterística de uma crostar oü de um manto do tipo
subcontinental (E-MORB) .
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L6.4 - Rochas Riollticas

O estudo isotópico das rochas riollticas foi realizado
considerando-se os resultados petrográficos e geogulmicos
apresentados nos capltulos anteriores .

A pequena quantidade de análises isotópicas efetuadas para
essas rochas impossibilitou o tratamento independente dos resultados
pelos métodos Pb-Pb e Sm-Nd (tabela 16.5 - ADexo 2,r.
Conseqüentemente, os resul_tados foram comparados com os encontrados
para as rochas do CCU.

16.4.1 - Método Rb-Sr

Foram realizadas cinco análises ern rocha total pelo método Rb-
Sr, sendo quatro no afl-oramento próximo à localidade de Abapã (ABp-
46a, ÀBP-46e, ABP-46h e 87 /IV/85 ) e uma no afloramento da Mina da
Calpar (ÀBP-55d). Os resultados, em um diagrama isocrônico Rb-Sr,
definiram u¡na idade de 520 I 36 M.a., com razão inicial de O,7225 e
um M.S.W.D. de 56,42 (figura 16.13).

l.
frÊ
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Ë
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0, 81

0,19

o t77

0,75

0,73

o.'t!

t - 52O t 54 ¡il. a,
Rr = 0,7225

H,8.lr.D, - 56,42 Figura J.6 . 13 - Diagrama
isocrônico para as rochas
rioTfticas, utilizando
amos tr a s dos doi s
afloramentos. O resuLtado
define uma errócrona.

0 2 4 6 I 10
BzRb/86sr

Devido ao valor elevado do M.S.W.D. (56,42), definindo uma
errócrona, real-izou-se, através do diagrama {87sr/86sr¡=f(Rb/Sr), um

estudo para verificar se, na idade obtida pela isócrona, essas
aaostras possuÍam homogeneidade isotópica (figura 16.14).

O diagrana mostra a inexistência de homogeneidade isotópica nas
rochas rioLíticas há 550 M.a. e permite verificar que, apesar da
exístência de uma reta incl_inada, a maioria dos pontos apresenta um



bom alinhamento, com exceção da
o valor de 520 1.1.a. deve ser
mlni¡na para essas rochas .
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amostra 87 /Iv /85. Conseqüentemente,
interpretado apenas cono uma idade

0 t725

0,72

o t't L5

ot'tI

0,705

( 87Sr/86Sr ) 0,55 c. a.

ai /Tv

I
Inclinação evidenciando

uma paleoisócrona

t - 626 t 14 ¡,1. a.

BI - O,708310,0017

u. s.w. D. - o,28

Figura 76.1.4 - Diagrama
permitindo a verifieação
de inexi s tênci a de
honogeneidade isot6pica
da razão 875r/865r há SS0
14.a., para as rochas
rioiiticas.

Àpós a visualização do desequillbrio isotópico da amostra
87/IV/85, no diagrama anterior, confeccionou-se um diagrama
isocrônico com os demais pontos (figura 16.15). O resultado define
uma idade de 626 t 14 M.a., com uma razão inicial de 0,?083. O baixo
valor do M.S.W.D. (0,28) permite interpretá-lo como sendo a idade de
geração das rochas riolíticas.
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Figura 16.15 - Diagrama Rb-
Sr utiLizando as åmostras de
rioTitos que não apresentam
desequiT fbrio isot5pico.
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87Rb/ 86sr

O resul-tado desse diagrama possibilita interpretar a idade de
626 ! 14 H-a. cono a idade prováveJ_ de geração das rochas riolfticas
associadas à FIT,
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L6.4.2 - Método Pb-Pb

A pequena quantidade de análises efetuadas pelo método pb-pb
(tabela L6.5 - Anexo 2) não permite a determinação de idade a partir
de diagra¡nas isocrônicos de pb.

Para a comparação com os resultados das rochas granÍticas e
gnáissicas do CcU, confeccionou-se um diagrama 2o7p6¡204p6=

t1206eø/204p5) ( f igura 16.16 ) . À disposição dos ponros próxima ao
final da curva de evolução condrítica e orogênica (Stacey & Kramers
7975) mostra uma similaridade, do ponto de vista de evolução da
razão 207p61206p6, das rochas riolíticas com as demais rochas desse
Complexo.

r 5.6
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Ê
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Ê
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15.4

1 5.2
16 1g 206Pb/20rPb

Figura 16.16 - Diagrana comparativo da razão 207pb/ 206pb das
riol-itícas (l), graniticas (A) e gnáissjcas (L) do CCI|:,'Cs,,
SuperÍor) , "Or" (Crosta orogênica) e .t14, (llanto) ( Zartman
1981) e "S&K" (Stacey & Kramers 1975).

16.4.3 - Método Sm-Nd

rochas
(Crosta
& Doe

Pelo método Sm-Nd, foi realizada apenas uma anáIise para as
rochas riolíticas. A amostra analisada, 87/fv/gs, foi a que
apresentou o maior desequilíbrio isotópico pelo método Rb-Sr. Os

resultados e o cáIcu1o dos diversos parâmetros eneontram-se na
tabela 16.6.
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Àmostra 87/w/8s

sm (ppm)
Nd (ppm)

CI Nd
L47sn/144Nd

2t33
11,35

0, s 1174 6
0,1241

( 143Nd/144Nd)t=0, s 0,5113 4 O

( r43Nd/144Nd)t=0,65 0, s 1121?
( 14 3Nd / 14 4Nd ) r=1 , I 0 ,s7o27.1

Epsilon chur = atual -L7,4O
Epsilon chur = 0r5 -L2,78
Epsilon chur = 0,65 -11,38
Epsilon chur = 1,8 -0,63

1.870
2.120

- cáLcuLo dos diversos parâmetÍos para as rochaspartir do resuTtado Sm-M.

T ( CHUR) r,f . a.
T(Dl.r) M. a.

Tabefa 76.6
rioTÍticas, a

os resultados caracterizam essas rochas como originadas a
partir de uma fonte com composição continental que possuía, há 650
M.a., um "Epsilon Nd" negativo (-11,38). Às idades de 1.870 M.a. e
2.720 l,tt.a., respectivamente T(CHUR) e T(DM) , caracterizam tanbém una
origem a partir de uma fonte antiga retrabathada.

L6.4.4 - Evolução Isotópica

Após o trâtamento individualizado dos diferentes isótopos,
confeccionaran-se diagramas integrando esses isótopos para se
compreender os processos responsáveis pera geração dessas rochas. os
resuLtados mostram o posicionamento dos riolitos nas proximidades
dos gnaisses e granitos do ccu. o diagrama de evolução de pb permite
a comparação direta entre essas rochas.

Para o estudo da evolução dos isótopos de Sr no tempo
geológico, foi realizado, inicialmente, o diagrama gztr7869¡=

f(tempo). Através desse diagrama, pode-se aventar, observando_se o
posicionamento da razão inicial, a possibiJ-idade de os riolitos
serem provenientes dos gnaisses do ccu, ou serem da mesma fonte, mas
co¡n idade diferente (figura 16.17).
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Rochas Riolfticas

Campo de Evoluçåo 875r/865r
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I7Sr,/ 86sr

0,8

0,75

Q,7
1000 Tempo ( ¡'l . a. )

Figura 1.6.17 - Diagrana mosLrando a possibiTidade de as rocåâsrio)-fticas serem provenjentes das porÇões mais diferenciadas dos
gnaisses do CCU.

Para a comparação das rochas riolíticas com as rochas do CCU,
confeccionou-se também o diagrãma 1a3¡¿7144¡6 = f(87sr/86sr) (figura
16.18). O resultado mostra gue os riolitos estão no alinhament,o da
hipérbole definida para as rochas graníticas e gnáissicas, o que
determina essas rochas como provenientes, provavelmente, de uma
mesma fonte.

5I{d

0

-10

-15

-20

Figura 76.78 - Diagrama
d e distribuição das
razões 7 4 3Nd/ 74 4Nd e
87 Sr / I 6Sr, reca.Z.cu-¿adas
para a idade de 650 tq.a.
Rocàas granÍticas (^) e
gnáissicas (l) do CCU e(l) riolitos.

0ri

t\ CIffR

\
\ìr l

\
\¡ -s------Ë--+

8?Sr/86 Sr
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O estudo da evolução do "Epsilon Nd" no tempo geológico permite
det.erminar ç[ue, próximo à época de geração (t 650 M.a.), os rioritos
possulam composiç6o 143¡¡67144¡¿ similar à dos gnaisses e granitos do
ccu (figura 16.19). com base nesse diagrama, pode-se inferir guê,
possivelmenter âs rochas riollticas foram geradas a partir da mesma
fonte (protólito) das rochas do CCU.

epsilon

\
@
I das rocnas do ccu 

I

Tempo (¡{.a. )

0

Figura 16.19
tempo geoTógÍco

500 L 000

Díagrama mostrando
para os rioTÍtos fX-l

1s00 2000 2s00

a evoiução do "EpsiTon Nd" no
e as roehas do CCU.

O conjunto de diagramas apresentados aponta para o fato de que
as rochas riolíticas foram geradas há ! 626 M.a., a partir de
material com longa vida geológica. As semelhanças isotópicas com as
rochas granÍticas e gnáissicas do CCU permJ-tem admiti-las como
rochas originadas de uma mesma fonte (protóIito), mas formadas por
fenômenos de fusões distintos, em épocas tambérn diferentes.

16.5 - Conclusões

O estudo das rochas gnáissicasr Çraníticas e riolíticas do
compJ-exo cunhaporanga - ccu -t através dos isótopos de sr, pb e Nd,
permite as seguintes conclusões:

a) As rochas gnáissicas possuem uma idade provável- de
geração de 746 M.a.;



b)

c)

d)

207

O corpo granltico ÀBP-68 permite admitir uma idade mfnima
de 617 M.a., para as rochas granlticas (sensu stricto) i

Às rochas riolfticas, fracämente netannorfizadas , parecern
parte, do ponto de vista isotópico, do CCU, e intrudiram
os mármores da Formação Bairro dos Campos há ..!?,6,,,,I.,a..,;
Às rochas gnáissicas, graníÈicas e riolfticas são
pfovenientes de uma mesma fonte, com composição de uma

crosta ou manto do tipo subcontinental .
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L7 coMPLExo rnÊs cónnscos

Neste capítuIo, as rochas gnáissicas e graníticas (sensu
stricto) que constituem o Complexo Três Córregos - CTC - serão
estudadas através dos métodos Rb-Sr, Pb-Pb e Sm-Nd.

A observação de diferenças geoquímicas e a razoável_ quantidade
de análises radiométricas permitirarn a realização do estudo
isotópico, de forma independente, para cada uma das rochas desse
complexo.

17.L - Rochas Gnáissicas

Na caracterização isotópica das rochas gnáissicas, foram
estudados os afLoramentos detai.hados petrograficamente e
geoguimicamente nos capítulos anteriores (7 e 12).

Às rochas gnáissicas do CTC constituem os afloramentos
denominados Paina (ABP 58) e Rio Morcego (ELÀ 25). Para os gnaisses
Paina, foram realizadas quatro aná.Iises Rb-Sr, seis análises pb-pb e
uma anáIise Sm-Nd, e para os Gnaisses Rio Morcego, duas análises Rb-
Sr, quatro análises Pb-Pb e uma anáLise Sm-Nd, todas em rocha total .

Esses dados encontram-se na tabel-a 17.1 - Anexo 2.

L7.L.I - Método Rb-Sr

Para evitar a construção de isócronas com resultados de
afforamentos diferentes, inicialmente tentou-se confeccionar
diagranas isocrônicos Rb-Sr independentes ,

os gnaisses do Rio I'lorcego apresentaram um pequeno espalhamento
dos pontos (0,118 a 87Rb7865r < O,202), e uma grande dispersão dos
nesmos, impos s ibi I itando a confecção de um diagrama isocrônico para
essas rochas.

Os quatros pontos existentes nos gnaisses Paina permitiram a

confecção de um diagrama isocrônico Rb-Sr definindo uma idade de 658
t 49 M.a., com uma razão inicial 0,7098 (figura 17.1).

Através dos resultados petrográfícos e geoquírnicos, que
caracterizaram esses dois gnaisses como sendor pfovavelmente,
cogenét.icos e produtos de processos magmáticos simil-ares, plotaram-



sêr comparativamente,
isocrônico do Gnaisse

os pontos do Gnaisse Rio
Paina.

Morcego no

209

diagrama

ta
ÞIå
k
üt¡ì
È

0,7I4

0,7I2

0,710

t - 658 t 19 l,l.a.
RI - Or7O98

ll .S.ll .D. = 2r55

o

I Gnaisse Paina
s Gnaisse Rio Moreego

Figura 17.1 DÍagrama
Rb-Sr dos gnaisses
Paina (a) com os pont.os
dos gnai sses Rio
Horcego (n). A idade
obtida foi ealculada
utili zando-se os pontos
dos gnaisses Paina.

0,708
87Rb/86sr

A descrição de minerais magmáticos reliquiares junto às
evidências geoquímicas permitiu caracterizar a idade de 658 M.a.
como a de geração dessas rochas. Souza (1990) determinou a idade de
651 M.a. para rochas graníticas foliadas do Maciço Córrego Butiá,
interpretadas como pertencentes ao Complexo Apiaí-Ì4irim. portanto,
esses resultados caracterizam a idade de geração de ortognaisses
pertencentes ao CTC, e não a idade de uma unidade de embasamento da
rTT.

A dispersão dos pontos do Gnaisse Rio Horcegor êm reIação à
isócrona traçada para o Gnaisse Paina, permite que se trabalhe com a
hipótese de que o Gnaisse Rio Morcego sofreu algum fenômeno que
ocasionou um desequilÍbrio isotópico. Pelas similaridades quÍmicas,
pode-se admitir que a idade encontrada para o Gnaisse paina seja
também a idade do Gnaisse Rio Morcego.

L7.L.2 - Método Pb-Pb

Pelo método Pb-Pb, foram realizadas seis aná1ises para o
Gnaisse Paina e quatro para o Gnaisse Rio Horcego.

Para os gnaisses do CTC, tentou-se inicialmente a confecção de
diagramas isocrônicos 207p6¡20apb = f (206pv/204pp) independentes para
os dois afloramentos. Devido à grande dispersão dos pontos
apresentada pelo Gnaisse Rio Morcêgo, só foi possível trabalhar com
o Gnaisse Paina.

0r40120r0
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o diagram¿ 207p6¡204pþ=f (0tp6¡20ap5¡ para o Gnaisse paina define
um resultado de 778 14.a., com um usD de 0r3613 (M.s.w.D. = 0,1305)
(figura 17.2al. O elevado erro desse resultado (t226 M.a) se deve ao
pequeno espalhamento dos pontos (16r70 a206p6¡204pb< L7rg2l. o baixo
valor do U.S.D. permite eonsiderar esses resultados como possuidores
de significado geológico.

Para a verificação da validade do resurtado de 779 M.â.,
conf eccionou-se o diagrama 207py¡206pb=f (0ap6¡20upn ) , a f im de
determinar a razäo 2o7p6¡206p6 quando da formação dessas rochas. o
resultado encontrado (0,0643) define, através de Schonfeld (Ig74l, a
idade de 753 M.a., próxima à encontrada pera metodorogia
convencional ( figura 17.zbl.

0. 94
åll
Ie
$t

å¡
Þ
Ê)
ç{

0. 90

15.6¡
AvIt
(ra

¿A
Þ
Êît

15 .4

a)

t * 778 t 266 U.a.
y = 71936

o
o

otr

b)

RI = O,0643

t=t753ü.a- b
tr

t5 .2 0.86
17 206Pbl204Pb 18 0. 055 0.057 0.0s9 0.061.

20lPb / 206Pb
Figura 17.? DÍagramas isocrônicos para os gnaisses do crc: Rjol[orcego (n) e Paína (a) . o diagrama i7.2a é o 2o7pb/20Apb=f(206Pb/204Pb)t enquanto o diagrama 17.2b determina a razão
207Pb/206Pb da época de formação dessas rochas. .As idades oþtjdas
estão considerando somente os resu-ltados do Gnaisse paina.

O resultado encontrado através das duas metodologias do método
Pb-Pbr êrn torno de 770 14.a., interpretado em conjunto com o
resultado encontrado pelo método Rb-sr, de 658 l'1. a. , permite
caracterizar a época de geração das rochas gnáissicas. A precisão da
idade obtida pelo método Rb-Sr, associada ao resultado do método pb-
Pb, indica a idade de 658 M.a. como uma idade mínima para a geração
das rochas gnáissicas do CTC.

Na continuidade do estudo das rochas gnáissicas através do
método Pb-Pb, comparou-se a posição dos pontos dos dois gnaisses em

relação às curvas de evorução da razão 207p6¡206py, em um diagrama



2tt
207p5¡204py=f (o6p6¡2oanb) (figura l.?.3). observa-se que os pontos do
Gnaisse Rio Morcego estão próximos à curva de evolução de Stacey &
Kramers (1975)' enquanto os pontos de Gnaisse paina se aproximam da
curva de evolução mantéIica.

¡
A
cfl
¡A
ê
Ê{

r 5.6

15.4

r 5.2

CB

'16 1g 2o6Pbl2o4pb

\:S-y:e^-11:3 - Diagrama de evo_tuçâo das razões 207pb/ 204pb e2-06Pb/204Pb pala os gnaisses do crcí Gnaisse paina (l) e ãnaisse RioM.o--rc?g? (tr) t "cs" (Crosta ^superior) , "or" (Crosta oíogenicà¡ e ,,M,,
(Manto) (zartnan e Doe i9gJ.) e ,,S¿*" (stacey & Kramers'1975).

O posicionamento dos pontos no diagrana de evolução de
2o'Pb/206pb, considerando-se mais fortemente o Gnaisse paina, por
apresentar menos desequillbrio isotópico, permite inferir que essas
rochas sofreram urna evolução em dois estágios, a partir de u¡na fonte
com composição condrítica ou continental , possuidora de urna J.onga
vida geoJ-ógica (Stacey & Kramers f975).

L7.1.3 - Método Sm-Nd

As rochas gnáissicas dos dois afl-oramentos foram estudadas pelo
método sm-Nd' em rocha totaL. os poucos dados existentes, apenas
dois, imposs ibilitaram a confecção de diagramas isocrônicos.

os resultados fornecidos pera tabela 17.2 mostram os gnaisses
dos dois afroramentos com características isotópicas muito
semelhantes. Às idades T(DM) erevadas apontam que esses gnaisses são
provenientes de crostas antigas que forarn retrabalhadas.
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ELÀ 25 À ÀBP 58 B
cnais se R l.lorcego Paina
Sn (pprì)
Nd (ppn)

CI Nd
147Sn/l44Nd

6,83
45 ,64

0,51r337
0,090516

13,s0
45 t26

0,s11291
0,0957288

( 14 3Nd/144Nd ) t=0, 6s
( 14 3Nd/ 14 ANd ) t=0 , 75
( I43Nd/144Nrl)t=1 ,8

I Nd = atual
X Nd = 0,65
X Nd = 0,7s
: Nd = 1,9

0,5109 51 0,510883
0,510892 0, s10820
0,510265 0,510157

-25,38
-16,58
-t5 | 22

-0,85

-26,28
-l',7 ,91
-76 ,62
-2 ,97

1.860 2.030
T(Dr,r) M. a. 2.050 2.190

TabeLa L7.2 - modeLo para asrochas gnáissicas do CTC .

L7.2 - Rochas GranÍticas

como foi explicado detar.hadamente nos capÍtuIos anteriores
referentes ao crc, a amostragem é representativa somente da região
denominada Três Cóffegos, situada no Estado do paraná.

Às a$ostras anarisadas pära o estudo radiométrico são as mesmas
estudadas geoquimicamente, com exceção do af l_oramento l\Bp 44, que
foi estudado somênte pelo método pb-pb. os resultados encontram-se
na tabela 1.7.3 - Anexo 2.

L7.2.1 - Método Rb-Sr

Como se observa na tabela L7.3 - Anexo 2, sete análises em
rocha total foram realizadas pe]-o método Rb-sr: três no afLoramento
ABP 42 e guatro no ABp 43.

o estudo integrado dos resultados dos dois afroramentos foi
posslvel porque os resultados geoquímicos e petrográficos mostraram
a existência de simitaridades entre as rochas d.esses afroramentos.

como consegüência do tratamento em conjunto dos resultados, foi
confeccionado o diagrana isocrônico Rb-sr, que define para esse
corpo granítico a idade de 509 131 M.a. (figura 17.4r.

T ( CHUR) lil. a .
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Figura 77.4 - Diagrana
isocr6nico Rb-Sr,
abrangendo os do j s
afToramenxos de granitos
estudados do CTC; ABp 42
(.)eABp43¡rl¡.

