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da Craciosa

Figura 1V.24: Diagramas catiônicos lFe+Mg+MnlY x Ti mostrando a variabilidade química observada

em biotitas das associaçöes alcalinas dos Cranitos da Crac¡osa . . . ,.... .. |V 63

Figura 1V.25: Correlação entre as proporçóes catìônicas fte+Mg+ MnlY x Alvr em biotitas da associaçào

aluminosa e das rochas monzodiorítìcas dos Cranitos da Craciosa ... ....lV.63

Figura |v,26: Diagrama ternário An-Ab-or (proporçöes moleculares) com representaçáo das

composiçöes de plagioclásio e feldspato alcalino (a) da associação aluminosaj (b) das rochas

monzodoriÍticas e associadas; (c) da associação alcalina l; e (d) da associação alcalina ll dos

Granitos da Craciosa. As composiçóes dos feldspatos alcalinos representam vafores ìntegrados de

zonas de núcleo e borda de grãos. Linhas representadas em (a) e (b) unem fases coexistentes.

..,,....,,.........,...........Iv.70

Figura tV.27: lmagens e perfls analíticos quantitativos (WDS) para cristais selecionados de p{agìoclásio.

(a) de sienogranito (Amostra 7B) da associação aluminosa e (b) de monzodiorítico (Amostra 598).

Acima: imagem ótica digital; ao meio, imagem composlcional (BEl), abaixo variaçòes

composicionaìs expressas em termos das molécufas de Anortita (An), albita (Ab) e ortoclásio (Or).

....,,....,...., tv.6l

Figura |v,28: Diagrama comparativo para temperaturas de saturação de zrffZr) e P(TAp) obtidas para

amostras dos 6ranitos da Craciosa. Sfmbolos como na Figura 1V.2. Temperaturas fixas de 600'C

correspondem a valores obtidos para amostras com característ¡cas químicas tbra do limite

Espaçamento entre anál¡ses sucessìvas: (a) 10 pm; (b) 15 pm. .... . .. ..

Figurâ lV,29: Composições dos feldspatos da associaçáo aluminosa e das rochas monzodiorítìcas no

diagrama An x Ab x Or. Em cinza, curvas do solidus para a temperatura indicada e "tie-lines" para

80OoC (segundo modelo de Ëlkins e 6rove, 1990). Sfmbolos como na Figura lV 2, . ,... ..... .|V.78

aceitável para aplicação do método de cálculo correspondente.

tv .62

.....tv ,7 2
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Flgurà APl.t: Composiçöes PCI(R) - PC2(C) - PC3(B). Amostras (a) 1 I A; (b) 3A: (c) 9. ...,........... .4P1 13

Figura APl.2: Histograma mostrando a freqLìêrìcia relativa de simulaçoes que levaram a médias iguais

Flgura APl.3: Histogramas mostrando os módulos dos desvios relativos das médias em relação ao valor

esperado (fobservado - esperadoj/valor esperado). Amostras (a) I I A, (b) 34, (c) 9. ........, .. 4P1.1 5

Figura APl.4: Histograma mostrando a freqüência refat¡va de simufaçóes que levaram a desvios padrão

aos valores esperados com nível de confiabilidade de 950/0.

Figura APl.5: Histogramas mostrando os módulos dos desvios relativos dos desvios padrão em relaçåo

observados iguais aos esperados com nível de confiabilidade de 950/o

Figura APl.6: Histograma mostrando a freqüência relat¡va de sìmulaçÕes que levaram a desvios padrão

observados iguais aos esperados por uma distr¡buição binomial, com nível de confiabìlidade de

950/0. De FK a Plag, integração dos resultados de testes de Razáo de Var¡âncias; Neilson e

Brockman corresponde a um método que considera todos os rnìnerais de cada amostra. ..,...4P1.19

Figura APll.l : Diagrama NaB x [Ca + Na] B de cf assificação dos anfibólios (Leake et al., 1 997) mostrando

a diversldade composicional do conjunto anal¡sado. Cátions calculados com base no método de

Flgura APll.2: H¡stograma mostrando a freqüència relativa com que cada critérjo cristalográfico foi

utilizado pelo método de Schumacher (ìn Leake et al., 1997) paÍa o conjunto total de dados.

Schumacher (in Leake et al., 1997) ......

Figura APll.3: Histograma mostrando a freqiìencia relativa com qr,re determinadas combinaçoes de

crìtérios cristalográficos foram utilizadas pelo mêtodo de Schumacher (in Leake et al., 1997) para

cada um dos grupos princ¡pais de anfibólios (classificação segundo Leake et al., 1997).