Figura L7 .5 - Díagrama
mostrando a razão
87Sr/865r há 500 þr.a. À
dispersão dos pontos
indica a existência de
heterogeneidade isoxópica.
SìnboTogia iguaT à da
figura anterior.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 o,7
8Z Rb /B6SE

O valor baixo do ¡{.S.W.D. (0,35) corrobora os resultados
geoquínicos que levaram a considerar os dois aftoranentos como
cogenéticos. Mesmo assim, observa-se no diagrama isocrônico que os
pontos dos dois afLoramentos não se "misturan", permitindo o traçado
de pseudo-isócronas distintas. A fim de verificar se o alinhanento
dos pontos não é casuÍstico, confeccionou-se o diagrama
187Sr/86Sr ¡ 0, 5G. a = f (Rb,/Sr), para avaliar a existência de
homogeneidade isotópica entre os dois afl_oramentos, na idade de bOO

M. a. ( figura 17.5 ) .

0.7732

0 , 7131

0,7L3

o | 7I29

0 ,7 728

0 17127

0,16 0,18 0,2 0t22 0t24

A heterogeneidade isotópica das rochas graníticas há 500 M.a.
de arnbos os afl-oramentos pode ser observada nesse diagrana. A
constatação dessa heterogeneidade indica que o resultado isocrônico
encontrado (509 M.a.) deve ser considerado como a idade mínima de
formação dessas rochas
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L7.2.2 - Método Pb-Pb

Nove anáIises Pb-pb em rocha total foran realizadas para as
rochas granfticas do CTC (tabela 17.3 - Ànexo 2). Em virtude de os
dois afloramentos detalhados (ABp 42 e ABp 43) apresentarem
constituições isotópicas si¡nilares, foi analisado, também, o
afloramento ABP 44. Este está próxino aos anteriores e possui
caracterfsticas petrográficas semeLhantesr o (lue permite interpretar
que se trata do mesmo corpo granítico.

Apesar do grande número de análises realizadas, não foi
possível obter uma idade para essas rochas peto método pb-pb, uma
vez que o diagrama 20tpy ¡zoapy=f 1 

2 06p57 2 0+p5, define uma isócrona
aproxinadamente horizontal , com uma margem grande de erro, o que é
conseqüência da pouca inclinação da reta, agravada pei.a dispersão
dos pontos.

Mesmo sem poder det.erminar a idade de formação das rochas
graníticas através do método pb-pb, confeccionou-se o diagrama
2o7p5¡20ap6 = ¡ (o6py¡20ap6¡ a fim de verificar a disposição dos
pontos en reJ-ação às curvas de evolução de alguns materiais
terrestres (Stacey & Xramers 1975 e Zartman & Doe 1981) ( figura
77 .61 .

t
A
Ê
ll
À
A
Ë
fi

15.6

1 5.4

1 5.2
16 18 2O6Pb/20¿Pb

F.igura L7.6 - Diagrana de evolução da razão 207pb/206pb para
diferentes nateriaís e a reTação com os granitos analisados do CTC.
"Cs" (Crosta Superior), "Or" (Crosta orogênica) e "tq" (lqanto)
(Zartnan e Doe 7987) e 'S&x' (Stacey & Kramers 1975).
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o posicionarnento dos pontos pernite determinar a evorução
dessas rochas em dois estágios, a partir de uma fonte (protór.ito)
de conposição condrftica ou continentar.r eue possula ronga vida
geológica (Stacey & Kraners 1975).

L7.2.3 - Método Sm-Nd

Para o estudo dos granitos do CTC pelo método Sm_Nd, foran
reafízadas duas análises en rocha totar. Esses poucos dados
impossibilita¡n a rearização de diagrarnas isocrônicos, mas permitem a
determinação de interessantes resul-tados que podem ser verificados
na tabela 17.4 -

ÀBP 42 A ÀBP 43 B

sn ( ppn)
Nd ( ppÍr )

5 t92 4,56
40,96 29 ,82

cr Nd 0,5112 4 6 0,511265
147sn/144Nd o,087321,942 O,O9Z4OsO19

( 143Ncl/144Nd)t=0,5 0,s10960 0,5t0962
( 143Nd/144Nd)t=1,1 0,510 616 O,s1Os9B
( 143Nd/144Nd)t=1,I 0 t5I02t2 o,s1O1z1

: Nd = arual -27,!5 _26,78
X Nd = 0,s -zo,rs _20,14
: Nd = 1,1 -11,28 _r2,L3
X Nd = t,B -1,90 _2,70

T(CHUR) ri{. a. 1.930 2.000
r(DM) M.a. 2.110 2.710

TaÞer-a 17-4 - Resultados obtidos peio nétodo sn-Ivd para os granitos
do CTC.

l

Às idades T(CHUR) e T(DM) são sinilares, entre l-.930 e 2.170 |

M.a. para os dois afloramentos anafisados. O val-or de "Epsilon Nd,, i

(-20), para una idade de 500 M,a., indica gue essas rochas foram ì

geradas a partir de material crustal-, ou de material ¡nantético com 
,grande contribuição crustal (nanto subcontinental ) .

Como conclusão, pode-se admitir a formação, há 12.000 M.a., de l

uma crosta ou manÈo, que posteriormente (! 510 M.a.) sofreu um
processo de refusão responsáver pela geração dos corpos graníticos
constituintes do compl-exo Três córregos.
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17.3 - Evolução Isotópica

Para a compreensão da evolução isotópica das rochas gnáÍssicas
e granfticas pertencentes ao CTC, utiLizaram-se diagramas integrando
os diferentes rnétodos isotópicos,

O estudo reaÌizado pelo método pb-pb, através do diagrama de
evolução da razão 207Pb/206Pb, nostra a disposição das rochas
gnáissicas e granlticas com razões senelhantes d,e 207pb/20Apb
( figura 17 .7 ). Esse diagrama caracteriza essas rochas como geradas a
partir de urna crosta já difereneiada, possuidora de uma longa vida
geológica.

¡
l.
€

¡t
g
f{

1 5.6

15.4

15.2

C¡

16 18 2O6Pb/2O4Pb

Figura 77.7 - Diagrana mostrando as rochas gnáissícas (l) e
granÍticas (E) do CTC, con conposição isotópica de pb dentro de um
mesmo "trend" de evoLução.

A integração dos isótopos de Nd e Sr em um gráfico
143Nd/144Nd=f(87Sr/86Sr), recalculado para a idade de 600 M.a.
(figura 17.8), mostra que essas rochasr euando se formaram, já
possuíam razões 143Nd/144Nd e 87Srl865r conpatíveis com as de
material crustal .

O estudo da evolução do "Epsilon Nd" (XNd) no tempo geológico
(figura 17.9) permite apontar ìma crosta continental- como origem das
rochas gnáissicas e granlticas pertencentes ao CTC, pois possuía na
época de geração dessas rochas (t 600 M.a. ) um valor negativo de
Epsilon Nd (-18).
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A composição isotópica do Sr e Nd para as rochas gnáissicas e
graníticas do crc permité deterrninar essas rochas como provenientes
de uma mesma fonte (protóIito).

Epsil"on Nd

conposição nédia
das rochas do CTC

Tenpo (¡t. a. )
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o diagramas isotópicos integrados corrobora¡n as conctusöes

obtidas através da geoqufmica, ao mostrarem a import.ância da
contribuição crustâI na formação das rochas granftÍcas pertencentês
ao CTC.

L7.4 - ConcLusões

O estudo isotópico do Complexo Três Córregos, através das
rochas gnáissicas e granÍticas, permitiu as seguintes conclusões:

a) As rochas gnáissicas definidas como pert.encênt.es ao
Comp.lexo ApiaÍ-Mirim possuem uma idade de 659 M.a.,
inviabilizando a hipótese de esse Complexo ter servido
de embasarnento para a sedimentação do Grupo Itaiacoca;

b) Às rochas graníticas possuem um idade mínima de geração
de 509 M.a.;

c) Às rochas gnáissicas e as graníticas fazen parte do CTC,
e são provenientes de urna rnesma fonte (protólito);

d) A fonte dessas rochas foi gerada de um manto primordial
há 2.000 M.a., e, por apresentar um enriquecimento
isotópico de Sr, pb e Nd, pode ser caracterizada como
crustal-, ou um manto subcontinental .
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Nesta parte do trabalho, reaLizou-se uma slntese da geología da

Faixa ltaiacoca (FIT), integrando os dados de campo, petrográficos,
geoqufmicos e isotópicos apresentados anteriornente.

A FIT é compreendida cono um cinturão formado a partir de uma
longa sucessão de perlodos orogênicos, advindos de fenômenos de
deriva e convergência de pläcas tectônicas, existentes no
Proterozóico.

Entre os conceitos utilizados na reconstituição da evolução da
FIT. o termo CicLo Tectônico engJ"oba diferentes estágios orogênicos,
geralmente intercalados por estágios não orogênicos (tafrogênicos)
( Sengor 1990 ) .

À colisão entre dois blocos tectônicos é o processo responsável
pelos estágios orogênicos e o conseqüente fechamento de um oceano.
Essas colisões podem se dar entre arcos magmáticos ou entre arcos
magnáticos e margens continentais, ambas correspondentes a períodos
compressionais, de convergência de placas. Esses estágios podem ser
reconhecidos pelas rochâs vulcânicas e plutônicas associadas, e
através dos episódios metamórf ico-deformacionais resul_tantes.

Os estágios distensionais, ou tafrogênicos, estão associados a
una tectônica de fraturamento, magmatismo e à implantação de
seqüências deposicionais. O reconhecimento dos produtos gerados
nesse estágio é dificultado pel.o subseqüente estágio orogênico que
mascara, em muitos casos, as rochas e estruturas existentes.

A rel-ação entre a proveniência dos vários tipos de rochas
nagináticas modernas con os diferentes anbientes tectônícos nostra a
existência de rochas básicas geradas a partir de diferentes tipos de
manto (N-MORB, E-MORB, OIB, etc.). As rochas básicas originadas a
partir de N-MORB são empobrecidas em eLenentos incompatíveis,
enquanto as provenientes de E -ì,IORB ou OIB são enriquecidas nesses
mesmos el-ementos (Vüilson 1989, Hughes 1982 ) . Os basaltos
continentais (CFB) ou de zonas de rifts continentais, por serem
geral-mente enriquecidos em eLementos inconpatíveis (LILE), são
considerados como originários de uma fonte (manto) enriguecida
nesses el-ementos. Essas fontes são denominadas de mantos ou
subcontinentais , por se situarem sob um continente.

Utilização de Diagramas Discriminantes
A determinação do ambiente tectônico das rochas magmáticas da

FfT, através dos el-ementos maiores, traços e terras raras,
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utilizando*se como metodor.ogia a comparação com os diversos
diagranas discrininantes existentes na literatura, mostrou a
dificuldade e mesmo a inviabiÌidade da aplicação de vários diagramas
para as rochas estudadas.

Essa dificuldade na utilização dos diagramas químicos
discriminantes para as rochas da Frr pode ser estendida também para
outras rochas rnagmáticas do sudeste brasileiro. Diversas rochas,
independentemente da idade, tanbém não podem ser caracterizadas
utilízando-se metodorogia semethanÈe, como é o caso dos basartos da
Bacia do paraná e dos toleftos da margem continentaf brasileira
(Mizusaki et a1. I992r.

o principio utilizado por muitos autores (pearce r9g3, Meschede
1986, condie 1989) na construção de diagramas que discriminam os
diferentes tipos de vurcanismo, associados aos ambientes tectônicos
modernos, está baseado na existência de um manto enpobrecido (DM),
responsáveI pela geração de basalt.o com características de MoRB
normal- (N-MoRB). Às rochas vurcânicas originárias desse manto,
durante o desenvolvimento de un evento orogenético, seriam mais ou
menos contaminadas pelas crostas sobrêpostas.

O que ocorre no caso da FIT, para ambas as fontes de magmatisno
determinadas, é que essas possuíam, nas principais épocas do
magmatismo (t 1.100 M.a. e t 650 M.a.), composições semelhantes às
de uma manto enriquecido (E-MoRB). Esses mantos eram enriguecidos em
elementos incompatíveis, em terras raras leves e nas razões de
87sr/86sr, 2o7p6¡206p]o . 143¡¡6¡144¡d. Mantos com essas caracterfsticas
são descritos como do tipo subcontinental, e estes não possuem
composições químicas e isotópicas padrão, una vez que dependem da
"vida manté]ica". cada manto subcontinentar é produto de processos e
fenômenos que, ocasionando uma "contaminação" de um nanto normar (N-
MORB), modificam as suas cornposições químicas e isotópicas.

Rochas originadas de um manto subcontinental, quando plotadas
em diagramas discriminantes que não consideram essa origem,
geralmente apresentam resultados não conclusivos, pois não se
conhecendo a composição originar desse manto, não se sabe guais os
el-ementos com composições anômalas em relação a urn manto normal (N-
MORB).

Neste trabalho, o estudo dos netadoleritos é um exemplo da
dificuldade da utilização de diagramas discriminantes em rochas
geradas de um manto subcontinental com composição inicial
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desconhecida. Como foi descrito (CapltuIo 9), dependendo dos
erementos guimicos utilizados, os ¡netadoleritos apresenta*-se cono
rochas cárcio-al,cal inas de margem continental, como basaltos de
fundo oceânico ou como rochas transicionais.

À multiplicidade de ambientes tectônicos determinados per,os
diagranas discrininantes para as rochas da Frr não pode ser
utilizada para a invalidação dessa metodologia no estudo de
âmbientes tectônicos, uma vez que era já está consagrada em outros
continentes e rnesmo em certas regiões brasireiras. como é o caso de
Goiás (Pimentel & Fuck 1987a, 1987b). o que se d.eve f.azer ê definir
diagranas discriminantes para cada continente, após conhecer
geoguimicamente e isotopicamente o respectivo manto subcontinentar-.

Às variações das razões isotópicas em um manto subcontinental ,
em relação a um manto oceânico, devem ser compreendidas e
determinadas, uma vez que infruenciam tambén nas interpretações dos
resultados radiométricos e nas idades modelo. Isso deve ser feito,
pois essas idades partem da premissa de fusão de um mânto do tipo
primordial- enpobrecido (DM ou BÀBI), ou de um reservatório
condrÍtico (CHIJR) .
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À análise das formações do crupo Itaiacoca e dos complexos
granlticos adjacentes, através da integração dos dados isotópicos e
geoquímicos com a georogia, permite interpretar a possibilidade da
existência de dois blocos continentais no proterozííco, gue se
encontram, na atuaLidade, justapostos.

À determinação dos dois complexos graníticos como raízes de
arcos magmáticos, com caracterÍsticas químicas e isotópicas
distintas, associada aos dados gravimétricos gue mostram a
existência de uma iîportante anomaLia negativa a Nvl do complexo Três
córregos (Hallinan et al. 1993), perrnite interpretar a Frr como o
limite entre dois blocos continentais que sofreram uma colagem no
finar do Proterozóico. Do ponto de vista estruturar, a anornal-ia
gravimétrica referida está reLacionada à Falha de ltapirapuã, que
aparece cortando a FIT a SSE em toda a sua extensão (figura l.L _
Anexo 5 ) .

O estudo isotópico realizado em unidades estratigráficas , até
então consideradas como o embasamento sobre o quar teria ocorrido a
sedimentação da "Bacia rtaiacoca" (comprexo Àpiaí-Mirim e a Formação
Água clara¡, mostrou que essas unidades litológicas fazen parte ou
são posteriores à sedirnentação da referida bacia.

Na impossibilidade do estudo de rochas gue servira¡n de
embasamento para o Grupo Itaiacoca, foram utilizados os dados
geoquímicos e isotópicos obtidos nas diversas rochas magmáticas, com
objetivo de determinar o tipo de crosta sobre a quar ocorreram a
implantação e o desenvol.vimento da ,,Bacia Itaiacoca',, e para
cornpreender merhor o posterior cicro tectônico desenvolvido em
continuidade à sedimentação: o Cicl_o Brasiliano.

18.L - Caracterização dos Blocos Continentais

A col-agem de bl-ocos continentais, no final do Neoproterozóico,
resurtou na atual configuração da Frr e na existência de rochas com
dife¡'entes idades, ocorrendo próxirnas e mesmo intercaladas.

2?2

CARACTERTZAçÃO GEOQUÍMICA E
ISOTóPICA OE FrT E DOS
CO¡.IPLEXOS AIT,IACENTES
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À fim de perrnitir uma compreensão gtobal- dos dados obtidos
neste trabalho, serão transcritos para cada unidade litológica os
significados dos resul-tados radiométricos e as características
geogulmicas do magmatismo associado:

a) Forrnação Abapã: As rochas metavuLcânicas existentes nessa
formação foram definidas como l-amproítos. Os lamproltos são
gerados, normal-mente, em ambientes extensionais, associados a

paleozonas de subducção. À idade prováve] de 1 L.250 M.a.
para a geração dessas rochas pode estar definindo uma época
de abertura de uma bacia (rjft) e da subseqüente
sedimentação;

b) Formação Bairro dos Carnpos: Os metadoleritos intercal-ados aos
mármores (sÍJJs) possuem características de toleítos de
ambiente distênsional Nesse caso, a idade de t 1.080 M.a.
seria uma idade próxima à de sedinentação das rochas
cáIcarias ;

c) Formação Água C1ara: As semelhanças isotópicas e geoquímicas
entre os anfibolitos e os metado.leritos, da Formação Bairro
dos Campos, associadas aos ambientes de sedimentação,
corroboram a interpretação de penecontemporaneidade entre
essas duas fonnações;

d) complexo Cunhaporanga: Às rochas gnáissicas sintectônicas foranr
definidas como de uma série cálcio-alcalina, rica en
potássio. Apesar de a idade de 746 ¡{.a. obtida para esses
gnaisses ser de difíciI interpretação, a idade de 626 ¡{.a.
obtida para os riolitos tardi -orogênicos desse complexo
permite interpretar o evento tectônico responsáveJ- pela
formação das rochas gnáissicas ( sin-tectônicas ) cono
anterior;

e) complexo Três Córregos: As rochas gnáissicas sin-tectônicas
tambén são rochas cálcio-alcalinas , mas enriquecidas em sódio
(série trodhjemítica). A idade de 658 M.a. obtida para esas
rochas define um dos períodos de orogênese e geração de
rochas ácidas nesse complexo.

As caracterfsticas petrográficas, geoquínicas e isotópicas do
magnatismo do Grupo Itaiacoca permitem interpretar una idade
Mesoproterozóica para a implantação e sedimentação desse grupo.
Essas mesmas características definem também uma idade
Neoproteroz6ica para a formação de dois arcos magmáticos distintos,
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representados pelos dois complexos granfticoss Cunhaporanga e Três
Córregos.

Para a compreensão dos processos tectônicos existentes no
Neoprotero z6ico, responsáveis pel-o desenvoLvimento do Ciclo
Brasiliano na FIT, fez-se un estudo do magmatisno ácido, através da
íntegração dos resultados obtidos .

A primeira distinção importante entre as rochas granitóides dos
dois complexos foi proporcionada pela geoqulrnica, através de
dÍagramas de afinidades das séries graníticas (figura 18.L). Esses
diagranas caracterizam os gnaisses do CCU como cá Lc io-a lcal inos
(série tonal ito-granito ¡ e os gnaisses do CTC como trondhjemíticos
(série trondh j eníto-granito ¡ .

A caracterização dos gnaisses do CTC como pertencentes à série
trondhjemítica define para essas rochas una composição sódica,
enguanto os gnaisses do CCU são enriquecidos en potássio. Os trends
de evolução definidos são indicativos importantes da distinção
guímica entre esses compl-exos .

As diferenças entre os dois complexos são também marcantes
considerando-se a geologia isotópica, uma vez que, integrando-se os
resul,tados isotópicos de Pb e de Sr e Nd, é possíveI diferenciar as
rochas desses complexos.

Na2O CaO Àb Or
Figura 18.7 - Diagramas (Barker & Arth l-976, Barker 7979) nostrando
as caÍacterfsticas quÍmicas djstjntas das rochas gnáissieas dos dois
complexos graníticoss (t) CCU e (a) CTC.

A conparação das rochas gnáissicas com as rochas granlticas e

riollticas foi prejudicada, do ponto de vista geoquÍmj-co, devido ao
e.Levado grau de diferenciação dessas últimas rochas, mas foi

ca-À1caIi

Trondhjenito ¡
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possfvel ser verificada através da integração dos diferentes
isótopos.

Às diferenças isotópicas entre os dois cornprexos graníticos são
as seguintes:

a) Pelo Hétodo pb-pb: O diagrama de evolução das razões
20?p6¡204p6 

" 
206p6¡204pb mostra que as rochas do ccu

possuen razões isotópicas distintas das rochas do CTC
(figura I8.21¡

t 5,4

I 5,2
tb 18 20õtb r2o{tb

¡tç
a¡t{
¡
A
ê
6l

Figyla 78.2 : Posição das rochas granfticas (tr e A ) e gnáissicas lre.L) dos dois comp.Texos, em relação a curvas' de-evolução àedjferentes materiais: ',Cs,' (CrosTa SuperÍor ) , ',Or,, ¡brostaorogênica) e "M" (t"lanto) (Zartman e Doe 1^987) e ,,,Écx,, ( ReservatórioCondrítico) (Stacey e K.râmers J975).

b) PeLos métodos Rb-Sr e Sm-Nd: O diagrama XNd
f187sr/86sr¡, recal-culado para uma idade de 650 M.a
(figura 18.3), mostra a composição diferente para as
rochas dos dois compl-exos, indicando, provavel_mente, a
formação a partir de material ( fonte) de composição
distintâ.

A caracterização dos dois conplexos granlticos como diferentes,
geoguímica e isotopicamente, permite sugerir que se trata de rochas
provenientes de fontes diferentes, com evoluções distintas no tempo

C onp 1e xo
Cunhaporanga

Coüp1exo
Três Cdrregos

So r! rr:
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geológico. Às idades modelo sm-Nd (T(DM) ) caracterizam as rochas do
crc como provenientes de uma fonte (protóIíto) com idade entre 2.200
e 2.100 M.a., enguanto a fonte (protóIito) das rochas do CCU
apresenta uma idade provável entre 1.800 e 1.700 M.a.

0,7 0,?05 0,?r 0,?t5 0,72
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87Sr /86 Sr

Figura 18.3 - Diagrama
mostrando as dj ferenças
isotópicas dos dòis
compl-exos graníticos. A
idade para o cáLculo éde 650 l{.a.. com
exceção dos
netadol,eritos ( 1.050
H.a. ).

A partir da verificação de diferenças geoquímicas e isotópicas
entre os dois complexos graníticos, fez-se a comparação das razões
isotópicas desses complexos com as outras rochas magmáticas
estudadas da FIT.

As rochas metavulcânicas da Formação Abapã possuem como
principal característica o enriguecimento em el-ementos incompatíveis
(LILE) e em terras raras l-eves. A determinação dessas rochas como
lamproÍtos sugere que sejan provenientes de un manto do tipo
subcontinental .

A integração dos resultados isotópicos das metavulcânicas da
Forrnação Abapã sugere que essas rochas foram formadas a partir de
uma fonte enriguecida em elementos incompatíveis, com uma idade de
diferenciação de um manto primordiaÌ de t 2.500 M.a.

Os metadoleritos da Formação Bairro dos Canpos são
caracterizados geol0gicamente como si-l-ls intrudidos em caLcários de
uma plataforma carbonática e, através da química dos piroxênios e da
litogeoquímica, como basal-tos tol-eíticos subalcaLinos.
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Àpesar das caracterlsticas de basaltos toÌef ticos, os
metadoreritos apresentam enriquecimento en certos elementos
inconpatlveis (Zr, Th, Hf e Nb) e em terras raras leves. os dados
geológicos, petrorógicos, geogufmicos e isotópicos são indicativos
de que essas rochas foram geradas em uma margem continentar do tipo
passiva, há r 1-080 M.a¡ provenientes de um manto subcontinental (E-
MORB), formado há t 2.000 M.ä.

Com os resultados geoguímicos e isotópicos das rochas
magmáticas da Frr, confeccionaram-se diagramas isotópÍcos reunindo
os dados obtidos neste trabarho, com o objetivo de se compreender as
relações existentes entre essas rochas.

o diagrama f,l,Ia = t187sr,/86sr¡ mostra a variação das razões de
Nd e sr no tempo geológico e caracteriza as rochas magmáticas da Frr
como originárias de fontes enriquecidas em 875r/869r 

" 
143¡¿/144Nd,

com exceção dos netadoleritos ( figura 1g.3). Essa composição
isotópica indica que o manto provedor do magmatismo na Frr possuía
composição de um manto do tipo OIB, ou um manto do tipo
subcontinental .

0,? 0,?05 0,?t 0,?15 0,'t2 0,?25
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Através do diagrama XNd = f187sr/86s¡¡, é possíveL verificar
também que as rochas do crc são originárias de uma fonte mais
diferenciada, por apresentarem valores menores de XNd,
conparativamente aos das rochas do ccu (figura 19.4). A evolução das
composições isotópicas, nesse diagrama, mostra tanbén a

Figura 78.4 - Variação
¿lo UNd "versus " a raLão
87Sr/865r iniciaT para
¿odâs as rochas da FIT,
comparativamen te com o
campo do OIB.

BTSr /86 Sr
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possibiLidade da derivação dos granitóides do ccu das rochas
metadoleríticas ou de um ¡nanto do tipo OIB.

Àtravés de un diagrarna de evolução dos is6topos de pb,
determinam-se as seguintes rerações entre as rochas magmáticas da
FIT (figura 18.5 ) :

a) O campo das rochas metavul-cânicas se sobrepõe ao campo
das rochas do CCU;

b) Os metadoleritos e anfibolitos formam um único campo
intermediário aos campos dos dois complexos graníticos.

I 5,6

15,2
t6 l8 20órbr2Ù{tb

Figura 78_-5 - Diagrama 207pb/2o4pb = f(206pb/2o4pb) mostrando arelação dos metadoleritos e metawLcânicas com os c ámpos dos doiscompTexos graníticos.

O gráfico da evolução do Epsil_on Nd (XNd), no tenpo geológico,
define a existência de duas fontes (protóJ-itos ), denorninadas
informalmente de "4" e "8", a partir das guais todas as rochas da
FfT evol-uíram ( figura 18.6). A fonte "A,' apresenta una evolução do
f,wa gue origina os metadol-eritos, anfiboLitos e as rochas granlticas
do CCU, enquanto a fonte "B', apresenta uma evoJ.ução que, além de
originar as rochas gnáissicas do crc, pode ter sido também a fonte
das rochas metavulcânicas .

ât
t9
st
¡¡
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Às caracterlsticas apresentadas pelas rochas metavurcânicas da
Fornação Àbapã, nos diferentes diagramas isotópicos, nã.o definem se
essas são rochas provenientes da fonte "8", portanto associadas ao
crc' como parece evidente através dos isotópos de Nd, ou se são
rochas provenientes da fonte "A" e contaminadas por uma crosta ainda
desconhecida' como parece estar indicado peJ.os isótopos de pb e sr.

os dados geoquímicos e isotópicos mostram a existência de duas
fontes de idades distintas, a partir das guais todas as rochas
magmáticas da Frr podem ter sido originadas. Ànbas apresentan como
caracterÍsticas quÍmicas conuns, como erevados teores en erenentos
inconpatlveis e em terras raras leves.
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Figura 78.6 - Diagrama da
FIT mostrando a existência
essas roclra s se originaram.

evoTução do X,Nd das rochas magmáticas da
de duas fontes distintas partir das quais

À reunião dos dados sugere gue as rochas nagmáticas da FIT
foram geradas a partir de dois mantos subcontinentais distintos.
Esses mantos, pelas idades T(DM), teriam se formado em épocas
diferentes, como consegüência de processos orogenéticos associados à
subducção e acresção continental no paleoproterozófco ou
Hesoproterozóico.

A caracterização das rochas dos dois conp)_exos graníticos
cál-cio-aLcalinos como arcos mag"máticos provenientes, provavelmente,

Provávêis idades das

l{ Vulcâ¡lcês
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de dois mantos subcontinentais distint.os, associada à importante
anomalia gravimétrica, permite interpretar que a fIT marca, na
atualidade, o limite entre dois blocos continentais. Esses blocos
foram formados em diferentes épocas, e possulam uma história
geológica distinta, até o Neoproterozóico, quando, por um processo
de colisão continental (Ciclo Brasiliano), sofreram uma colagem.
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2.3r

PARA A
EVOLUç¡\O DA FrT

Qualquer proposição de um ¡nodeLo geodinâmico para a FIT deve
considerar. simultaneamente, os dados obtidos e os existentes nas
outras seqüências supra, meso e infracrustais do precambriano do
sudeste da Plataforma Sul-Àmericana.

À quantidade de dados geoqufmicos e Ísotópicos obtida neste
trabalho, em uma área restrita, supera a existente nas outras
regiões do Precambriano do Estado paraná. Como conseqüência, ao
ponderar esses dados, o modelo geodinâmico apresentado pode aumentar
o grau de importância da FIT, em detrimento de outras regiões ainda
pouco conhecidas .

A configuração atual da FIT decorre da atuação do Ciclo
Brasiliano, que proporcionou a colagem de dois blocos continentais.
Esses blocos possuíam, então, diferentes histórías geoJ-ógicas, que
puderarn ser conpreendidas através do estudo isotópico e geoquÍmico
dos respectivos mantos subcontinentais.

Como foi descrito no capítulo anterior, as características
geoqulmicas e isotópicas das rochas dos complexos graníticos
Cunhaporanga e Três Córregos permitem admitir a hipótese de esses
complexos serem originários de dois mantos subcontinentais
distintos, que constituíam diferentes pfacas continentais. Essas
placas sofreram una colisão do tipo continente-continente durante o
Pafeoproterozóico (Ciclo Brasiliano), passando então a constituir
uma única placa. A !'IT é a região gue, ao ficar "presa" entre os
dois arcos magmáticos, marca, na atualidade, o J-imite entre as duas
massas continentais existentes no Mesoproterozóico.

19.1 - O Paleoproterozóico

o Paleoproterozóico para a FIT é a época em que, através da
diferenciação de um manto primordial , ocorreu a formação de mantos
do tipo subcontinental-, que serviu, posteriormente, como fonte para
as rochas magmáticas .

À formação de um manto do tipo subcontínental está associada a

um cicl-o tectônico através de processos col-isionais com subducção,
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que ocâsíonam "contaminação" e conseqüente enriquecimento em

elementos inconpatlveis, em um manto inicialnente do tipo nornal (N_
MORB ) . En conjunto, com esses processos, formam-se rochas
metassedimentares e metavurcânicas, que possibilita¡n caracterizar o
cicl,o tectônico espacial e tenporal-mente.

Às informações utilizadas neste trabal-ho sobre o perlodo foram
obtidas através do método Sm-Nd. Os resul-tados das idades modelo
(T(DM) ) permitem considerar a existência de dois mantos
subcontinentais . Esses dois mantos estão associados aos dois bLocos
continentais, denominados de Bl-oco paraná (W-N!f ) e Bloco Curitiba
(E-SE), responsáveis pela geração dos complexos graníticos, no final
do Neoproterozóico.

O Bloco Paraná, em relação ao bloco Curitiba, possui como
caracterlsticas isotópicas razões elevadas dos isótopos de pb

12o7g6¡20ap6 " 
206py¡2o4pb ) e val-ores do f,l.Id mais baixos. Na região em

estudo, as rochas consideradas como provenientes desse broco definern
una idade de diferenciação de um manto prirnordial em torno de 1.g00
- 1..700 M. a.

O Bloco Curitiba parece ser a principal fonte de geração para
as rochas granitóides do CTC. Às características isotópicas definem
razöes baixas dos isótopos de pb 1201py¡20apy e 206pbl20apb) e
el"evadas de Nd. e idade de diferenciação de um manto primordial ,
obtida através do método Sm-Nd, ê de 2.200 - 2.100 M.a.

As idades diversas de diferenciação de um manto primordial para
os dois blocos, associadas às diferenças geoquímicas das rochas gue
geraram (figura l-8.1), permitem admitir duas possibil-idades para a
existência desses blocos no PaLeoproterozóico;

a) eran, nessa época, dois blocos continentais (placas ) com
vidas geológicas peculiares, que sofreram eventos continentais
diferentes e conseqüentemente possuíam mantos subcontinentais
distintos;

b) constituíam um único bloco continental que sofreu um evento
de acresção continental , talvez durante o Ciclo Transa¡nazônico
(!2.000 M.a), originando um manto subcontinental heterogêneo.

I9.2 - O Mesoproterozóico l

o MesoproterozóLco, para a região em estudo, é a época em que,
após a formação dos mantos continentais, ocorreu uma diminuição de
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intensidade dos eventos tectônicos compressionais, entre 2.ooo e
1.800 M.a.' e teve infcio o desenvorvimento da sedimentação do Grupo
Itaiacoca e, talvez, do Grupo Àçungui.

A idade do infcio do desenvolvimento da .'Bacia Itaiacoca,, não
pôde ser determinada, mas a idade apresentada pelos metadoÌeritos,
da f'ormação Bairro dos Campos, marca uma importante época de
magmatismo do tÍpo toleítico (t 1.080 M...), associado a uma das
fases de abertura dessa bacia.

A caracterização das metavulcânicas como lamproftos permite se
ter idéia do ambiente geotectônico existente no Mesoproterozóico,
que possibilitou a inplantação da "Bacia Itaiacoca',, uma vez que
rochas lamproíticas são produtos de magrnatismo pós-orogênico, comuns
em ambientes distensionais que se encontram próximos a paleozonas de
subducção (Zona de Benioff fóssi1).

RessaLta-se que a relação existente entre as rochas
metavulcânicas e as metareno- feldspáticas (Formação Abapã),
interpretadas como uma següência de interior de pfacas, corrobora a
proposta de Souza (1990), que define a sedimentação das rochas
areno- ferdspáticas como tendo (... )preenchido grandes ca]has de un
sistema tipo " grabens /horsts', , com manifestações subvuTcânicas(. . . ).
Portanto, essa formação pode ser definida como de um ambiente
distensional , associado à abertura de uma bacia do interior ou da
nargem de uma placa continental .

No caso de a "Bacia Itaiacoca,, ter sido originada a partir de
um sistema de grabens /horsts, que postêriornente evol-uiu para um
aÍìbiente de margem continental do tipo passiva, a possibilidade (b),
anterionnente referida, da existência no paleoproterozóico de um
único bl-oco continental-, que posÈeriormente sofreu uma fragmentação,
passa a ser mais plausível .

A "Bacia ltaiacoca,' se implantou êntre um continente a Nl{ e um

rnar aberto a SE (Souza 1990)" As diferentes formações do crupo
rtaiacoca são típicas de uma pl-ataforma carbonática sobre uma crosta
do tipo continental, talvez adelgaçada. o l_imite SE dessa bacia não
pode ser reconhecido na região estudada, por isso, neste trabalho,
não é possível fazer uma correlação entre as rochas do Grupo
Itaiacoca com as do Grupo Açungui.

Na impì-antação da "Bacia Itaiacoca',, é preciso considerar o
resul-tado de 1.250 t 100 M.a., por ser um intervalo prováveI de
geração das rochas metavulcânicas da Formação Abapã. É importante
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ressaltar que as rochas mais antigas lamprofticas conhecias são do
Hesoproterozôíco, porçJue, antes dessa época, arguns autores sugefen
a inexistência de mantos passfveis de servirem de fonte para esse
tipo de nagmatismo (Mitchell & Bergman 1.991).

A reunião dos dados geológicos, petrográficos, geoqulmicos e
isotópícos das rochas do crupo rtaÍacoca permite aventar as
seguintes hipóteses para a "Bacia ftaiacoca.:

a) inlcio da abertura dessa bacia no Þlesoproterozóico,
através do desenvol-vimento de falhas profundas que
originaran os rjfts. Nesse caso, a Formação Abapã
seria a basal do Grupo Itaiacoca, como definido por
Souza ( 1990 );

b) o intervalo de idade entre 1.200 M,a. e 1.000 M.a.,
como o período em que essa bacia atingiu certo grau
de desenvolvimento, gue possibilitou a fusão parcial
de porções diferentes da litosfera, permitindo a
geração dos metadoleritos .

A porção sudeste da plataforma Sut-Americana é interpretada por
diferentes autores cono parco do cicl-o Tectônico uruaçuano (pontes
1982, Soares 1987, Souza 1990, Campos Neto 1991). As informações
geológicas, geoguínicas e isotópica das rochas magrmáticas estudadas
do Grupo rtaiacoca e dos granitóides associados não apresentaram
evidências de geração de rochas magmáticas de anbientes
compressionais, no intervalo de idade ad¡nitido para esse cicl-o.

Os resultados radiométricos na FIT, com idades compatfveis às
do ciclo uruaçuano, caracterizam rochas tfpicas de ambientes
distensionais, como é o caso dos metadoteriÈos. Mesmo os resurtados
isotópicos, como as idades modelo Sm-Nd, que permitem conhecer a
época de formação de um nanto subcontinental , formado em
consegüência de processos de subducção, não estão indícando qualquer
idade gue permita caracterizar esse ciclo.

A falta de evidências do Ciclo Uruaçuano sobre as rochas da FfT
indica que esse ciclo, provavelmente, não ocôrrêu nessa faixa. Como
conseqüência, pode-se ad¡nitir que a ',Bacia Itaiacoca", nessa época,
ou estava distante das regiões orogênicas ou estava se desenvol-vendo
sobre uma região estáveL que servia de ante-país (cráton) para as
faixas uruaçuanas .
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19.3 - Neoproterozáico e Eopaleozóico

No Neoprot.erozóico, provavel_mente, completou-se o processo
distensional da Bacia ftaiacoca e teve inlcio o processo
compressional, que ocasionou o fechamento de um oceano, envolvendo
as rochas do Grupo ftaiacoca. Esse fechanento culminou com o choque
entre dois blocos continentais e o desenvolvimento do CicIo
Tectônico Brasil-iano.

Cono consegüência desse processo de analgamação de duas placas
continentais, no CicJ-o Brasiliano, ocorreu a geração das rochas dos
complexos granitóides. o estudo das rochas gnáissicas, granlticas e
riolíticas desses complexos permite aventar a existência de três
perfodos orogênicos durante esse ciclo. responsáveis pela geração de
rochas ácidas cálcio-alcaL inas.

Dois períodos orogenéticos estão associados à geração do
magmatismo ácido sin-tectônico, representado pelas rochas gnáissicas
dos complexos granít.icos, que podem ser resultantes de processos
colisionais associados a subducções .

O terceiro período orogenético está relacionado ao magmatismo
ácido tardi a pós-tectônico, responsável peJ-a geração dos corpos
graníticos (sensu stricto¡ do CTC. Essa orogênese pode ser produto
de processos transpressivos tardios, decorrentes de reajustes entre
as duas placas continentais, proporcionados petas orogêneses
anteriores (Fiori 1985c, Soares 19S7).

Através dos resultados geoguímicos e isotópicos, propõe-se um

modeLo geodinâmico para explicar, tectonicamente, a âtuaI
configuração geográfica da FIT. Nessa configuração, os complexos
granitóides Três Córregos e Cunhaporanga representam as raízes de
dois arcos magimáticos gerados na borda de dois bl-ocos continentais.
Esses complexos foram justapostos durante o Ciclo Brasiliano, sendo
a FIT uma região que narca o limite atual entre os dois bl_ocos
existentes no Neoproterozóico.

A evolução da colagem dos dois blocos continentais (paraná e
Curitiba), bem como o perfodo de geração dos dois arcos magmáticos
podem ser compreendidos através da figura 19,1. Os períodos
orogênicos foram denominados de Cunhaporanga e Três Córregos, ern

virtude de serem as rochas desses compl-exos suas principais
repreÊentantes. O terceiro perlodo, não denominado, é caracterizado
pela intrusão de diferentes corpos graníticos, que se apresentam
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cortando tanto as següências supracrustais do Grupo Açungui, como as
rochas gnáissicas do CTC.

19.3.I - Orogênese Cunhaporanga

Culminando a fase compressional, ocorreu o fechamento da ',Bacia
ftaiacoca", através de uma importante orogenêse, resultante de um
processo de subducção que gerou os ortognaisses do CCU. Apesar de os
resultados isotópicos obtidos para os Gnaisses piral do SuI (t 246
H.a.) não permitirem definir com precisão a idade dessa orogênese,
pode-se inferir r¡m intervaLo entre 800 e 700 Èf .a.

À Orogênese Cunhaporanga está possivelmente associada à
primeira fase deformacional que afetou as rochas da Formação Água
clara do Grupo ltaiacoca e, talvez, as do Grupos Açungui. Essa fase
deformacional atingiu preferenciarnente as unidades mais internas e
profundas, e ocasionou um metanorfismo que alcançou, en algumas
següências l-ito-estratigráficas , a fácies anfibolito (pontes 19g2,
Reis Neto & Soares 1987).

O vol_ume do magmatismo ácido acrescionado durante essa
orogênese é representado pelas rochas gnáissicas. Essas rochas podem
ter sido originadas a partir de um fenômeno de subducção, associado
a uma colisão entre dois blocos continentais. Durante essa colisão,
o nanto subcontinental existente sob o Bloco paraná, com idade de
geração de 1.800-1.700 l-f .a., serviu como fonte para esse nagmatismo.

A caracterização espacial das diferentes placas entre 900 e
700M.a. e o início da implantação do arco magmático Cunhaporanga
podem ser visualizados na primeira parbe (À) da figura 19.1-. Na
parte (A), observan-se os ortognaisses do CCU como representantes de
um arco maqmático, a partir do choque de dois bl_ocos continentais.
Na épocaf parte das seqüências do crupo Itaiacoca e das do crupo
Açungui assumem a posição de fore arc, Bacias típicas de back arc e
de fore a-rc provavelmente se desenvolveram no Neoproterozóico, rnas
não foram reconhecidas na FIT..

L9.3.2 - Orogênese Três Córregos

Após a fase compressional responsáveI pela Orogênese
Cunhaporanga e, possivefmente, uma fase distensional (trafrogênese),
ocorreu um outro evento compressional (orogênese) que gerou as
rochas gnáissicas cálcio-aLcalinas pertencentes ao CTC. Os



237

resuLtados isotópicos, definindo a Ídade de 658 ù1.a. para os
gnaj-sses Paina e Rio Morcego, perniten interpretar o intervalo entre
700 e 600 M.a. cono um perlodo orogenético.

Essa orogênese foi denominada de Três Córregos, por serem as
rochas granitóides do cornplexo homônimo suas principais
representantes. Devido à intensidade dos esforços, a orogênese foi
abrangente en termos regionais, atingindo indiscriminadamente todas
as seqüências de rochas dos grupos Itaiacoca e Açungui. Em alguns
casos, foi responsáveI por um retrometa¡norf isrno nas seqüências que
sofreram o evento tectono-termal associado à Orogênese Cunhaporanga
e, na maioria dos casos, por um meta¡norfisrno que atingiu a fácies
xisto verde nas zonas da clorita ou biotita.

A Orogênese Três Córregos foi a principal, responsáve1 pelo
fechamento da Bacia Itaiacoca e Açungui, ocasionando,
conseqüentemente, encurtamento crustal. Esse encurtamento pode ter
sido o responsáveI por uma fase importante de deformação dos grupos
Itaiacoca e Àçungui, que é interpretada como a responsáveJ. pelos
grandes cavalgamentos, gue atingiram indiscriminadamente as
seqüências supracrustais (Fiori 1985b, Fiori 1987a, Fiori 1990,
Fiori et aI . 1987b, Soares 1987),

O vol-ume do magmatismo ácido acrescionado durante essa
orogênese pode ser compreendido pela ocorrência das rochâs
gnáissicas e migmatiticas, definidas como pertecentes ao então
Complexo Apiaí-Mirim (Chiodi Fe 1984, Hasui et al. 1984a,
Theodorovicz & Câmara 1988). Em geral, a geração de grandes
quantidades de nÈ,gma ácido está associada a um fenômeno de
subducção, ligado à colisão de dois continentes.