Comb¡nações com freqüencia relativa menor que 0,01 foram omitidas

....4Pt.I6
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O estudo geológico de campo, integrado com a caracterização petrográfica de fácies e o

tratamento de imagens de satélite e de dados aerogamaespetrom étricos levou à com partim entâção

clo denominado "Maciço Craciosa" em três uniclades inclepen clentes: Maciço Capivari, Maciço Órgãos

e Maciço Farinha Seca gue, juntamente com os Maciços Marumbi e Anhangava sâo aqui

denominados Cranitos da Craciosa. Em geral, estes mac¡ços têm formas elípticas com orientaçao NE-

SW e áreas entre 34 e 100 km'?.

Quatro associaçoes petrográf¡cas foram reconhecidas. A associação alcallna I 6 caracterizada por

álcali-feldspato sienitos do Maciço Anhangava e ocorrências isoladas de álcali-feldspato granitos do

Maciço Farinha Seca, que mostram paragêneses máficas variáveis com o aumento nos teores de

quartzo. Nas variedades mais máficas ocorrem anfibólio cálcico +clinopiroxênio +olivina (+allanita

-t-titanita +¡lmenita +zircão +apatita), enquanto anfibólio cálcico-sódico (+ chevkinita-perrierita)

ou sódico é o máfico essencial dos termos intermediários em diante. Biotita e anfibólio sódico se

formam nos estágios pós-magmáticos, substituindo anfibólio cálcico-sódico. Álcali-feldspato granitos

com anfibólio - Maciços Farinha Seca e Órgãos - compÕem a assoc¡ação alcalina l/, que contrasta

com a anterior por äpresentar intervalos restritos de variação modal, porém espectro composicional

dos anfibólios semelhante. Biotita granitos (s.s) com anfibólio (+titanita +allanita -l- magnetita

+ ilmenita) dos Maciços Capivari. Órgãos, Anhangava e Marumbi caracterizam a associação

aluminosa. De maneira geral, as variedades mais ricas em feldspato alcalino são as mais pobres em

quartzo. As rochas monzodioríticas têm afinidade potássica e são caracterizadas pela paragênese

b¡otita +anfibólio cálcico +cl¡nopiroxênio augítico + magnetita +ilmenita. Aparecem como

ocorrências discretas isoladas, com algumas evidências de relaçÕes locais de hibridismo com magmas

gra nít¡cos

De maneira geral, os minerais máficos presentes em todas as assoc¡açÕes são ricos em Fe e

pobres em Mg e Al. Os anfibólios são ¡mportantes ìndicadores da evolLrção química dos magmas.

particularmente nas assoc¡açÕes alcalinas, em que mostram extenso espectro composicional desde

anfibólios cálcicos até sódicos. Na associação alcalina l, os anfibólios cristalizam em condições

progressiva m ente mais oxidantes e alcalinas; na associação alcalina ll, as condiçÕes inicìais são algo

mais oxidantes e tendem a redutoras nos estág¡os finais; já na associação alumlnosa, os anfibólios são

cálcicos e se destacam pela homogeneidade; os anfibólios magnesianos das rochas monzodioríticas

são muito dìstintos dos anteriores, assim como os clinopìroxên ios. O plagioclásio da associação
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dluminosd var¡a de ol¡goclásio a albita cálcica, enquanto o dos monzodioritos varia de labradorita a

oligoclásio. Os maiores teores de Or nos feldspatos alcalinos são observados nas rochas subso/vus

(Oru,.n), sendo menores nas hipersolvus (Ot35.6).

As pressÕes de cristalização foram estimadas em 2-F0,6 kbar para as rochas monzodiorítícas

(Al-em-h orn blenda). As temperafuras líquidus e solidus dos magrnas graníticos foram de 800-900oC

e 700-750oC, respectivam ente, tanto para as associações alcalinas (T.,. e temperatura mínima de

estabilidade de feldspatos ternários â Pr:o : 2 kbar) como para a aluminosa (Too e hornblenda-

plagíoclásio). Para as rochas monzod ioríticas, os melhores valores são 1000oC (lAe) e 750oC

(horn blenda-plagioclásio).