Através do estudo geoquínico e isotópico, pôde-se determinar
que as rochas do gnáissicas do CTC foram geradas a partir de um

manto subcont inental- , com idade de diferenciação de um manto
primordial de ! 2.200 M,a.

O desenvoLvimento da Orogênese Três Córregos, com a imptantação
do Arco Magmático Três Córregos, influenciou a placa que se
encontrava a NW da FfT (Bloco Paraná). Como consegüência, ocorreu,
nessa pLaca, um novo estágio de magmatismo, que foi, possivelmente,
responsável pelo atual configuração do Complexo Cunhaporanga. Esse
magmatismo, com idade mínima em torno de 620 M.a., é representado
pelos corpos granitóides e pelos s¿ocks riolíticos, intrudidos tanto
no interior do complexo, como nas rochas do Grupo Itaiacoca.



238

@
Bloco Perená

A - la Orogênese - Cunhaporanga

Elooo Cr¡riti-b¡

Gp. ItaiàcocÈ ? Bp. åçÐgui
ColisËo ilo Eloco Cu¡itibe
com o BLoco Perená. Por tèr
uma composigdo trorrdhjemÍti -
câ., o Bloco Ctrl'itibÈ sr:bdr¡cta
sob o Bloco Paraná.

Com a subtlucçäo, ocorre e ge-
reçäo do arco magrndtico Cu-
nbeporanga e a gnração
dos grraisses sin-tectônicos
na borda SSE do Bloco ParanÉ

B - 2e Orogênese - Três Córregos

CCU. FIT, CTC

Cor¡ e continulilaile ilos esforgos
conpressionâ.is ocorre um rompi-
mento do Bloco Curitiba. Desen-
volve-se umå nova reg:iâo de sub-
ducçäo e como conseqiiÉncia a ge-
ragão dos gnåisses sin-tectôni-
cos do åreo tlagmdtico Três Cór-
regþs .

Os esforços resid.uå.is sobre o
årco lßgmdtico Curàapor. tiveråm
corno consegüÊncia a geraçËo das
rocbas grenítics.s e riolítj.cÊs.

@
Bloco Paraná

C - 3s 0rogênese

Bloco Curitiba

rrT clg GIL?0 Êçu otfl

A última fase compressio¡raf re-
srrltou ¡o fechamenùo des bacias
Itaiacoce e Açulù$rl e o desè¡r-
volvimento das grandes falhàs
transcorrentes: L¡nÞinìÊ e ItE-
pirepuâ. Esss.s trsnscorrånciEs
ocasionaram o dËslocq,ùìento ale
blocos crustais.

Essa orogÊnese ocasÍonÊu å Eera-
ção dos granitos e rioLitos tå.r-
di-orogênicos do CTC, è foi å
responsé.ve1 pele justaposição
dos alois arcos magmáticos.

Figura 79.1 - Principais eventos de subducções e coÌjsões envoTvendo
a FIT no Neoproterozóico.
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À situação geográfica do CTC e CCU, associada aos dados
gravimétricos e estruturais, permite definir a Falha de Itapirapuã
como o limite entre pLacas continentais. A disposição dos diferentes
blocos continentais e dos arcos magmáticos Três Córregos e
Cunhaporanga, no perlodo compreendido entre 700 e 600 M.a., pode ser
visualizada através da segunda parte (B), do modelo de evolução
apresentado na figura 19.1.

Esse modelo caracteriza os ortognaisses do Complexo Três
Córregos como representantes de um arco magmático implantado há 650
M.a., a partir da placa gue se encontra a SE da FIT (pIaca
Curitibâ). Grande parte das seqüências do Grupo Itaiacoca está
condicionada entre os dois arcos magmáticos (Cunhaporanga e Três
Córregos), enquanto as seqüências do Grupo Àçungui assumem, nessa
época, uma posição de Þack ârc em relação ao arco magmático Três
Córregos.

Terceiro Período Orogenético

Após a fase cornpressíona1 responsável peJ.a Orogênese Três
Córregos ocorreu, provavelmente, outra fase distensional , e um

terceiro processo compressional (orogênêse). Esse processo
compressional foi responsáveI pela geração de inúmeros corpos de
rochas granitícas (sensu strictol e riolÍticas cálc io-alcal inas , que
se alojararn nas rochas gnáissicas do Arco magmático Três Córregos.

Rochas graníticas dessa orogênese apresentam-se cortando e
intrudindo indiscriminadamente tanto as rochas gnáissicas como as
seqüências supracrustais à SE (Ex. cranito Piedade, Granito Morro
Grande). O CTC com proporções batolíticas é conseqüência, portanto,
da justaposição de rochas gnáissicas, granÍticâs e riolfticas que
possuem diferentes idades de geração.

À idade dessa terceira orogênese não pode ser determinada nesse
trabalho. Os resultados isotópicos das rochas granÍticas (sensu
stricto!- do CTC permitiram definir uma idade mínima de geraç.ão
dessas rochas de 508 M.a. Por analogia e informações existentes pelo
método K-Ar, pode-se admitir um intervalo de idade entre 600 e 500
M.a. como o mais provável para a atuação da orogênèse.

Essa orogênese está associada a processos transpressivos
continentais que tiveram como conseqüência o desenvoÌvimento de
grandes falhas transcorrentes regionais (Lancinha, Ribeira e
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ftapirapuã) e a geração dos corpos granfticos do tipo Cerne e Morro
Grande (soares 1987). Do ponto de vista estrutural, essa terceira
orogênese pode estar relacionada à terceira fase deformacionaL, que
afetou as rochas supracrustais dos grupos ltaiacoca e Àçungß¡i.

As rochas granfticas do crc, geradas nessas terceira orogênese,
tiveram cono fonte o nesno manto subcontinental das rochas
gnáíssicas, com idade de I 2.200 lf .a.

À situação geográfica das rochas do CTC, a SE da FIT, e a
inexistência de idades entre 600 e 500 M.a. no ccu são indicações de
que a terceira orogênese foi mais atuante no bl0co que se encontra a
sE da FIT (p1aca curitiba).

O nodelo geodinâmico apresentado neste trabalho para a FIT, e
como conseqüência para as rochas dos Grupo Açungui, con fechanento
de oceanos e colisões de continentes e arcos magmáticos, são eventos
tectônicos menores dentro do processo de formação do supercontinente
Gondwana, no final do proterozóico.
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Metodologia Analítica
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Este anexo tem como objetivo descrever os procedimentos flsicos
e gufmicos utilizados para a obtenção dos resultados qulmicos e
Ísotópicos apresentados neste trabalho.

os resul-tado6 qufmicos referidos são correspondentes às
inúmeras análises de erementos mai.ores, traços e terras raras,
reaLizadas para as diferentes rochas lgneas exiEtentes na Frr. Esses
resurtados encontram-se referidos nos diversos caplturos e nas
tabeLas dos anexos seguintes.

roram real.izadas anár.ises químicas de minerais de rochas
através de microssonda eretrônica. À metodoÌogia e os erros
anal-Íticos serão também discutidos nesta parte.

Às análises isotópicas foram rearizadas peros métodos Rb-sr,
Pb-Pb e Sm-Nd, em dois laboratórios diferentes. À metodol0gia de
cada laboratório será caracterizada, a fim de permitir a comparação
entre os resul-tados dos Laboratórios con os existentes na
bibliografia. os resultados isotópicos existentes na bibliografia, e
utiLizados neste trabalho, foram recalculados segundo as novas
constantes de desintegração em uso (Steiger & Jager lg77l.

1 - Geoquímica de rocha tot.aI

As anáIises quínicas para os eLementos maiores, traços e terras
raras utilizadas neste trabaÌho foram realizadas, no Brasil, nos
laboratórios da GEOLAB-GEOSOL, e, na França, em três laboratórios
diferentes: CLermont Ferrand, Saint-Etienne e Nancy.

Todas as amostras analisadas foram preparadas separando_se as
partes mais alteradas através do corte e seleção manuaL. Essa
separação se estendeu à separação ewentual de vesículas, filões de
quartzo e epidoto, guando necessário. para as anál_ises feitas na
França, após a separação, a moagem foi realizada em um moÍnho com
bilhas de tungstênio.

Nas análises quínicas efetuadas no laboratórios da GEOSOL_
GEOLÀB, o Si, ÀL, Fe total, Mg, Ca, Ti, p, Ba¡ Nb, Zr, e y são
dosados por fluorescência de raios x. os eLementos Na, K e Mn foram
analisados por espectrometria de absorção atômica; Co2 por via
úmida; FeO, por volumetria; H2o, pelo método penfield; e F e S, pela
técnica de el-étrodo de íon específico.

PaÌa os elementos traços analisados, os ]imites de detecção
(erro anaì-lt.ico) são os seguintes:
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glg¡ne¡qo Ba zr y Nb

Iimite (pprn) ZO 10 l0 20

Para a anárise dos elementos terras raras no raboratório da
cEosoL-cEoLÀB ' foi utir.izado o método de espectrometria de p1âsma
(rcP) (Dutra 1984). os ri,nites de detecção ( erros analftícos ) são:

emento Yb
limite(ÞÞml 0,5 t,0 0,5 O,t 0,05 0,2 0,1 0,05 0,05 O,05 O,03

As anál-ises de erementos maiores realizadas na França foram
dosadas nos laboratórios do cNRs, da universidade Blaise pascal, em
clermont-Ferrand,

Na deterninação dos óxidos, dois apareJ.hos são sucessiva¡nente
utiLizados para as análises e verificação dos resuLtados obtidos:

a) Espectrônetro de emissão e absorção atônica perkins
Elmer 503;

b) I.C.P. (Induced Coupled .P-?âsma) espectrômet,ro de
enissão.

O Fe é dosado sob a forna de Fe2O3. Os Lirnites de detecção
(erros analíticos) para os diferentes eLementos são os seguintes:

55s 55

As análises de elementos traços foram real-izadas na Escol_a de
Minas de Saint-Etienne. Os elementos foram analisados por
fluorescência de raios x, a partir de pastilhas constituÍdas de uma
mistura de 10 granas de pó de rocha e 3 gramas de moviol , tudo
prensado a cerca de 30 tonel-adas. A precisão dos resurtados obtidos,
para cada série de a¡nostras, é baseada na comparação com padrões
int.ernacionais, simultaneanente utilizados.

Os l-imites de detecção (erros anallticos) para os eLementos
anal-isados podem ser observados na tabela a seguir:

Eleúento Ni ca Ba Rb Sr y Zr Nb Ef Sn cs t,à eê

Nd

Oxidos sio2 À1203 Fe2o3 cao Na2o x2o qo Tioz Mno E2o

ri (p ) 2 2 3,5 2 1.,5 1,5 1.,5 1,5 3

PbThU
?_5 R
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Às análises de el-ementoÊ terras raras foram efetuadas nos
laboratórios do CRpc em Nancy, França. A met.odologia anal_ftica
utilizou, s imultaneamente, a Àtivação Neutrôr:ica ( INAÀ) e a
fluorescência de raios x. A metodorogia anarftica encontra-se
descrita por lreyer et ar. (l9gg). os limites de detecção (erros
ana)-lticos) variam entre 0,5 e 2t, para os teores superiores a 1,0t,
ê entre 2 e 108, para agueles compreendidos entre 3 e I0 ppm.

2 - ceoqufmica de minerais

À análise gufmica de minerais foi rearizada na universidade
Braise Pascal em clermont-Ferrand. os elementdiÈ maiores e alguns
traços foram analisados utirizando-se uma microssonda eletrônica,
modelo Cameca Camebax.

os erros anaLíticos são inferiores a .2t para a maioria dos
elementos maiores.

3- Geoquímica isotópica

As análises isotópicas utilizadas neste trabal-ho foram
realizadas nos laboratórios de Geocronorogia da universidade de são
Pau1o, para o método Rb-Sr,e na Universidade Btaise pascal ern
clermont Ferrand, Françê, para os métodos Rb-Sr, pb-pb e Sm-NCl.

Todas as amostras anar-isadas foram preparadas separando-se as
partes mais al-teradas através do corte e da seleção manual. Essa
separação se estendeu também à separação eventual de vesfculas,
fi1ões de quartzo e epidoto, quando necessário.

A partir de anostras coletadas, pesando entre 1 e 10 Kg, foram
retiradas as partes que apresentaram alteração superficial , com uma
serra diamantada. os pedaços restantes foram triturados em um
britador de mandfbura, previamente descontaminado. visando obter uma
pequena quantidade representativa, a amostra foi quarteada e o
materia.l. julgado suspeito (traços da serra, superffcies de
alteração), retirado da parte escolhida.

Da porção escolhida e seLecionada, os pedaços de arnostra forann
reduzidos a pó em um moinho a tungstênio. sobre esse pó realizaram-
se as anáLises isotópicas.
a) Met,odologia analítica utilizada no Laboratório de
Geocronologia da Universidade de São paulo - GEOCRON/USP
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As análisee isotópicas pelo método Rb-Sr foram realizadas no
laboratório de Geocronologia da U¡:ivereidade de São paulo. Às
afiostras fora¡n analisadas por fluorescência de raios X, segundo as
técnicas descritas por Kawashita lL972l. euanto ao tratanento
gufnico, foi utilizado o procedimento descrito por DeutÊch et al .
( 1965 ), parciaJ.mente modificado.

Às anáIises espectrométricas foram efetuadas em um aparelho da
marca Varian MÀT, tipo TH 5, de fonte sóIida, cujas características
encontram-se descritas por Torquato (L974r, posteriormente
urodificadas com acopl-amento de um ¡nicrocomputador Hp 98258.

os val-ores da razão 87ga786gr foram normalizados para uma
relação 86917885r de 0r1194; as denais constarltes utilizadas nos
cáIculos são as recomendadas por Steiger & ,taeger (19771.
b ) Metodol-ogia analítica utilizada no laborat.ório de
Geocronologia da Universidade Blaise pascal em Clermont-
Ferrand

Com o objetivo de permitir a comparação entre os resultados dos
dois laboratórios, será descrita a metodologia analltica utilizada
peÌo Laboratório de ceocronologia da Universidade Blaise pascal- em
Clermont Ferrand, França, durante os anos de 1989 e 1990,

Dentre os métodos trabalhados, o pb-pb foi o gue exigiu maiores
precauções, para evitar qual-quer forma de contaminação, visto que o
Pb é um elemento comum na vida moderna (atmosfera, combustíveis,
tintas etc.), aumentando muito o risco de contaminação durante as
análises .

O laboratório onde foram realizadas as anáIises isotópicas,
independentemente da metodologia, é dividido em três salas, sendo
que todas possuem. um sistema de sobrepressão (pressão positiva) gue
impede a entrada de poeira (agente contaminante) no seu ínterior. O

ar é renovado seis vezes por hora e é purificado por intermédio de
f il.tros absolutos. O trabalho é efetuado em capelas com fluxo de ar
laminar, e os vapores de ácidos são extraídos por aspiração.

3.1 - Método Rb-Sr

A partir da rocha finamente nroída (< 100 mesh), inicia-se o
ataque qulnico pesando 250 mg, em um recipiente corn tampa de teflon
(narca Savilex).



Àtaque Qulmico
- 0r3 de HCI e 3 m1 de HF concentradoi
- fechar e aqIuecer por una noite (80 oc)t

- evaporação lenta a 70 oC;

- acrescentar e evaporar 200 pI de HClO4t

- acrescentar 5 mI de HCI 6N;

- fechar e aquecer durante uma noite até a obtenção
de uma solução l fmpida;

- evaporar e colocar 2 ¡nI de HC1 2r5 N;

- centrifugar e passar na colunai
Passagem na coluna de troca iônica

- coluna con resina AG 50X8 200-400 mesh e 3 ml de
H2Oì

- separação em HCI .

À dosagem de Rb e Sr foi efetuada por fluorescência de raios X,
nos laboraÈórios de Saint-Etienne. No caso em gue foi necessário
obter os teores de Rb e Sr, utilizou-se o método de spike misto,
enriguecido nos isótopos menos abundantesi o 84sr para o estrôncio e
87Rb para o rubídio. O spjke foi col-ocado antes do ataque inicial da
amostra, no nomento de pesar, uma vez çJue o peso do spike tem de ser
conhecido para permitir o cáIculo do teor.

As análises isotópicas foram efetuadas em um espectrômetro de
massa inteiramente automático da marca ISOMÀSS 54E VG, com duplo
coletor. A aquisição e o trat.amento dos dados foram obtidos através
de um microcomputador HP 98458, que controla também o funcionamento
do espectrômetro.

Para a anáIise isotópica de Sr, foram registrados no mínimo
seis blocos com dez. razões isotópicas, com uma precisão
inferiorlerro) a 0,02t para a razão 87sr/86sr.

o fracionamento da razáo 87st/86sr foi normalizada para uma
relação 865r/885r de 0.I194; as demais constantes utilizadas nos
cálcuLos das idades são aquelas reconendâdas por Steiger e Jaeger
(I977 |

3.2 - Método Sm-Nd

Todas as aná1Íses foram realizadas no l-aboratório
Universidade Blaise Pascal em Clermont Ferrand, onde também

a)

b)

da
se
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efetuaram a preparação das amostras, a anáIise qulmica e a
espectrometria "

Às análises pelo método Sm-Nd em rocha total foram realÍzadas
por diluição isotópica, tanto para o Sm cono para o Nd, com o
objetivo de melhorar a precisão dos resultados.

À metodoLogía inicial , utilizada para a separação do Nd, é a

mesma usada para a separação do Sr. Após a col-una de troca iônica
com IICI para obter o Sr, utiliza-se o HNO3 para obter os elementos
terras raras. Esse produto é passado em uma segunda coluna de troca
iônica (resina AGIXB 200-400 mesh), para a separação do Nd e Sm.

As aná1ises espectrornétricas f ora¡n efetuadas em um

espectrômetro de massa inteiramente autornático da marca I SOì1ÀSS 548
VG, con duplo coJ.etor. A aquisição e o tratamento dos dados foram
obtidos através de um microcomputador HP 98458, que controla tanbérn
o funcionamento do espectrômetro.

os valores ¿. 1a3¡67144Nd forãm normaLizados pelo padrão ,'La

Lolla", que apresenta um val-or médio 143¡67144¡¿, entre 1985 e 1.987,

de 0,511849!2.
Para a análise isotópica de Nd, foi efetuado o registro de dez

blocos com l0 razões isotópicas cada bloco. No final do trabalho, a
precisão (erro analltico) para a razão 143¡¿7144¡¿ foi inferior a
0,0018.

3.3 - Método Pb-Pb

Assin como as outras análises radiométricas, as anáIises pelo
método Pb-Pb, rocha total- e mineral foram realizadas (preparação,
química e espectrômetria) no laboratório da Universidade Blaise
PascaL em Cl-ermont-Ferrand.

A metodoLogia utilizada por este l-aboratório, a partir de
500m9, é a seguinte:

a) Ataque guímico

- 0r5 mI de HNO3 concentrado e 3 mL HF concentradoi
- aquecer durante 5 dias a uma te¡nperatura de 80oC;

- evaporar lentamente (70 "C);
- acrescentar 2 ml de HCI 6 N;

- aquecer até a obÈenção de uma solução límpida;
- evaporar e acrescentar de 2 rnl d'HCI 2,5 N;



c

- evaporar lentâmente (70 "c), até a obtenção de uma

pasta viscosai
- centrifugar.

b) Passagem nas col-unas de troca iônica;
1ê Coluna co¡n resina AG 1-x8, 200-400 rnesh;

- recuperar o Pb;

- evaporar.
2ê Coluna com resina Àc L-x8, 200-400 mesh;

- recuperar o Pb;

- evaporar.
c) Espectrometria

As análises es pectrométric as foram efetuadas em um

espectrômetro de massa Cameca 206 S, sobre um filamento de Rh,
previamenÈe degaseificado. Para uma análise isotópica de Pb, foram
efetuados os registros de seis bLocos com 10 razöes isotópicas cada
bJ,oco, com urna precisão (erro analítico) inferior a 0,02t.

Os valores isotópicos de Pb obtidos foram corrigidos através de
comparações com os valores obtidos para um padrão internacj.onal (NBS

981), em cada série de amostras analisadas. O padrão internacional
apresentou um fracionamento dentro da média existente no laboratório
entre 1987 e 1990, gue define os seguintes valores de correção, para
os diferentes isótopos de Pb:

al 2O6Pb/204Pb = l-,0007;
bl 207Pb/2O4Pb = 1,0015;
c\ 2O8Pb/204Pb = 1r0030;
d,l 2O7Pb/206Pb = 1r0080.



Anexo II

Análises Isotópicas



Rb (ppn)

\ Sr (ppn)

-.ài st / g6sr

\ erro
-'-->/87[.b / 86sr

erro
Referência

erro
-jlaoTPþ/2o4Pb

erro
-:)zoep¡lzo¿p¡

erro
--:'::2o7pbl2o6pb

erro
-- ìÞosPb/2o6Pb

erro

Material
206Pb / 204Pb

R Total R Total

93 ,20
83,40

ö ;i 6i428
0,000015

3 t252
0,06s0

18,1431
0,006173
15,6083

0,005000
37 t9827
0,014366
0,866119
0,000069
2 | 086942

90 .40 65. 30

t07 ,20 91,10
0,761048 0,757t64
0, 0 0 0013 o,ooo01l

2.4s3 2,084
0,04 91 0,0417

18,3153
0,003ss3
15,6319

0,004292
38 | 06 02

0,015206
0.8s9501
0,000146
2 , O7 2264

Referência

sm (ppm)

Nd ( ppÍr)
> 143Nd/144Nd

erro
-:> 14 7 Sn/ 14 4Nd

erro

cFd

R Tota
18,0320

0,014091
75,5659

0,012881
38,0783

0 ,031-562
0,869306
0.000129
2 , L06t17

0.000211

cFd

cFd

63 , 90 4s, 30

65 tzo 62 | 1,0

o,16'1199 0,766040
0,000010 0.000060

2,852 2.552
0,0s70 0.0s70

18 , 0017
o ,02223A
15.5804

0,0L7872
38,1014
0,044140
0 ,411841
0.000101
2 t1729O0

Referêncía

0,000637

Tabela l-3.1 - Análises isotópicas das $q!gYgl-_cêni*ç- g_ não f oliadas da Formação Abapã.
Análises reafizadas en Clermont-Ferrand (C Fd) e Geocron/USp.

cFd

cFd

11,36
58,82

0 t571279
0,00001
0,116738
0,000233

0,000147

cFd

cFd

R Total

30.10 28t4O 39.20
152,50 r2A ,80 134, 1.0

o,729509 0,730664 0.729704
0,000008 0.000011 0,000011

0,572 0,639 0,848
0.0114 0.0128 0.0170

18.6s69
0,0060ss
t5 ,6723

0 r 006305
37 ,3546
0,014487
0,845878
0,0001,27
1.998535

0,000177

cFd

cFd

t7,87
99,07

o,àLt225
0,000012
0,109045
0,000218

c Fal

R Total
ra ,392!

0,oo2272
15,630?

0,002688
37 ,9 4't L

0,005728
0,85s94I
0,000019
2 ,0582L5

0.00s924

cFd

cFd

cFd

R Total R Total
18 ,2292
0,014576
15,6406

0,011583
38 , 0011

0,032663
0,864419
0,000076
2,080318

cFd

18 , 1800
0,004054
75 ,6L7 2

0,002s81
3't ,87 65

0,00s634
0,86s362
0,00018s
2.078780

0,000154
cFd

0,000186
cFd

0,000582
cFd

l7 ,0'l
95 ,59

0 , 51 1216

0,000015
o ,Lo't9

0, 000216

cFd



Rb (ppm) 36.00
sr (ppn) 113 , 60
87sr/8651 0,733720

erro 0,000014
87Rb/865r 0, 91.9

Referênc

¡laterial R Total R Total R Total R Totãl -FR- . 
F¡..

2t)6pb/204pb 18,0817 20 t3794 1?,3078 1710418
erro 0,005008 0.009242 0,009162 0,009875

207pb/2o4pb 15,6787 t5,79.16 15,5326 L5,4744
erro 0,004070 0,006561 0,008146 0,008744

208pb/204pb 37,79LO 38,7032 38,3997 37,s2Tg
erro 0,014045 0,017330 0102409j 0t023634

20-tpb/206pb 0, 869894 0 ,77 32rA 0,903991 O ,976229
erro 0,000034 0,000197 0,000052 0,000055

208pb/206pb 2,084967 1,875887 2,2ß4L2 2,t97267
erro 0,000103 0,000826 0,000198 0,000151

Referência CFd CFd CFd CFd

48 ,20
66 ,60

o,752367
0,000011

2,to3

51,90
87,90

o ,-156960
0,000060

r ,717
0 ,0421
cFd

85,t0
59,50

o,1445L2
0,000010

5,190
0.0343

Tabe1a 13.1 - Contin. - Análises
Análises realizadas em

sn (ppn)
Nd (ppm)

14 3Nd / 14 4Nd

erro
14 7sn/ 14 4Nd

USP

0.1038
cFd

15,93
90,95

0 , s 11199
0,00001
0,1059

isotópicas das metavulcânicas não foIíadas da Formação Àbapã.
Clermont-Ferrand (C Fd) e ceocron/Usp.

15.85
108,73

0,s11106
0,000011
0,088097



Rb 283,0O 256,7O 209,2O 341,90 t2O,4O

^ Sr 49,90 2Ot4O 66,10 47,80 44t50
---i> gTsr/g6sr 0,7g546L 0,g95699 0,770560 0,7g3598 o,7ar4zg

erro 0,000012 0,000011 0,000013 0.000009 0,000013
87Rb/86Sr 16,5495 37,0'164 9,2732 20t84A3 7,8845

206Pb / 204Pb
erro

207Pb/ 204Pb
erro

208Pb/204Pb
erro

207Pb/206Pb
erTo

20gPb/206P¡.
erro

0 0,7415

Referênciâ

Sm ( pprn )

Nd (ppm)
14 3Nd / 14 4Nd

erro
147Sn/144Nd

erro

18.5862
o,0L9829
15,6403
0,0174s1
39,8462

0,050144
0,841517
0.000065
2,t3936
0,000164

77,4O 33.40 ,91.00 L4,5O
194,80 156,80 86.00 339,70

0,72471O 0,7!467O 0.761530 0,7L257O
0,0000s 0,00006 0,00010 0, 0 0017
1,0630 0.6170 3,0790 O,L230

Tabela 13.2 - Análises isotópicas das metavulcânicas foliadas da Forrnação Abapã. Anál"ises
realizadas em Clermont-Ferrand (C r.d) e Geocron/UsP, em rocha total-.

cFd

17,83
106f9

0 , 51109 7

0.000014
0.10083s
0,000202

17 t4875 L7 ,6647
0,018193 0,0082s4
15,5512 15.5508
0,020349 0,007249
38,'t589 38,2s3o
0,0s6813 0,021467
0,895474 0,887L96
0,000420 0,887196
2,2L063 2 , L624t
0, 001604 0,0 0 006 9

82,7O
64,70

0 t?7 4t50
0,00008
3,7240

cFd

17 t45
9s, 84

0,s1114
0,000011
0,110062
0,000220

16,0668
0,0099s9
1s,3346

0 , 0139 0l
36,3991

0 , 0 39165

0,963468
0,000073
2.261t2
0,000130

cFd cFd



Rb

sr
87Srl86Sr

erro
87Rb/865r

erro

29,50 18.00
292 t2O 332,20

0, 705600 0,705350
0,00006 0,00005
o,292 0, 1s7
0,0010 0,0010

Referência USP

206Pb/20 Pb
erro

207 Pb / 20 4Pb

erro
20gPb/204Pb

erro
207Pb/ 206Pb

erro
20BPb/206Pb

erro

19, 80 27,LO 25 ,60
342,60 301,90 272,80

0,704860 0,705570 0,706880
0,0000s 0,0000s 0,00001

o tt67 0 ¡203 0.27r
0.0020 0,0010 0,00s4

sm (ppm)
Nd (ppm)

143Nd/144Nd
erro

14 7Sn/ 14 4Nd

erro

usP

t'| ,6332 18,8839
0,006082 0,012811
15,5310 15,6 018
0,006260 0,011436
3't,6252 39,6804
0,017895 0,0 3 7 381

0, 880168 0 ,825562
0,000114 0,000078
2,t3428 2 ,0957 9

0,000340 0,000310

USP

Referência

Tabel-å 1,4.I - AnáIises isotópicas das rochas
Análises em rocha total realizadas

cFd

i 7,8880 17,8001
o,027'100 0,007963
75,647t 15,5002
0,027381 0,00 7 06 8

38,1532 3't ,9023
o,067726 0,023183
0,876420 0 t87O286
0,001630 0,000066
2,136956 2 t 12493
0,000s20 0, 004 65 0

16,20 48,40
304,60 295,80

0,704330 0,707480
0,0000s 0,0000s
0,154 01473

0 . 0010 0,0 02 0

cFd

to ,2
o ,5t2324
0.000011
0,163os1
0,000326

cFd

t7,3450 77.9976
0.008608 0,006960
ls.4846 L5,542A
0,008107 0,007200
34,4623 38 | 1753
0,023024 O,0L75't6
0,891973 0t863259
0,000062 0,000084
2,ts552 2,71708

0 ,000224 0, 002300

36,00 20.60
334,80 308,80

0,705550 O t707577
0,0000s 0,00001
0,22s 0,19301
0,0010 0,0039

cFd

cFd cFd

17,8096 18,0441
0,004297 0,010321
15 15228 1s,56s6
0,003701 0,011431
38,00s7 3A ,456?
0,010620 0. 03 0110
0,870887 0 t867923
0,000036 0, 000604
2,12965 2,r27 09
0,000105 0,001518

cFd

metadolerlticas da Formação Bairro dos Campos.
em Clermont-Ferrand (C Fd) e ceocron/Usp.

cFd

cFd

2,42
3,8

0,s12343
0.000012
0,76494s
0.000330

cFd

2,42 2,34
t0,54 8,86

o,st23r6 0 t57227 9

0,000012 0,000010
0,161590 0,159405
0 - 000323 0.000319

cFd

cFd

cFd cFd



Rb

Sr
87Sr/865r

erro
87Rb/86sr

erro
Referência

206pb/204pb L-l ,4635 L7.7409 18,0491 t7,635.1 17,8565 L7,g35Z L7,8205
erro o.0t2222 0,003936 0.007358 0,033978 0,013031 0,013893 0.026372

207pb/204pb 75,49O't 15,5204 L5,6194 15,4955 15,5280 L5,5266 15,5208
erro 0,011083 0,003316 0f008121 oto3L.178 0,011614 0,010328 O,OL664g

208pb/2o4pb 37,5620 37,7925 38,2474 37,.1777 38,06s5 37,9940 37,7484
erro 0,021372 0,009809 0,023669 0.095018 0,029629 0,025029 0,047528

207Pb/206Pb 0'886468 0t8'14242 0'864s39 0t871686 0,869131 0,864795 o,8jo22O
erro 0,000071 0,000067 0,000141 0,000238 0,000128 0,000042 o,oo013l

208pb/206pb 2,L46t7 2,73205 2,1,t360 2,ß59L 2,L269t 2 ¡L74L6 2.L7534
erro 0,000108 0.000177 0,000449 0,001356 0,000350 0,000103 0,000527

1'l ,7 0

307.90
o t'1o6't 27

0,00002
0,16631
0.0033

Referência cFd cFd CFd CFd cFd CFd CFd

28 t60
411,s0

0,705760
0,00007
o.20t

snì (ppn)
Nd (ppn)

14 3Nd / 14 4Nd

erro
14 7sn/ l4 4Nd

erro

Tabel-a 14.1 -Contin- AnáIises isotópicas das rochas metadoleríticas da roñnação Bairro dos campos.
Análises em rocha total reatizadas em Clermont-Ferrand (C Fd) e ceocron/Usp.

0,001

25 ,1O
306,80

0,706713
0.00002
o.23668
0,0047

2,26
I ,44

0,512299
0,000014
0 ,L61629
0.000323

2 ,49
9 ,27

0,s1231
0,000012
0 , t62t67
0.000324



8 7Sr,/ 8 65r O,7O8549

Referência
erro 0,000320

caI

206Pb / 204P¡.

erro
207Pb/204Pb

erro
20sPb/204Pb

erto
201pb/206Pb

erro
208Pb/206Pb

erro

calcita calcita

0,709486

ÀBP 6Lc ÀBP 61d

Rei do Cal

Referênciâ

Tabela 14.3 - enálises isotópicas
AnáIise nas cal-citas

0

36,9760
0,007 39s
L7 ,2448

0,004311
37,9445

0.008348
0 , 46436

0,000093
r to2932L
0, 0002 06

ta
Rei

ca
do
lci

26 t A!71
0.005363
L6 ,7 779

0,004194
39,L654

0,008616
o | 620625
0.000r.24
1.433458
0.000287

cFd

Ci

LA

29 , t0 4'1

0,005821
r6,5936

0,004148
38,5094
0,008472
0 ,569A44
0 , 0 00114
r ,322851
0,00026s

cFd

Rei do Cal

24.5722
0,004914
16,0244

0,004006
36,8237

0 | 008101
0 ,6s2937
0 , 00 0131
1,501908
0.000300

cFd

dos mármores da Formação Bairro dos Campos.
realizadas em C l ermont-Ferrand

Rei do cal
calcita

27 ,7 '' 66

0,005555
76 , 4206

0,004105
39,1555

0,008614
0 , 5 91517
0,000118
| , 412924
0.000283

cFd

28,2868
0,005657
16,48s8

0 , oo412!
37 ,4904

0,008248
0,583636
0 , 0 00117
1 , 31887I

cFd cFd
0,000264

cFd



ABP 52a ÀBP 52b ÀBP 52d ÀBP 52e
Rb 36,00 s,31 L2,53 3,48
sr 29O,9O 155,01 219,9L 118f94

87sr,/86sr O,723056 0,724t46 O,7232!4 O,]246:.3
erro 0,000014 0.000146 0,000075 0,000144

87Rb/86Sr 0,359 0,099 0,165 0,085
erro 0,0072 0, 0020 0, 0033 O, OO17

Ànálise

206Pb/204Pb 17,1915
erro 0,015538

207Pb/204Pb 15 ,443L
erro 0,014659

208Pb/204Pb 37,1539
erro 0,038800

2O7Pb/206Pb 0,906408
erro 0,00 0215

2O8Pb/2O6Pb 2,16000
erro 0,000652

Tabela 15.1 - Análises isotópicas
Análises realizadas por

Referência

sm ( ppn) 6-l ,83
Nd (pprì) 306,08

143Nd/144Nd 0,5L20L7
erro 0,000016

147sm/l44Nd 0,L33962
erro 0,000268

17,0599
0,014371
15,5537

0,012804
37,7604

0,030343
0,916s53
0,000421
2,20587
0,001166

t7 .27 36

0,021980
Is,5027

0,020196
3't,8445

0,058475
0,90472L
0,000116
2 ,1AA7 5
0,000463

cFd

17 ,547 3

o,012945
15,5429

0 ,0L2476
38.4933

0,0341ss
0,892093
0,000060
2 , L8834
0,00013s

cFd

em rocha total dos
Diluição Isotópica

cFd cFd

2 ,39
7 t53

0.512553
0,000011
0,191866
0.000384

anfibotitos da Formação Água C1ara.
(DI) en Clermont-Ferrand.



Rb

Sr
87Sr/86Sr

erro
87Rb/863r

erro

ÀBP 63 a ÀBp 63 b ÀBp 63 d ÀBp 63 e ÀBp 63 f ÀBp 63 q

118, 60 99, s0 151,10
667,60 546,40 410,50

o,7L2OO4 0.713087 0, 718 38 6

0,000011 0 | 000012 0 / 000009
0,5L42 0.527L 1,0661
0,0103 0,0105 0,0213

Referência

206Pb/204Pb
erro

20'tPb/20APb
êrro

208Pb / 20 4Pb

erro
207Pb/ 206Pb

erro
20gPb/206Pb

erÍo

cFd

18,8007
0 ,0L3029
t5,5978

0,117600
39,3990

0 ,03227 0

0.835481
0,000079
2,09053't

cFd

L8 ,6057
0,004294
L5.5924

0,00474s
39 t6779

0 , 01516 7

0,844208
0,000091
2 ,128030

Referência

199,00 L93,00 173,10
368 , 60 306 . 00 360 ,40

0,723763 0 t725609 O,722419
0 ? 000011 0,000010 0,000010
L,5644 r,8290 I,39t6
0,0313 0,0366 0,0278

sm (ppn) 11,89
Nd (ppn) 54,39

143Nd/144Nd 0,s12033
erro 0,000016

14 7 sm/ 144Nd 0 , 13 213 s

erro 0,000264

Tabela 16.1 - Tabela isotópica das rochas gnáissicas do Conplexo Cunhaporanga.
Análises em rocha total realizadas em Clernont-Ferrand.

cFd

18,4484
0,003955
15,6011

0,003763
39 ,L143
0,011426
0,851655
0,000077
2 , Lt8239

0,000182
cFd

cFd

Referência

0,000461
cFd

cFd

r8,5327
0.006504
15 | 6429

0,005414
38,972t

0,014335
0,8s0096
0,000067
2,O97655

0,000446

cFd

cFd

cFd

8,47
44,95

0 ,51L779
0,000011
0,113876
0,o0o228

18 I 4337

0,006848
1s,6331

0/007586
39 1097 2

0 ,0t9259
0,853945
0,000067
2 , LL467 9

0,000392

cFd

cFd
0,000360

cFd



Rb (ppn)
sr (ppm)
87sr/86sr

erro
87Rb/86sr

erro

125,80 131,70
709, 30 802 ,20

0 ,7 t54'13 0 .'t t4934
0,000015 0,000012

0,513 5 0 ,47 53

0.0103 0,0095
Referência

206Pb/204Pb t8.2302
erro 0,003607

2O7Pb/2O4Pb 15,5896
erro 0,00 32 3 8

2O8Pb/204Pb 38 ,47 43

erro 0,004968
207Pb/206Pb 0,161101

erro 0,000054
208Pb/206Pb 2,105630

erro 0.000283

cFd

r24,40 115, 1.0

808,70 859,90
0,'714900 0, 714 896

0,000011 0,000017
0,4454 0,3875
0,0089 0.0078

cFd

Referência

Sm (ppn)
Nd ( ppri)

143Nd/144Nd
erro

14 7sn/ 14 4Nd

erro

cFd

18,0006
0,003691
7s ?5902

0,003657
3A,26LA

0,013374
0 | 87 2346
0,000105
2,1238O5
0.001064

rLo,2o 237 t90
903,90 41s,80

o,7L4635 0,730s66
0,000009 0,000014
0,3530 L ,6597
0,0071 0,0332

cFd

cFd

Referência

Tabela 16.3 - Análises isotópicas das rochas graníticas do compl,exo Cunhaporanga.
AnáIises eñ rocha total real-izadas em Clermont-Ferrand.

cFd

77 ,97 rt t-t ,67'15
0,007350 0,002932
15.5882 15,5786
0,007615 0,003266
3A.2L2A 37,4314
0,019ss1 0,007346
0 187 347I 0 . 88 7 610

0,000107 0.000179
2,L20390 2.135450
0.000276 0.000364

220,90 231,30
378,30 407,60

0,730507 0.730s78
0,000012 0,000011
L,6932 L,6455
0.0339 0.0329

cFd

cFd cFd

't .32
4't .57

0 , 5115 52

0,000011
0,093045
0,000186

2 33, s0 232,50
4r2,00 420 ,40

0,730419 0,730054
0,000013 0,000009
L,643L 1,6036
0 - 0329 0 .0321

cFd

cFd

1'Ì,6594
0,005377
15,5896

0,007818
37 t4243

0 ,022L? 5

0,8893',t2
0,000384
2 ,1,3't 783
0.001021

cFd

cFd

cFd cFd

t7,7041
0,003207
15,5945
0,00354I
37,7944

0,010032
0,887125
0,000092
2,L29L59
0.000415

cFd

5,92
24 t29

0,511765
0,000012
0 ,L47 424
0,00029s

cFd

cFd



Rb

Sr
87sr/86sr

erro
87Rb/86sr

erro

ÀBp 46 a ABp 46 e ÀBp 46 h ÀBp 55 d 87/1v/85

249 ,40 27 0 ,30 267 ,5O
76t90 72t90 89,00

0,793320 0,804799 O,7A4271
0,000011 0,000008 0.000011

9 t4777 t0,8296 I15646
0,190 0,2t7 0,171

Referência

206Pb/20APb
erro

207Pb/204Pb
erro

20BPb/Z04Pb
erro

207Pb/206Pb
erro

208Pb/206Pb
erro

cFd

Tabela 15.5 - Análises isotópicas
análises em rocha total

cFd

Referência

1A ,5827
0,009778
t5,6172

0,005802
37 ,99A9

0 , 01515 9

0,846160
0,000047
2,039309
0,000140

t45,90 t25,5O
67 ,3O 81,30

0.7646Ls 0,7s8610
0,000008 0,000060
6,3072 4 ,4940
0,126 0,090

sm (ppm)
Nd (ppn)

14 3Nd/ 144Nd

erro
14 7sn/ 144Nd

erro

cFd cFd

Referência

cFd

USP

17 ,9897
0,0o7977
15.5879

0,006799
38,3993
0,018363
0 ,872927
0,000064
2 ,12957 3

0,000097

das rochas riolíticas do CompLexo
realizadas em Clermont Ferrand (C

cFd

2 ,33
11,35

0 ,5LL'146
0,000013
0 ,12407 6

0,000248
cFd

Cunhaporanga .
Fd) e ceocron/usP (usP).



Rb

Sr
87sr/86sr

erro
87Rb/865r

erro

206Pb/204Pb
erro

207Pb/ 20APb
erro

208Pb/204Pb
erro

207Pb/206Pb-
erro

208Pb/206Pb
erro

27 ,8O
1101 , 10

0.'1IO46t
0.000012

0,0731

t7.4109 17,9138 17.5980 16,9133 L6,7't'12 16,9800
0,004088 0t002614 0,001678 0,000941 0,004336 0,00281s
15,43't6 15,4399 L5,4234 1s,3828 1s,3634 L5t3922
0,003863 OtOO2597 0,001547 0,001347 0,004805 0,002646
38,0772 39 ,0298 38,2222 37 ,523L 37 ,67O't 37,84s0

0,013170 0,006686 0.00419s 0,004020 0.009222 0,00s908
0.885995 0,861064 O,875692 01908792 0,915033 0,90s733
0,000069 0,000020 0,000000 0,0000s3 0,000106 0,000026
2,182700 2.1731L4 2,166560 2,213351 2t235575 2 t223825

53,40 64t9O 71,30
92Lt50 846,30 667,60

0,7113 4 8 O,7r2O29 O,'t12623
0,000014 0,000013 0.000012
0,L677 0,2220 0, 3 091

Referência

sfì ( pp¡n )

Nd (ppm)
14 3Nd / 14 4Nd

erro
14 7sn/ l4 4Nd

0,000209 0,000101 0

Tabela L7.I - Análises isotópicas das rochas gnáissicas do Conplexo Três Córregos.
AnáIises em rocha total realizadas em Clermont Ferrand (C Fd) e Geocron/UsP (USP).

saea Rio l,forcego

13,s0
85,26

0 tsL7291
0 . 0 00011
0,095729

43,2O 54.50
1055,20 980,80

0 .71150 2 O t7tr392
0.000009 0,00001s
0,1185 0,16103

,21'1000

0,000191

0.oo24 0.00

t6,73rt t6 ,'t 927 76,75t2 L6.6L27
0,003620 0,00s064 0,009687 0, 00156 5

Ls,4712 15,4244 15,4 611 15,3984
0,003s60 0,003607 0,003679 0,001922
3'Ì,3822 37 t5't89 37,5863 37,3422

0,009614 0,010ss9 0,020037 0, 00s 301

0,927724 0,924998 0,929548 0, 9 3 3s30
0.000041 0.00002s 0,00o082 0,000079
2,229480 2,233208 2,239366 2,2447 30

64,90 62,40
930 , 10 97 4 t00

o, 711514 0 .71099
0,000010 0,000014
0,2020 0,185 65

000144 0.000116 0.000399 0,0
cFd cFd cFd c Fal

6,83
45 ,64

0,s11337
0,000012
0,090s16



Rb (ppm)
sr (pPm)

87sr/86sr
erro

87Rb/865r
erro

Referência

206Pb/204Pb L6,63L7
erro 0,000835

207Pb/204Pb L5 | 4L94
erro 0,001330

208Pbl204Pb 37 t227 3

erro 0,003773
207pb/206Pb 0,94L229

erro 0,000 04 6

208PlD/2O6Pb 2,233430
erro 0,0 00184

I42,A0 137 ,3 0 141,30
823,60 812.80 8'12,60

0 .716549 0 ,7L63A7 0,716200
0,000016 0,000010 0,000013
o,5o2L O,4892 0,4689
0,010 0 0,0098 0,0094
cFd cFd cFd

Referência c Fd

sn (Ppm)

Nd (ppm)

14 3Nd/ 14 4Nd

erro
147sn/144Nd

erro

168,40 168,40 153,80
123 ,'t 0 868,00 7 65 .00

0,71'1679 0,7t6724 0,71710 3

0, 00 0 011 0,000010 0,000013
0,6739 0,6738 0,5A22
0, 0135 0,013 5 0,0116

16,5394 16,5528 16,6945 r7 t2077
0,000953 0,001947 0, 0 0 8912 0,003128
75,42L4 15,4L32 1s,6600 15t4476
0,000889 o.0o2t7 4 0,011549 0.004973
37.1804 37,143't 37 t5752 36,9568

0,00381s 0,006ls7 o,024't09 0,07L292
0,939160 0.937890 0,944782 0.9 04 515
0,000031 0,000014 0,000206 0.0001s1
2,24267't 2¡238995 2,246444 2 ,1-43s7 4

0.000324 0,000059 0,oo0572 0,000630

5.92
40,96

0 , 511215
0,000013
0 ,087 322

Referência

Tabe]a 17.3 - Análises isotópicas das rochas
Análises em rocha total realizadas

0,000175

cFd cFd cFd

cFd

cFd cPd cFd cFd

163, 60

755 t90
o ,'1L7 43t
0,000012

0 ,6268
0,0125

16,8727 16,9037 16,3578 L6,9028
0.00s386 0,000s40 0 t002829 0,001474
15,418 3 15,4391 15,4183 15,415
0,o07225 0,000854 0,005344 0 ,00227 3

37 t3441 31 ,4L4t 37,02404 37 t39L7
0,011003 0,003661 0.014s83 O,O072L6
0 t919976 O,920704 0.9497'Ì0 0,930032
0,000229 0 t000022 0,000176 0,000040
2120't9L6 2,208294 2,2s'ì7 34 2,234266
o.000225 0. 001510 0.000793 0.006250

cFd

4,56
29 .82

0,5Lt265
0,000009
0,092451

graníticas do Complexo Três Córregos.
em Clermont-Ferrand (C Fd) e Geocron/UsP (USP).

0,00018s

cFd cFd cFd cFd

cFd



AnCxO III

Análíses Químicas



gox/Dprn

sio2 50, 60 51 , 88

Àr,2o3 ls.00 75,26
Fe2O3t 15, 10 16 | 44

FeO 0,36
cao 1,30 1,10
Mgo 0,10 0,14
Na2O O t2r 0,18
K2O 13 .60 73 t64
uno 0103 0,06
1ío2 1,90 1,90
P2O5 1,00
co2 0 t20
F 0,07

H2O+ 0,33 0,27
H?O- o.22 0,06

50 ,62 50 ,4I
14, 16 L4,22
16,35 15 ,72

1,09 1,30
0.05 0,00
0,20 o ,26
t4,22 13,86
o, 05 0 ,02
1,98 2 ,20

0 ,29 0, 07

0.05 0,07

Co

Cu

Ba

Ní
Rb

Sr
Zr
Y

Zn

Th
Nb

Pb
Ëf
w

Ga

50, 52 4 8, 10 46 ,42
t4,20 75,L2 15,08
15,66 16,78 L7,06

1124 L,24 1,18
0,06 0,96 0.84
0,26 ot24 0,22
13,08 tL,22 11,194

o to2 0.01 o t02
2,02 2,62 2 ,66

0,27 l,os 0,99
0 .03 0,03

100,93

1343

1

18

19,8
i668,8
1o, s
'1r ,8
97 ,6
3'19 ,5
52 ,6
11,5
6,6
1,7

2L t2
29 ,9
a,4

t83 ,2
9

99,06
L2

45

t6 ,4
1155,8

5,6
64,9
7318

417 ,7
55 ,4
6,1
7,L
6,4

25 ,2
26

10,8
460 ,'t
8,6

460
'to

57,83 54,9O
13 | 81 t4,06
13,8 9 L3 / 42

1,13 L t24
0.48 0,39
2,84 3,25
6,88 7 ,27
0,10 0,o7
2,16 2,2O

7.23 1,25
0,53 0 t49

98 .20
14

26

13 ,4
Lr25 t1

3,3
69 t4
15 .4
421.

57 t5
6,2
t2 ,7
10,8

25

25,8
10

30s .4
9

91 ,21

Tabela 8.1 - Resu

76

36

L2 ,5
1131 , 9

5,9
't0,4
11,4
425 ,5
59 t2
6,7
I,t
7 ,9

24,5
28 ,3
9,r

329,7

9

s5,16 54,L7
12166 13,5 0
13, 36 L4,72

0,92 1, 10

0.66 0 ta2
0.L2 O,22

10,86 1O,82
0,13 0,13
1,93 1,99

0,93 1.00
0,L9 0,20

36

64

t2t6
26L9,3
26,7
90 ,4

LO1 ,2
539 ,7
64.5
31,3
14,8
5,4
31,1
34 ,1
70,2

245 ,4
16,7

28

32

L4t6
2s67 ,3
27.9
91 tt
104

560 .4
64 ,3
29 ,8

11

9

32 ,1,

29,7
11,1
195,2
L5 ,6

58,10 58.70
15 ,50 16 ,14
6,00 6,5 0
1,45
L,20 L,24
0,11 0.40
0,20 0,20
13,60 14 , 18

o, 01 o. 01

2.30 2,26
0,71
0,35
0 ,06
0,3s 0,80
0, 38 0, 14

químicos das rochas metavu

ls t9 18

25 34 32

1635
26 ,4
28 ,4
128,8
429,9
54,A
27 t3
<5,0
3.5

23,9
L6,4
7,9

287,4
9,7

7,A

96,92

1790.8 2625,2 2633.9
28 t9 34 t9 31 ,'l
31,2 48,2 49.8
139,3 66 ¡6 69.9
464,7 428,6 428,8
59, 1 52 52 ,3
23,I 56,8 5s,8
<5,0 <5,0 <5,0
't,3 5,2 s,8

26 tL 24,6 24,1
t6,7 18 f 5 20 t7
6,9 <3,0 <3,0
327 260,3 277
to,9 9 ,7 9,7

98,97 00 .5?

761 7175,6
13

85,1
59,5

500 519,9
46 46,8

20 tr
<5'0
6,4

58 30. 6
9,9
8,7

188,3
12,8

26

58

<3,0



LA

Ce

Nd

Sn

Eu

Gd

Dy

Ho

Er
Yb

tu

69 ,3
145

77,'t
t4 ,6
3,5
13

10,1
1,8
4,9
3,1

48 ,2
156,5

6t,4
132 .4

Na+R/ÀlMol 1.00
(fi/Nâ)ì{o1 42 t60

0,45

60 ,65
128,18
59,76
12 ,5
2,7r
10.83
10,04

(x/ÀI)¡{ol 0,98 0 t97

Tabela 8.1 - continuação - ResuLtados qulmicos das rochas metavulcânicas não foliadas. Às referên-
cias indicam o laboratório de análise: Geolab (GEOLAB/GEOLAB ) e C Fd ( Elem. Maiores -
Clermont Ferrand, E1em. Traços - Saint-Etienne - e ETR - Nancy).

48,8
125,8

o t99
49,84

102,8
233,s

6,18
5,06
0,63

1,11
46,7 6

1,09

98,5 94,23 69,L 67 t9
234,6 177 ,'18 r45,7 r4'1 ,2

44,2s
16,58
3,33
15r06
9,66

t,
35 | 06

1,03 0,83 0,88 0,88
33,09 30,75 35,70 t,59
1,00 0,80 0,86 0.54

5,43
3,96
0,52

6A .6
I4L,2

732t3
2s9

111,1
19 ,6
4,3

L2 .6
6,5
1,1
2,8
2,L

0,27

0,94
t,47
0 .56

724 ,69
253 ,32
107 , 16

t9 ,37
4 ,29
13,88
8. 9s

o,94
59 ,52
0.93

0r89
32.35
0.87

4 ,68
3 .69

0 .97
44,73
o-95

o ,44

0 t97
46 ,63
0,95



*óxidos
sio2

ÞJ,203

Fe2O3

FeO

cao
rfgo

Na2O

K.20

¡{no
TiO2
P205

co2
F

F20+
H20-

11r85 I9I r 85 78rr86

53,80 61,80 49,30
14,30 13,00 I4,80
L0,20 3,80 6,90
2 t26 4 137 6, 10

2,00 1,5 0 3 t20
s,00 5r10 7,t0
0,7 8 0, 14 2,20
4 ,30 6,20 1,30
0,24 0,09 0, 13
2,20 1,60 2 ,30
1,00 0,93 7,20
0,35 O,20 0,60
0to't 0,1,2 0,14
3128 L ,04 4 t58

s2.90
76,50
t0 ,2o
1.60
0 ,20
5,00
0,05
7 t30
0.08
2,50
0,16
0,35
o,t4
2.7L

51.50
14,80
7 ,20
5,98
2 ,20
5,80
o,72
4,70
0,r7
2 t50
r ,40
0,s0
0.15
2 ,66

1,28 0,3s 0.s7

Sc

Co

Ba

Ni
Rb

Sr
Zt
Y

Zn

Cs

Th

Nb

Pb

Hf
w

Ga

U

4A .99
t4 t98
t2 ,34

101.06 100.24 100.42

49 ,30
1s,09
12 ,24

0,86 0,76
6 ,56 6 t58
0 .02 0.04
7,83 7 t89
0,t2 0,r2
2tL6 2 ,14

7702 L6l2 607.1 304s
73

2r,8
148,8

520 430 361,1 470
48 44 64,5 64

1.33,4
<5.0
<3,0

46 54 19, 1 42
7,7
5,9
84,8
78 ,4

49,05
14 ,5s
L3 .-lO

0 ,5'1

49,80
14 ,69
L3,52

00,26

0,38 0.40
4|44 4t33
0 r 08 0,05
8,28 8,11
0,08 0,07
2,26 2 rt 6

0,20

43 | 61 43 ,79
18,35 18.60
13,5 8 L3 ,66

0,0't 0,08
6 t29 6 t36
0 ,02 0, 09

8.04 8,1-7
0,10 0r09
2,64 2,67

99,88

3,96 3,98 3,33 3,64 5,01 4,88 4.7! 4,6I

65bs

Tabe

2328

520
54

48

23 21 25 24 31 31 31 29 36 27 L7

44,tA 43,93
t7,98 18,03
L4,25 14.32

0 t0'7 0 t74
6f31 6,29
0, 03 0, 04
't ,72 7 ,83
0,09 0,09
2,54 2 ,54

2'1 22 40 42 46 46 3.t 31 64 31 22
40oo,t 4073t'l 265r,6 2694,1 s631,3 s2O?,3 6038,8 5996,7 3041,5 2485,3 I732,r
5st'l 5I,4 59,3 59,3 69,2 67,7 70t4 68t4 46.2 52,6 38,6
2O8,2 2OA.9 L2O,4 119,1 283 276,9 259,9 2s7,4 88,9 '18t7 s4t6
66,L 66,4 44,5 43,6 49,9 4s,3 59,6 s8,3 90 26L,3 70,1
492,9 494,6 418,5 472,3 622,3 608,5 600,6 s98,9 436t9 4L3.2 329,9
70t2 70,6 57 t8 57,7 100,8 94t5 L03,2 103,5 58 s7 tg 43,9
L45,5 L46,t 147,2 145,8 130,9 725,3 131,1 133,7 82,7 L7O 63,3
81,3 93 93,4 90,6 93,9 94,6 9613 86,9 43,3 32.6 <5,0
4,A 3,3 <3,0 4 4,6 6,7 5,4 3,9 3,4 3,5 4,6
26.9 2'Ì,2 25,7 26,3 30,3 29,6 29,4 28,8 24,9 20,g 18,4't,3 7,2 l4t5 73,2 10.5 71,5 10 6,7 14,4 25,6 20,3
7 ,4 8,2 5,3 7 ,7 7L,7 9,2 A,2 8,8 7 ,4 3,9 3,6
47,3 75 163 L23.I 44,6 54.7 34t2 78t8 LL2,3 Sg,2 !75.1
23,5 22,7 28,4 26,7 26,.1 27 ?9 26 25,I 18,1 19,5 23.7

a 8.2 - Resultados quínicos

ABP65os

0, 34

49,48 51,53 60,57
L4,62 t3,29 77,l't
14 , 30 13,90 12, 05

1,34 2,-t7 7,26
3,s6 5,67 3, s0
0,10 1,18 0,10
7,42 4,L5 6.83
0,04 0,1s 0,07
2,L8 2,39 1,5s

9't ,11
0,78

98, s5

ÀBP 9

das rochas metavulcânicas foliadas da Fornaçao À¡ã

98.48 98

<3,0 <3, 0 <3, 0 <3, 0 <3,0 <3,0 <3,0 <3, 0 <3, 0 <3 .0 <3 . 0

3 ,34
0,72

47 99.O3 99.22

3 ,82
0, 18

2,02
0,10



La

Ce

PT

Nd

Sm

EU

Gd

Tb
Dy

Eo

ET

Tn
Yb

r85 891r85 781186 54btv86 751186

60,3 87,6
11s ,4 L67,6

58,7 9L,9
r0,7 t7
2,5 4,3
8,2 13 ,6

5,2 10,1
0,83 1,8'l

25

1,3 3,1

Na+K/À1¡r(
( K,/Na )Ho:

704 ,66
t96,72

87,18
15, 94

3 .57
L2 ,32

9.01

R/Àl)Mo:

ab Geolab ceolab

Tabela 8.2 - continuação - Resurtados químicos das rochas metavulcânicas
indicam o laboratório de análise: Geolab ( GEOLÀB,/GEOtAB ) e C fd (
Clermont-FerÌand, Elen. Traços - Saint-Etienne - e ETR _ Nancy).

it:

lbs ÀBP7 Ld ÀBP71ds

o,4

106 ,9 105, 1

190,6 189,s

3 ,63
0,53 O ,34 0,4

29 ,13 0, 39 96 ,03

95,7 258 .15
179,6 467,s5

2t4,5
36,04
1 ,93
25,69

16,67

I ,'18

0,10 0,48

ab ceolab C Fd

3l
0,

ABP65bS ÀBP6

65

45

2r5,4 236,2
393,6 419,7

3,75
0.30

0,57 O,57 0 î62
257 ,50 t29 ,-t 4 68,07

o ,5't 0 .57 0 ,62

237 12 116 '81 711,93 s3
423t3 22O,e9 2L9 ,77 I03,5

99,5 1,03,72
19,08 79 ,39
4,11 3,8't
74.92 L4,56

10 ,57 10,4 8

5,65 5,72

4 ,34 4 ,39

cFd cFd

6 ,34
o.'t7

0.60 0.48 0,48 0,4
to6,6a 264.40 59,7t
0,60 0 ,47 0,4 8

1.69.2s r2A,75 30,75 2,37 44,92
0,46 O,47 0,83 0,34 0,66

0,47 0,86 0,48 0,68

foLiadas. Às referências
Elem. Maiores -



La
Ce

Nd

Sn

Eu

Gd

Tb
Dy

Eo

ET

TN

vb
tu

10.3
28

22 ,3
65,2

L4,9
30,7

20

t,6
5,2

4,9
1

)ô

2,6

Tabela 9.l. - continuação - Resultados químicos das rochas metadoleríticas da Forrnação Bairro dos
campos. As referências indicam o laboratório de análise: Geolab ( cEoSoL,/GEoLAB ) e cFc
(EIem. Maiores - clemont-Ferrand, Elem. Traços - Saint-Etienne - e ETR - Nancy).

'l ,5
L8 ,9

10 7 ,9
L6,L
11,6
2,9
0f99
3,1

10

o ,57
7,7

9,8
26,2

11,8
27

7 ,5
26 ,8

6 ,1,9
22 ,56
8,84
2,78
r,02
2 ,67

2t65

1.4

27c ELA 23

t2,7
2't ,5

7 ,5
22 ,3

7,26
o .7't



sio2
Àr203
Fe2o3

FeO

CaO

Ì{9o
Na2O

K20

tlno
TiO2
P205
H20+

50,04
15,88
8.68

53 ,46
72,50
17,08

77 ?66 6,a4 8,90
8, 11. 2 ,08 4 t07
2t63 3,88 2,79
0,62 0,62 0,91
0, 15 0, 13 O ,26
0.84 2,56 2,99

1r88 ttt2 0,90

4't ,4O
12 ,35
18,53

48, 80

L2 ,67
4 ,20
13.10
8,60
3,70
2 t80
0,76
0 ,29
3,50
0 ,17
1,06

Cu

Ba

Ni
Rb

Sr
Zr
Y

Zn

Cs

Th
Nb

Pb

Hf
w

Ga

sn
U

51,30
16.00
12 ,60

54 ,6
256 ,6
95,5
74,7

322.8
56

18,9
52,7
o't
<3'0
5,9

9

7,5
10s .5
77 ,7
<3,0

48,31 48. ss
L6,4t 76 t69
9 .9'1 10 | 40

8,80 11,88 LO,62
4,00 7 t80 I t29
3,30 2,35 2,34
1,I0 0 t66 1,76
0,21 0,16 0.16
1.30 0,'18 I.06

r,32 2,28 2,00

75 t5
320.2
4,3

16 ,2
294

1.93,2
52

100,1
15,8

4

11f6
10,3
5,3

1,37,5
28t6
<3,0

239 ,2
275,3
L5 ,7
2s ,6

2't 2 ,8
106,1
21 ,8
133,1
3.8

<3, 0

8,6
11,5

3

2!5 t2
22 ,2
<3, 0

49,30 49,34 49.L0
16,70 L5,67 76,20
r0 ,42 9 ,94 10 . 91

10,60 10,5 6 10,7O
6 ,60 8,72 7.0O
2,70 2 t79 2,50
o,15 Ot70 0,59
0, t^9 o tL6 0.17
7,20 0t77 1,10

I ,69 2 ,40 1,61

t87 ,4 Lzr ,3 7 9 | 3 '1'1 t9
308,6 243,6 34t,I 238,2

28 128,8 759.2 126
33,2 L3,5 33 t2 L9,9
352,6 281,5 279,4 313
67,A 47 tI 67 t7 69,2
18.3 18,8 1815 r8,2
73.6 64.3 69t5 79,9
6,4 8.1 L2,L 5,5
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
1,3 6,6 6,6 '1 ,7
8,'t 5,5 4,2 9

5,1 5,7 3 3

I57 t5 12t,7 t66 138,9
20,7 L5,7 t6,9 1.7,6
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0

a 9.1 - Resultados guímicos

57,20 48 ,62
'14,7 0 L6 ,64
70,7s 9 ,47

11,80 7I,79
6, 00 6 t92
2 ,60 2,67
0,44 0,'t3
0,19 o,t'l
0,96 O,71

I,s9 2,20

49,9L 49,20
73,59 74 tLO
11,84 11,68

10,13 9,80
7,33 9,30
3731 1,80
0,45 0,53
0 t20 o,22
L t07 1,00

r,49 2,44

58,8 7't t4 8't,3 75,4 91 73,6
250.5 L74,6 237,2 165,3 r70.5 323
Lzs,t t29,L 54 L02.3 51,8 141,8
20,6 I7 .7 13,I 21 .6 22,7 25,1
308.8 307,9 2'17,2 2'17.5 269tt 306,8
53,7 61,2 64,4 55,4 6312 5gt7
17,9 7't 27,4 74,9 18,6 t5t4
6L,6 6L,2 61 67,1 76,5 66,5

5 1115 7,6 7,3 15,1 5,4
<3,0 <3,0 3,7 4,I 4,5 3,6
6,4 7 6 6 6,7 6,5
10.3 6 9,'t r7,2 10,1 5,8

6 3t4 5,4 3,4 3,8 5,2
173 ?4 L29,7 L89,4 L4t,1 225,7 77s t5
76,7 t6,4 L't,2 18,4 I7,3 L6,6
<3,0 <3, 0 <3 , 0 <3,0 <3,0 <3, 0

<3,0 <3, 0 <3, 0 <3, 0

s rochas metadoleríticas
4,6 <3,0

Formação Bairro dos Campos .
<3,0



Qzo
ORT

AB
AN

MAGN

TLM
Dr ( vro )
DI (EN)
Dr(Fs)

EN
FS
FO
FA

0,00
3,66

22,25
29 .69
3 ,39
1,60
11,75
7 t94
2,92
7 ,O2
2 ,58
3,68

8,43 t,25
3 t66 5.38
32,83 23t6t
L4 ,86 18,49
5f89 6,51
4,A6 5,68
7 ,96 t0,72
2 t23 4 ,35
6 ,IL 6 ,45
2,95 5,79
8,06 8,s8
0,oo o,oo

Dr 25t92 44 t92
Ar,c 3,25 4,50
FeOT 7,8L 15137

Na/Na+K 0,8r 0,86
*Na2O I'l ,64 34,22
*K2O 4.16 5t47
*cao 78,2O 60 ,32
A 16,95 20,50
F 40,74 70,02
r'{ 42 ,30 9 .48

1 ,46
6,50
27,92
25 ,60
4 ,06
2 ,47
't,54
3,38
4,t2
6 t5A
8,01
0,00

0, 00

3,90
79,89
32 t28
3,31
t,48
11,13
6,95
3,52
3,58
1,81
6,24

0,00
6,85
19,80
31,61
3,7L
2,Or
8, 80

5 ,65
2 ,57
4,23
7,92
7 ,55

Tabel-a 9.2 - Norma C.I.P.W. das rochas metadoleríticas da Formação Bairo dos Campos.

30 ,23 35,88
3,10 4,40
L6,67 tt ,34
0.75 0,75
22,t4 25 | 00

7,22 8,33
't o ,63 66 .67
15,t4 22 t29
68t27 57,44
16,6s 20 ,27

0,00
4t43

22 ,8s
3t,23
3 t9I
2 ,28
a,92
5 ,46
2,95
1 ,94
4 ,32
2,ro

0,00

0.00 0,00
4,L4 3 ,49
23t6L 2ttIs
2A 117 3t 

'243,29 3,77
I,46 2,09
10, 11 9 ,72
6,s0 5,47
2 t94 3,L'1
4,L9 9,79
1,89 5,66
'1 ,73 L,52

3 ,48

23 t79 26,66
3,01 3,50
8 t97 9,36
0,78 0 ,67
t5,78 16.s7
4 ,43 8.22
79,'19 75t2I
\s t22 16,5s
45,35 44,25
39,43 39,20

3,78

2 ,79 0,00
2,60 4,31
22,00 22,59
27,L4 3L,26
3,57 3,29
7,82 | ,46
13,11 7I ,37
1t40 7,02
5,L2 3.69
't ,54 L,79
5.27 0,94
0,00 5.9L

r,25

27 ,28 27 .'t 5
3 ,45 3 t49
9,38 8,94
0.78 0.80
79,22 79,86
5t34 4,98
15,44 '.l5,16

r7,76 16,50
48,46 42,28
33,98 4L.22

0,00 o ,'tL
2,66 3, 13

28,0L 15,23
20t89 28,83
3,73 3 ,62
2,03 1,90
12,26 8,26
7 .L0 5,14
4,59 2t63
5,04 18,03
3 ,26 9 ,23
4,29 0, o0

24 ,64 26 ,'19
3,09 3,04
9 ,82 9 ,6't
0, 81 0, 86

18 ,13 17.52
4,24 2,96

't7 ,59 79,5L
15.52 L6,25
49,3L 51 ,69
35, 16 32,06

26 tgl 30,61 19,08
3,40 3,76 2.33
I t52 10,65 10, 51

0,79 0,88 O,7'Ì
77,58 23,83 L4,84
4,81 3,24 4,37
77,62 'ì 2,93 80.79
18,05 r7,29 L0,52
4st23 4 9,00 47,41
36.73 33.71 42.Or



góxidos
sio2

Ar,2 03
Fe2O3

Cao

È1gO

Na20

K20
HnO
,tío2
P205
Hzc+
H20-

ÀBP5 2 a

52 ,69
7'1 ,03
6,59
10,91
5, 90

4,30
0 t92
0,1s
0,78

53,56 51,60
70 r52 ls, t 1
6,6t 72,07
11,06 I ,32
10,56 6 t99
1,39 4,67
3129 0,28
0,"Ì9 o. 18

0 ,47 0,88

ÀBP52c ÀBP52d ÀBP52e

1,37

Sc

Co

cu
Ba

Ni
Rb

sr
ZÍ
Y

Zn

Cs

Th
Nb

Pb

Hf
w

Ga

Sn
U

0, 14

51,84 49 ,56
74,92 L4,7 6

11 , 31 12 ,0O
8,59 8,18
6,96 1,0 , L2

4 ,38 4 t26
o t42 o ,1,4
0,18 0,18
0 t9l 0 t82

I00,78

13

34

<2,0 <2 ,0 28 t6
158, 1 695,8 87 ,6
4t tt 24 tl 62,9
36 116,8 7,3

290.9 337 ,4 r54,7
45,3 2OA,2 4't t\
30I,2 40 6s,7
43,2 90,2 s1

70,2 t3 t6 11

3,6 9,7 <3.0
<1,5 33,9 3,7
10,5 9.1 7,3
<3,0 6,4 '1 ,6
110,8 L34,5 7L7 ,4
13 ,6 L7,2 15,9
4,6 <3,0 <3,0
<3,0 3,8 <3,0

0,98
0,t7

99 ,40

0,65
0.14

100.83

0,90

La
Ce

PT

Nd

Sn

Eu

Gd

Tb
Dy

Eo

ET

Tn
Yb

Lu

0,00

ÀBP52a A3P52b ÀBP52c

100,41

386, s0
22 ,30

55

67

5A ,6 122 ,6
119,4 9s
57,8 102 ¡5
15.4 6,5
2t4,7 L17,7
52 ,5 5O,7
55,8 23,s
54,6 63 ,4
<5,0 11,1
4.L <3,0
4,4 6

7,8 8,'t
3,7 6

169.9 70,7
15, 1 77 ,4
<3, 0 <3, 0
3,9 3,8

0 .56
0.00

100.58

40,67 44,90
97,35 23 t20

35, 56

7 ,62
1 .36
6,92

6 ,54

3t49

3,11
0,4'1

Tabela 10.1 - Aná1ise quirnicas das rochas
anfibolíticas da For¡nação Agua Clara.

Análise de Elem. Maiores - Clermont
Ferrand, Elem. Traços - Saint-Etienne
e ETR - Nancy).

26,r0 4,46
19,10 15,14

7 ,45
2 ,6'l
0r95
3,L2

3,s1

2,O7

1,86
0 .25

ÀBP52e



sio2
ALZO3

Fe203
CaO

llgo
Na2O

F,20

l.!nO

TiO2
P205
F20+
H20-

TOTÀI,

ÀAP 63a

52,53 6L,84
15,45 1s, 38

10,15 5,77
6,56 4,52
4,67 2,70
2 ,68 3, os
3,32 3,03
0,16 0,08
1 ,59 0, 93

do Sul
ÀBP 63d ÀBP 63e ÀBP 63f ÀBP 6

65 ,24
1s,03
4,58
3, 06

1 ,66
3 ,52

r! 3,77
0,07
0,68

t,7s
0 .2L

Sc 32 I'l 10 7

Co 58 s9 51 38
cu 5,5 27 <2,Q <2,0 <2,0 <2,0
Ba 913,5 748.7 675,2 7r8,7 783.4 644,9
Ni L4,8 2,2 <2,0 <2,0 <2,O <2,0
Rb 118,6 99,5 1s8,4 1s1,1 199 193
sr 667,6 546,4 327,I 410,5 368.6 306
Zr L55,4 l'15t1 764,2 193,9 183,3 143.3
r 47 tI 19 t2 t5,7 22,8 24,2 L5,7
2n 103 68,3 29,6 62,7 50,6 29,9
Ca l7 ,L 7 ,3 9,3 74,5 16,'1 9,3
Th 8,2 10,1 20,2 1,3t9 20,9 L7,4
Nb 12,6 12 t1,9 18,3 t5,2 13,3
Pb 11,8 8,6 25,7 r4,4 24 20,4
Ef 6,9 7 8t2 7,9 7,-1 9,4
\t 225t5 6t3ì4 714t4 s99r8 868,6 4r5,6
ca 2Lt7 78.1 r7,t 22,t 18,3 t7t8
Sn <3.0 3,5 <3,0 3.3 4 <3.0

99 ,07

L ,9'.7

0 ,23
99,50

70,00
L4.01
2,42
L.7L
0,75
2,9r
5,91
0. 04

0,33

o,78
0,10

nitos do åf

1,35
0,13
99.09

45a ABP 45b ÀBP 45c ÀBP 45d

64,98
74 ,3A
4,80
3,20
Lt75
3 t69
4,32
o,o'l
0 ,82

0.90
0,10

Tabela 11.1. - Análises guímicas das rochas

64 t75
1s,00
4t23
3t76
t,98
4 ,37
4 .69
0, 05

0 ,82

r .22
0,30

99,01

<3,0 4,a 4 .7 6 ,5 4 .7

<2 ,0
698,8
<2 ,0
173,t
360?4
166.1
27 ,3
26 ,6
10,I
t8 ,2
t4t4
18,3
7 ,9
482

t9 ,5
<3,0

64.67 64,70
14,70 L4,67
3,96 3,95
3,36 3,44
1,93 1,93
3,75 3, 83
4,40 4,30
0,0 5 0,05
0,85 0 ,77

1,28 t,22
0,16 0r30

9 10

39 50
<2 <2 <2

1191,6 1368,7 1282,5
5,8 L7 13,1

t25,8 137 t7 124 .4
'109 ,3 ao2 ,2 808 . 7
2L5,9 207.4 209,2
22,2 l8 15, s
75,1 59,3 58,'l
<5 <5 <5

L7 t 4 13,5 10 ,9
L2,7 10, 3 7L ,4
28,9 26 t3 25 t6
5,5 8,4 9

343,1 442,7 468,8
20t2 21.7 2r ,3
3,5 <3 <3

100,s7

<2

L233 , 4

L7 ,6
1i5,1
859, 9

22O ,5
L4,6
't2|7

<5

16,4
10,8
)\ 1

9,2
699 ,3
2I.A
3,L
3,1

11

61

<2

1338 ,2
9,5

r70,2
903;9
205,8
t4 ,6
64 t2

<5

13, 9

tltl
27

7,9
675,4
22 .3
3,1

6.1
ss]-cas,

I
-42
<2

L233 , 4

L3 ,4
!76 r9
843 ,6

209
15,1
63, I

<5

L2.9
LO,7

27,8
8,L

5s8,9
27,2

<3
4.5 <3
graníticas e riolít

3,1 3,5



Gnaisses Piraí do Sul

La
Ce

Pr
Nd

Sm

Eu

Gd

Tb
Dy

Ho

Er
Tln

Yb

Lu

ABP 63A ABP 63b ÀBP 63C ÀBP 63d ABP 63E ABP 63f ÀBP 6

47 ,7 60,8
92,78 91,2

50,72
Lr,72
3'3

10,94

7 ,95

3, 63

66 ,6
9'L ,4

77 rg
118,1

Tabela 11.1

2,79
0.39

76rg
111,8

-Cont- Análises químicas das rochas gnáissicas, graníticas
Análise de Elem. Maiores - Clermont Ferrand, E1em.
Etienne e ETR - Nancy).

43,r
88r54

32,64
6 ,07
t t2r
4, 35

2r7

I,26

Granitos do aflorânento ABP 45

72,7
L07 ,2

ABP 45A ABP 45b ABP 45C ÀBP 45d ABP 45E ABP 45f

62,79 68,3
117,58 r04,7

44,79
8,19
I,96
5r9

3.68

I,82

1,08

58,86 78

113,58 l-19,5

44 ,3
7 t6r
1 ,88
5,L9

2,57

I,25

0,18
1,53 0,96
o ,2r o, 15

56,24 7L,8
1L0,18 Lt2,3

42,33
7 ,24
L r82
4,89

2 r45

1r 18

0r93
0,12

e riolíticas do CCU.
Traços - Saint



Gra¡itos do a

sio2 70 t'ì 3
Àf,2o3 14, 80

Fe2O3 I,2I
cao 1,38
lrgo 0, 35
Nâ2O 4 ,4L
RzO 5,64
üno 0,02
îío2 0 t22
P205

EzO+ 0,26
H2O- 0, 04

ABP 68A ABP 68b 8d ABP 68e ÀBP 68f ÀBP 68

72,09
t5 ,72
1.18
1,33
0,38
4 ,43
5t45
o,02
0 t22

68

sc3
Co 32

cu <2

Ba 7 34,1
Ni <2

Rb 231 ,9
sr 415, 8
zY 13 8, ?

r 26,9
zn 43,8
cs <5

Th ll,z
Nb 9,7
Pb 4815
Ef 9,5
w 429,4
Ga 27 t3
sn <3

7l .27
14t70
1, ,20
I t32
0, 34

4 ,23
5, 38

0 ,02
0,22

<2

634 ,4
<2

22O t9
378,3
r14 ,4
9,2

4L ,4
5,8
8r8
10,6
41 ,8
8,5
552
25t4
3,s

4

0,26
0, 08

ÀBP 68h

100 . 56

<2 <2 <2 <2 <2 <2

697 ,2 72!,6 72r r8 'tL9,7 630 7t3.8
<2 <2' <2 <2 <2 <2

227 t3 23L,3 233,5 232,2 276¡t 232,5
403,6 4O't ,6 472 408,3 378,4 42O,4
722.2 130,2 L23,9 L2O,B L24,'Ì 97,4

23 26,4 23 t2 2L,t 6,2 3,9
4I,8 43 ,6 42 t'| 4L 43 ,2 33
<5 <5 6,3 <5 <5 5,4

10,9 LI,4 9,6 10 9,9 7,6
9,6 10,1 9,7 9,8 10,5 8.1
48,5 48t3 50,1 48,4 st,2 46,9
9,2 8,2 7 ,8 7 ,t 8,1 8,4

497 ,6 520,5 472.8 459,7 464 444 t5
25,2 25,3 25 t3 25,8 25,8 24.2
<3 3,4 3,6 4,3 4,4 3,3

62
57 36

ítoe
/85 ABP 46A ÀBP 46E ABP 4

74t60
13,90
L ,29
0,L2
0,30
2 ,60
6 ,2O
0,01
0,14

0 ,41
0 ,25

0,38
0,03
99.09

Tabela 11.L - Cont

73,A4 73.1s 75,L6 74,AO
13,80 L4,L2 L3.87 t4,7O
0 , 91 0,89 0,93 0,65
0,67 1,01 0,59 0,80
0 ,20 0 ,22 0 ,25 0, 16

4,2s 4,15 4t25 4,55
s,33 6,11 5,os 4,35
0,01 o.o2 0,01 o,02
0 , 09 0, 09 0,09 0,06

- Análises químicas das rochas gnáissicas, graníticas ê ri
4,3 4,5 4.5 4,3 3,6 <3

0 t57
0,00

l0
40 32

157,3 7st2
L73,9 rL2t4 736,5
<2,0 2,2 <2,0
143,3 249,8 270,3
82,'t 76,9 73t2
8 0,5 75,'1 13 ,A
10 5,4 4

2t 19,3 L6 t6
<5,0 <5,0 8,2
15 ,4 22,5 18,9
20,9 L2,8 13

36 t9 56 t3 28,3
4,3 10 9,L

6L8t7 677,3 601,s
2L,4 26,2 27 ,4
<3, O <3,0 .3,ü'

99 ,6'l

0, 98

0,00
r00 ,7 4

0,39
0,00

100,59

0 ,98
0,20

34
't 63 ,5
128,2
<2 ,0
240,L
94,3
78,6
8,5
L9,7
8,6
2t

73 t2
30, 3
6,3

624 ,'l
26 ,4
<3. 0

LoL,27

1

19

<2,o
9L,3
<2 ,0
145, 9
67 ,3
69,8
LL,9
tt,2
<5,0
9,6
I7,5
lL,9
8 19

318,5
22,2
<3'0

9,8
ticas

5,5



GrÂnitoa

I,A

Ce

PT

Nd

Sn
Eu

Gd

Tb
ùy
Eo
Ex

fn
Yb

I,U

52,t 50,9 48,5 28,4 s0.1 43,9 43t9 47,6
55,3 49.5 s3,8 s1,15 50,3 48,9 49,3 41,,6

22 ,4
5,78
ttt2
5,19

3t73

r,79

1,33

Tabela 11.1 -Cont- Ànálises químicas das rochas gnáissicas, granlticas e riollt
Ànálise de E1en. l,laiores - clermont Ferrand, Elem. Traços - Saint-Etienne - e
Nancy ) .

L2,7 L3,L2 30f6 50,6 4,97
23,6 21,59 38,4 43,3 13,45

11 7,t9 6,L6
2,2 1 ,33 L t99
0,51 0,26 0,5
1,8 I,L2 t,94

1,2 0.53 t,7
0 ,7'1
0 ,46 0.51 1,04

0,7 0,35 0,81

do CCU.
ETR

0,08



t óxidos

Gnaisses Rio lrtorcego

sio2
A],203
Fe203
cao
¡{go

Na2O

K20

¡lno
TiO2
P205

It20+
H20-

lOTÀI

ABP 58a

6L,28
18,33
4 t25
4 r17
1,94
6,03
2,11
0r06
0 173

ABP 58b

59 t75
18,16
5,30
5,02
2,21,
6 r19
1,19
0, 08

0r93

ABP 58c ÀBP 58d

I,25
0 r12

Sc

Co

Cu

BA

Ni
Rb

sr
Zr
Y

Zn

Ca

Th
Nb

Pb

Hf
w

Ga

Sn

'1,00,27

68,52
l_5 r 13

3,24
3,01
Lt44
4 r72
2 ,60
0, 05

0r48

0, 95

0,2I
100,35

6

37

40 r9
974,L
10,1
41r1

1241t7
255
18,2
73r4
5r9
15r4
11,9

22

11r1
352,2

25

ABP 58e

I,27
0,16

r00,26

74

45

54,9
424,5
15, 1

27 ,8
1101 , I
376,8
27 ,5
89,9
8r9
26,I
18,9
2I
8'9

342,7
28

ABP 58f

Gnaiesee Paina

68,87
15, 14

2 t77
2 r32
1,01
5r03
3,05
0, 05

0, 40

1r 08

I ,17
100,89

ET,A 25A

63,9
486,7
7'2
31

990

246

19,1
60 r2
8r9
T7

13 ,4
1.9,3

8'1
5I4t4

23

65r51
15,87
4 t03
2r79
'J-,70

5, 30

1r94
0,07
0,61

7

6t
<2 r0

1091, I
3

53 ,4
92r,5
I77 r3
13r9
56r9
<5r0
11,8
7I ,4
22 r2

I
788, 3

20 ,4

ELA 25b

Tabela L2.L - Análises químicas das rochas gnáissicas e graníticas do CTC.

64,63
L5,73
3 r96
3.01
I,71
4 r87
3 ,16
0, 08

0, 59

ELA 25c

3,1

<2,O <2 r0
854,3 96L t9
2,6 <2,0
64,9 7L,3
846,3 667 ,6
168,5 t62 ,3
r2,2 L1,g
56 ,7 48 rg
<5r0 <5ro
11,9 15

11 10

2t,9 17 ,8
8,3 6 ,6

642,L 627,8
2O,5 20,5

63,59
15,79
3t74
3r3L
1r79
4 ,46
4 ,36
0,09
0,65

1,10
0,20
99, 08

ELA 25d

1r 45

1rL9

5

47

3.7

100.46

8

31

<2 r0
847 ,5
9r7
43,2

1055,2
206,r
13,8
73,L
6'I
9r6
11,5
24 ,4
6r4

498,9
2L ,4
3,3

ABP 51c

I rI4
0,23

3,8

99, r.1

63,51
15,79
4 t37
3r33
1,83
4 r52
3 ,49
0 ,07
0 ,67

7

39

8r3
1130,4

10,5
54,5

980,8
2L4,8
13 r2
73,3
72 r3
12 r2
14,3
23,6
L0 r7
368,7

22
3,2

6

42

7,I
I7 7I ,3

10, 1

67 ,9
987 ,5
225 t3
15 r2
70,4
<5, 0

12 r5
L0,7
27 ,6
7r8

585,2
19r5

3r5 <3r0

L ,49
0, 05

4'8
1460,2
13,2
64,9

930, 1

224,1
14 ,6
7417
<5'0
tL rT
12 r2
31,8
8r7

510, L

2L,7
<3r0

99,L2

I
42

4

1158,2
11 ,4
62 ,4
974

223,7
L6,2
79,I
<5, 0

11r3
11

38r3
719

449,2
22

<3,0 5,1 <3,0



Gnaisses Rio ltlorcego

La
Ce

Pr
Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er
rln
Yb

Lu

ABP 58a

94 r3
150, 3

ABP 58b ABP 58c

113,64
212,05

80,69
13r9
3, 05

9r51

5,18

2'3

86, 9
122,7

labela

ÀBP 58d ÀBP 58e

e ETR - Nancy).

L r92

44,17
83,75

32,29
5r55
L ,32
3 t79

2'2

1r 03

0, 33

ABP 58f

Gnaisees Paina

56 ,3
72 ,4

ELA 25a ELA 25b

63,26
117,5

42,9r
7 ,25
L,27
4,78

2 r57

1r 15

0,87

87 ,3
124,3

0,r4

ELA 25c

6I,62
115, 7

42,24
7 ,I3
1,58
4 ,67

2 r38

1, L4

ELÀ 25d

0 r87 0 tg7

83r5
130,6

0,I2 0,1

ÀBP 51c

83,7
130,2



Granito Îrêe Córregos

sio2 67,AA
A12O3 74,27
Ee2O3 4,00
Cao 1,8S
ngo 1,01
Nâ2O 4 .35
KzO 5,20
üno 0,0 3

aLo2 0,47
P205

EzO+ 0,60
ñ2O- 0,04
1O1Àr 99 ,'t 3

pp¡n

69 ,6'1
14,23
2 ,44
L,79
0,92
4t2'r
5.09
0,03
o,4l

0 ,57
0,00
99,42

sc6
co 36

cu <2 <2

Ba 1596,8 L597 ,4
Ni 7,5 1,4
Rb 141.1 t42 t8
sr 830,5 823 t6
zr 205 ,6 194 ,8
Y 8,1 9,3
z^ 51,3 47,3
Ca55
Th 20 18, s
Nb 10,2 70 t4
Pb 36,2 41

Ef 7 ,4 11,9
vt 372 ,6 335,8
Ga 22,1 22,9

69.72
14147
2 ,50
1, 88

0?96
4 ,39
5,15
0,03
0,45

0,58
0,06

100,19

67 ,09 69,36
13,99 15,5s
3.86 I ,66
2,74 I,52
2,14 0,55
3,54 4,26
5 ,69 ø ,\g
0,06 0,02
0,56 0,30

0,68 0 ,99
0 t02 0,2o

100,37 100,60

5

29
<2 <2

1ss s, 3 7568 t2
5,8 5.6

L37 ,3 141,3
812,8 872.6
188,9 190, s
8,2 7 ,2
44,9 47 t2
5,2 5

13,5 77 t7
9,8 9,2

39 ,L 38, I
7 ,8 9,2

32'1 ,8 384,L
2L.4 22,4

Tabela L2.2 - Cont - AnáIises guímicas
snL

79
44 52
<2 r3,4

1564,7 L464,2
6,4 30

740 t2 168,4
843 723 t7

191,8 198, s
8,8 Lz,L
48.2 80,4
55

18.1 13 ,3
9,7 12 t2
39,5 44,3
9,6 9,7

379,7 584,3
22 2r,6

69,80
14 ,59
2 ,76
L ,69
0, 82

4 ,42
5 ,13
0,03
0,38

0,97
0.19

100,18

7

70

<2 <2

1791 ,6 7438 .4
3,1 8,5

160, 9 153,8
868 765

t3'1 ,9 189.5
7,4 8,9
29,8 44 t9

55
L0,9 24 t5
8,3 9,4
34,9 34 t7
9,2 10,8

7s0 ,7 680, 5

22 22t3
<3 <3

3

49
<2 <2

1415, 8 75t7,8
4,2 7,4

15 3,6 163,6
754,5 't55t9
175t7 186,6
8,1 7,8

40 t2 43,7
55

25,5 22,3
9,5 9

36 35 t4
6,5 ?,2

709,7 524
2t ,6 22,t

as roc as gn issicas e graníticas do CTC.



Cranito Îres Córregos

¡a
Ce

PT

Nd

Sn

Eu

Gd

Tb
Dy

Ho

ET

fn
Yb

Lu

61,76
It7 ,36

41,8
6t78
1,51
3,83

tt74

o t72

0,51

Tabela

56,83 70,5
109, 0 4 10 3,8

38 ,5
6 ,22
Lt44
3 .62

1 ,56

0,71

L2.2 - Cont -
Ànál-ise de Elem.
e ETR - Nancy) .

55, 1

7r! ,29

40,48
7 ,O2
7 ,62
4,56

2,29

1,0s

Maiores - Clermont Ferrand, Elem, Traços - Saint-Etienne
ses qu

0,48 0,77 0,43

47 ,2
68,5

0 ,07 0, 1s 0,05
cas das rochas gnáissicas e granlt

74,4
103,8

51,5l
96 ,57

35, 04

5 ,39
1.26
3 ,44

1 ,42

0,64

72,3
104,1

do cTc.



Anexo IV

Análíses Químícas de Minerais



sio2 66,63 6'1 ,96
A12O3 l9,45 19,05

Fe2O3 T 0 ttz 0,17
cao 0, 13 0,t2
MgO 0,00 0,01
Na2O 9 ,64 11 ,28
K2o 2.08 0.L2
MnO 0 t02 O,02
TiO2 0 , 03 0, 00
TOTÀI, 98, 10 98 ,7 3

ra 42/It

67 t44 6A,60 66,82
L9 ,36 79.67 19,30
0 ,2't 0 t24 0,54
0,11 0,09 0,18
0,00 0,02 0.04
11,60 8,34 10,98
0,18 4,64 0.s3
0,00 0,00 0,00
0, 00 0, 01 0, 03

98.96 tol,6L 98 ,42
ÀB

AN

87,00 98,77 98,52 72,9I
0,66 0,58 0,50 0 ,47

sío2 63,30 63,75 64,44 62,95 63.7't 63,80 63,45 63t4L 64,24 63t72 64t32 64tLO 63,83 64.82
À1203 L1 .66 L7,88 18,19 18,01 18,0s 18,06 L7 t92 t8,27 1'1 ,95 17,7t 7etz't 18,04 18,08 t7 t81

Fe2O3 I 0,23 0,24 0,20 0,22 0tL2 0,44 0,13 0tI7 O,O3 O,s.t 0,09 0,25 0.77 O,ls
Cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,03 0,00
r'rgo 0.00 0,00 0,00 0,00 0.04 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,o7 o,o1 o,o4 o,o1
Na2O 0,05 0,11 1,39 0,08 0.08 0,13 0110 0,14 0,68 0,14 1,64 0172 0'10 O'11
RzO 76,44 16,63 75.25 16.88 16,76 77 t04 L6,71 16,67 \5t57 L6,4A L4,84 L6.78 L6.'tO 16,88
MnO 0,00 0,00 0t02 0,00 0,01 0,00 0,02 0?04 0,00 0,08 0,05 o,oo 0,00 0,03
rlo2 0,00 0,04 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 o,0o 0,05 o,o2 o,oo o,oo
E2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,oo o,o0

6 8,01 67 ¡50
t9,25 19 ,52
0, 14 0 ,t7
0,05 0,t4
0, 11 0, 00

lL,22 Lr,22
0,20 0.16
0,03 0,00
0,05 0,01
99,06 98,72

0,98 26 ,67

96, 10 9 8,61 98,41
0,87 0,22 0 ,66

63 / 85 66,40 67 .94 64 t-18
18,32 78,24 20,42 r7.99
0t76 1.38 0,3-t 0,13
I t07 0,04 0.20 0,00
0, 00 0, 00 0,00 0. 00
1.81 7 ,25 11,51 O,24
14,08 6,83 0,28 76,0't
0, 00 0, 00 0,01 0, 00
0, 06 0 .26 0,00 0. 00
99.95 100.40 100,73 99.27

rorÄr 97,68 98,65 99,s3 98,17 98,S3 99,48 98,36 9A,72 95t48 98,70 99,33 99,32 98,95 99,87

oR 99,s1 99,01 87,83 99,25 99,32 98,e9 99t06 98,7L 93,75 98?71 85.62 98,95 98,96 98,98
N 0,00 0,00 0,00, ,0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

Tabela 3.1 - Análises químicas dos feldspatos das rochas MvN (42lrr e aee zoe¡ e llrrr laan zfa¡
feldspatos subidiomórficos e xenomórficos da matriz (À) t feldspatos das amlgdalas (B).

ÀB 0,49 O?99 72,t7 O,1s 0,68 1,11 0t94 r,2'1 6,2s L,29 74,38 l,Os 0,91 7,O2

Ls,52 61,61 97,49
s,06 0,21 0,96

64,10 68,03
18,68 L9 t26
0,83 0,37
0,00 0,16
0,00 0,00
0, 31 9 ,62
16,00 2 .7 4

0,00 0,01
0,05 0,07
99.97 100 -26

2,26 2,86 83,58
0,00 0, 00 0,76

åmostra AEP 71al



À1203 2A,t4 28,A3 2A,OO 20,46 20,64 20,49 20,63 20,34
Fe2O3 T 0t7L 0,-17 0,62 0,11 0,08 0,04 0,06 o,0o

Cao LL,26 12,02 10,39 0,6't 1,3S L,2O t,Z4 O,1O
¡{9O 0, 0 3 0. 13 0 ,O7 O ,07 O .O2 O, 0O 0, OO O, OO

NazO 4,75 4,4L 5,44 10,83 IO.7O L0,79 10,94 10,91
K2O 0t2-t 0,22 0,28 0,05 0.13 0,10 o,t2 0,05
üno 0,06 0,00 I,L8 0,00 or03 o,o4 0,25 O,O0
rio2 0,05 0,13 O,O5 O,0O 0,05 0,01. o.o1 o,1o
rotat 99,27 98,90 1Ar,45 too.32 1OO,7t 99,37 1,00.28 97,4g

ÀB 42 t5'1 39, 35 4'1 t86 0. 96 0, 93 O ,94 0 ,93 O ,9g
ÀN 55,81 59,33 50.51 0.00 0,01 0,01 0,01 0,00

Anostraa ELA 07 e ELA 21c

Análises 59 62 69 110 111 rr2 113 tL4

Amost,ras ELA 07 e ELA 2lc

sio2 54,00 52,39 55,42 68.13 6-1 ,3L 66,64 67,03 65.99

sio2 5Lt'ts 50,41 5L,99 5L,57 52 141 51'93 52,1,9 5r,92 5t,j4 51,07 52.oo s2,44 st,79 sz,Bo
À1203 3'01 3'04 2t06 7,94 L,95 TtgL 2,06 2.13 ztz4 2tzg z,2L ztsl 2.aa 2,s6
Fe2o3t 10,61 10'15 11'36 9,91 9,o'1 g,6a 10,08 7,95 9,15 rt,4-t g,37 5.90 5,88 6,31

cao 20'73 L9t18 2r,44 20,83 21,72 18'61 18,19 19,34 rg,04 t: ,60 1g,84 zot69 20.64 zo,g4
lrgo L4,s2 L4,49 13,15 13.67 14,73 ls,2L 15,60 15,89 t5,5'1 75tL6 L5,g3 76,22 t6t43 L6,44
Na2O O,25 1,34 0,32 0,26 0,29 0,29 0,27 0,25 0,23 0,34 0,33 O,za O.2O 0,22
RzO 0,05 Ot23 0.02 0,01 0,04 0,oo 0,04 o,o2 o,ol o.o0 o,0o 0,01 0,01 o.o0
Hno 0t2L r,L6 0,3s 0,37 0,27 0,32 0.36 0,34 o,2O 0,3-t O,2O O,n O,1B 0,13

BBBBB

TiO2 0,56 0.59 0,5't 0,62 0,57 0,88 O¡7g 0.64 0,64 t,14 0,72 O,4L O,44 0,37Total 101,09 100,59 101,26 99,18 1oO,4s 98,83 99,58 98,48 98,82 gg,44 99.60 98.64

Fs 17,32 18,35 18,70 16,76 'J.4,92 76,40 L6,96 16,50 L5t2r L9,za L5,4L g,ja 9,e2 10,30
lo. lLi26 39|89 43,81. ,43,sl 43,18 1^9,,L2 _37,87 ao,36 .3s,67 36,22 38,et as,rc az,tg ¿z,seTabela 4.3 - Ànálises químicas dos piroxênios dos metadoleritos.

EN 4r,42 41,85 3'l ,44 39,'t3 47.9L 44,48 45,Lj 4G,t3 4s.t2 44,00 45,j2 47,06-- 47,36 46.g2

26 99,78 L00,4s 98,83 99,58 98,48 98,82 99,44 99,60 98,64 98,45 gg,77
0 ,44



Análise 79 82 95

EI"À 3d

sio2 45,45 44,35 46,59 45,52
À1203 6, 06 7 ,03 6 ,2'1 5,88
Fe2O3r 24,67 24,t3 27,49 25,73
cao 10,01 10.25 10,51 10.20
ugo 't,22 6.59 7,9t 6,44
Na2O 1,81 I t66 0,85 t,07
K2O 0,75 0 t92 0, s8 0,58
MnO 0 ,29 0, 36 0, 34 0 .22
Tio2 t,47 t t29 1,4! 1,20
H20 1.93 1.91 7.94 1.e1

ELA 7

86

srt t05 6t96 7120 7 ¡t5
Àr 4+ 0,95 !,04 0.80 0,85

ÀI 6+ 0.16 0,26 0.34 0 t24
Tr 0, t6 0,15 o tt6 0,L4

Fe 3+ 1,01 0.98 0,39 0,65
r4g 1,67 I t54 7 t82 1,51

Fe2+ c 2,00 2,07 2,29 2,46

Êe2+b 0,08 0,02 0,06 0,13
üN 0,04 0,05 0,04 0, 03

cÀ 1,66 t,72 1,74 Lt12
Na 4 0,22 0,2L 0,16 0,13

Na À 0,33 0/30 0.10 0t2o
K 0,15 0.18 0.\1 0.12

48

99,54 98.49 97 .89 98.1s

50

5

2L

6

11

0

0

0

0

2

03 52
35 3

43 15
71 10

89 14

970
o70
61 0

L'7 0

01 2

50 52

19 53
952
7s 17

62 L2

72 L5

65 0

240
00 0

420
062

42 53,65 55
60 2 ,37 0

43 t0,96 t2
35 72 ,60 1,2

s9 16.13 16

29 0,30 0

02 0,05 0

11 0.16 1

01 0,o2 0

06 2.0't 2

53 56

99,24 I00 t00 97 ,88 98,37 100,89 98,40 98,62 99.1,r 98,7!

7 t47 7,58 't,78 7 t78 7,88
0,s3 0,42 0,22 0,22 0,L2

58

45
86

L4

00

75

10

00

48

00

11

Tabela 4.4 - Análises químicas dos anfibólios dos metadoleritos da Formação Baírro dos Campos.
Anál-ises realizadas em CÌermont-Ferrand.

51

t2
I2
L4

0

0

0

0

2

o t4L 0.26 O,23
o .02 0, 05 0, 00
o t37 0,26 0,07
2,64 3. 06 3, 39

1,56 r,39 rt32

0t71 0,24 0,00
0,08 0,00 0,01
I t07 I t65 1,93
0 ,14 0, 10 0,06

60

55

86

13

58

89

49

07

24

54

05

54 ,2'l
1,99

72.03
L2 tOA

L5 ,47
0,39
0,08
0 ,7't
o ,o7
2 ,07

66

2

L2

L2

15

0

0

0

0

2

Er,À 21c

77 52 ,7A
92 4,0L
9t IL t56
LA L2t47
16 15,28
33 0.00
06 0.ts
20 o tLA
11 0t32
0'1 2 ,06

67

0,18
0.00
0 t72
3,48
r,9a

0 ,00
0,02
7,96
0 t04

0,04
0,01

100 101 10¿ 10s

52,74 52.09 48,47 50,77
2, L5 2,71 5,33 4,30

rs,30 t7,74 L9 t64 16¡65
L2,98 Llt2L 11,08 10,9s
L3,86 73,62 L0,0L !2 ,62
0,19 0,34 t,t2 1,08
0.06 0tI7 0,55 0,35
0,19 0,37 0,31 O,27
0 ,44 0,56 1,04 0,91
2 ,05 2 ,06 1 ,99 2 ,02

0,14 0/08
0, 01 0,04

1,54 7,86 't,71 7,60
o,46 0 ,14 0,29 0,40

0,03
0,00
0,11
3,55
r .'19

0 t2o 0,20 0,2r
0?06 0,01 0/01
0,2a 0,04 0,1s
3,24 3 ,34 3,28
7,94 7 ,42 1,35

0 ,02
0, 00

0,00 0,00 0,00
0,18 0,03 0.02
0 t82 1t9',1 t,87
0,00 0,04 0.10

99 ,97 rOO.96 99.7

0,03
0, 00

7 t69 7,59 7,29 't,43
0,31 0 ,41 A,71 0,57

0, 06 0,06 o ,23 0, 18

0?05 0,06 0,t2 0,10
o t20 0,31 0,s7 0,51
3,01 2,96 2 t24 2t79
1.64 1,61 1,84 1.43

0,00 0 t24 0,01 0.08
0t02 0,05 0,04 0,03
1,98 1,80 7,76 1,14
0,00 0,00 0,t7 0,15

0,05 0,10 0,16 0,16
0, 01 0.03 0. 10 0 -o7

o ,29
0,03
0,04
3 ,32
I ,28

0,00
0 .02
1,94
0, 00

0, 10 0,01 0, 0s 0,00
0,01 0,01 0,01 0,03

0,05
0,03
1,89
0 ,04



Ànálise
sio2

A1203
FeO

Fe203
Cao

M90

Na2O

R20
trtno

TiO2
Crg2
NiO

tra åBP 52d

44.18
LL t82
L7 137
0,00
11,56
11.06
2,L8
o t24
o ,20
0,75
0, 00

0, 00

45.63
10.61
16 t24
0,00

Lr ,46
lt ,62
2 ,16
0,28
o,24
0r69
0r00
0,00
2,04

45,72
10,08
1s,86
0,00

't L ,59
Ll t59
2.02
o t22
o ,29
0,63
0,00
0,00

46,9O 46 ,64
9,54 10,00

15 ,46 15, 89
0.01 0,06
Lt,32 L7,25
12,37 11,86
7,59 I ,6A
0,27 0,22
0 ,23 0, 34

o/62 0.68
0, 00 0,03
0,01 0.06

st
A1 4+

I
!
I

A1 6+ 0,56
Tr 0, 08

Fe 3+ 1.40
r.fc 2 | 43

Ee 2+ c 0,54

Fe 2+ b 0,06
r{N 0 ,02
cÀ t,82

total B 1,91
Na 4 0,09

39

6,50
1,50

100,97

62

46 ,32
70 ,34
76,04
o ,64
77,26
1"t ,7 4

1,80
0,29
0 ,29
1,06
0,01
0,64

6 t70
1,30

2 ,03
100,03

46,09
I0 ,6'1
16,23
0.00
11,60
11,41
1 ,68
0,33
0,23
o .44
0,00
0,00
2,04

0,53 0,52 O,52
0,08 0,0'1 o,o'1
Lt23 1,16 O,92
2t54 2,56 2,7O
0,62 O t70 O,79

0 t 02 -0, 01 0,09
0103 0,04 0,03
1,80 L.84 1,78
1 ,85 1,86 1,90
0.15 0.14 0,10

6t'|6 6.81
t,24 1,13

2.04
100.30

47 tt9 46,01
8,73 9.54

15 ,41 16, 30
0,00 0,1.0
LL,77 11,4 0
LL,97 11,79
1,63 1,84
0,77 0,25
0. 37 0 ,26
0, s6 0,72
0.11 0,16
0,00 0,10

Na À 0,53 0t46 0t44 0,3s 0.35 0,31 0,3.7 0,33 0.39 O,4O 0t4.1 0,46 0,33
.K _ 0,04 0101 0,04. .0,04 0,04. 0:05 0,06 0,03 0.0s 0,04 0,05 0,04 0,05

Tabela 5.1 - ÀnáIises química dos anfibólios dos anfibolitos da Formação Àgua C1ara.
AnáIises realizadas en Clermont-Ferrand.

6,83 6,73
I tl7 L,27

0 | ss 0.51
o t07 0.r2
o,95 7,04
2 ,59 2 ,54
0 ,84 0, 80

0,06 0,01
0r04 0,04
I,7 6 L,75
1,87 1,80
0,13 0,20

46t75
8,94
16,13
0, 00

r!t26
L2 ,42
rt76
o ,20
0, 34

0,51
o ¡ 06

0,oo

1O0,72

43, 30
12 ,5-l
L6 ,16
0.00
lL t25
10,31
2 , 1,7

o,26
o t20
0,63
0,11
0,00

6 t'16 6 t95 6,79
7 t24 1,05 t,2L

0.61 O,4't 0.45
0,05 0, 06 0, 08

1,01 0,91 1,77
2,50 2 ,63 2 ,59
0.84 O,93 0,77

0,04 -0,03 0.03
0 , 03 0,05 0, 03
I t82 7,86 1,80
1,89 tt81 1,86
0,11 0.13 0,14

2,03
99,94

45, 19

10 ,51
15, 88

0,01
11,45
11, , 42

2,72
0,19
o,20
o,75
0,00
0r01
2 ,022,03

100. s0

45,09
lo,'t2
L1 ,I3
0,00
Lt,23
10,83
1, 38

0,24
0,00
0,76
0 ,o2
0 ,00

2 .04
100.41

&

6,88 6,50
7 ,12 1,50

0 .43 O,-12

0, 06 0 ,o7
1,08 1.26
2,'72 2.3L
0.77 0,64

0,08 0 . 00

0,04 0 ,02
1,78 1.81
| ,90 1, 83

0,10 0tL7

99,75

6,71 6,72
1,29 r,28

o,54 0,60
0, 08 o, 09
1,79 0,90
2 ¡s3 2,41
0, 65 1 ,01

0, 00 0 .L4
0 , 03 0,00
1.82 1.79
1 ,85 t,93
0,15 0 t07

2,01
99 ,4L



Anexo V

Mapa Geológico
rigura 1.1
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