A comparação dos Cranitos da Craciosa com províncias análogas sugere envolvimento de

fontes mantélicas na geração da associação alcallna L porém, a ligação com magmas primários

básico-interm ediários portadores de plagioclásio é inceÌta. As características da associacão aluminosa

parecem mais compatíveis com fontes da crosta inferior. As rochas monzodioríticas constituem

provavelmente Lrma linhagem magmática discreta, não vinculada diretamente corn os magmas

graníticos e sienít¡cos.
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Ceological fieldwork, ¡ntegrated with petrographic characterization and the interpretation of

satellite lmages and airborne gamma-ray spectrometric maps led to the division of the so called

"Craciosa Massif" in five indepenclent Lrnits: the Capivari Massif, the Órgãos Massif and the Farinha

Seca Massìf, which, together w¡th the Marumbi and Anhangava Massifs are here designated Craciosa

Cranites. On general grounds, these massifs appear at surface as ellipses oriented along NE-SW

direction with 34 to I O0 km2 in area.

FoUr distinct petrograph¡c associations were recognized. The alkaline / association is

characterized by alkaii-feldspar syenites of the Anhangava Massif and ¡solated occurrences of alkali-

feldspar granites of the Farinha Seca Massif. which show mafic paragenesis variable according to the

increase in quartz contents. ln the nrore mafic varieties. calcic amphibole +clinopyroxene -tolivine

(+allanite +titanite +ilmenite +z¡rcon +apatite) occur, while calcic-sodic or sodic amphibole is the

essential mafic phase in the intermediate (bearing chevkin ite-perrierite) and the more felsic varieties.

Biotite and sodic amphibole form in the post-magmatic stages, substituting calcic-sodic amphibole.

Am ph ibole-bearing alkali-feldspar granites - Farinha Seca and Órgãos Massifs - compose the alkaline

// association. which contrasts with the preceding one by presenting a more restricted interval of

modal variation, although the composit¡onal range of the amphiboles is similar. B¡ot¡te gran¡tes (r.r)

bearing amphibole (+titanite +allanite +magnetite +ilmenite) of the Capivari, Órgãos, Anhangava

and Marumbi Massifs characterize rhe alumino¿rs association. ln general, the varieties rìcher ìn alkali-

feldspar also have the lowest quartz contents. The monzodìoritic rocks have potassic affinity and are

characterized by the paragenesis biotite +calcic amphibole +augitic clinopyroxene + magnetite

+ilmenite. They appear as discrete isolated occurrences showing evidence of locaì mingling with

gran¡t¡c magmas.

The mafic minerals present in all associations are, on general, Fe'rich, with correspondingly low

Mg and Al contents. The amphiboles are ¡mportant indicators of the chemical evolution of the

magmas, pafticularly in the case of the alkaline associations, in which they present a large range of

compositions, from calcic to sodic. ln the alkallne / association, the amphiboles crystallize in

progressively more oxidant and alkaline conditions; in the alkallne // association, the initial conditions

are somewhat more oxidizing and shift to reducing in the final stages: in lhe aluminous association,

on the other hand, the amphiboles are calcic and comparatively homogeneous, while the Mg-rich

amphiboles of the monzodioritìc rocks are contrasted, as well as their clinopyroxenes. Plagioclase
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from the aluminous association varies from oligoclase to calcic albite, while in the monzodiorites it

varies from labradorite to oligoclase. Higher contents of Or ìn the alkali-feldspars are observed ¡n the

subso/vtts rocks (Orur.n), when compared to the hyperso/vus ones (Orrr.ur).

The crystallization pressures were estimated ¡n 2+0,6 kbar for the monzodioritic rocks (Al-in-

hornblende). The liquidus and so/idus tenrperatLrres of the granitic magmas were 800-900oC and

7OO-7 50oC, respectively. both for the alkaline (T.,. and minimum temperature of stability of ternary

feldspars at P¡,ro = 2 kbar) and aluminous associations (Too and ho rnblende-plagioclase). For the

monzodioritic rocks. the best values are I000oC (Too) and 750oC (horn blende-plagioclase).

The comparison of the Craciosa Granites with analogous provinces suggests the involvement of

mantle sources in the genesis of rhe alkaline / association; however, the connection with plagioclase-

bearing basic-interm ed iate primary magmas is uncertain. The characteristics of the aluninous

association seem compatible with sources of the lower crust. The monzodioritic rocks are probably a

dist¡nct magmatic series, not directly related to the granitic and syenitic magmas.
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Desde que os granitos Tipo-A foram propostos como um grupo independente de granitos por

Loiselle e Wones há mais de 20 anos, muitos autores têm discutido a propr¡edade desta distincão

(e.g Whalen et d/.. 1987i Eby, 1990, t992: Hogan et dl., 1992., pitcher, j 995; King et al., 1997:

entre muitos outros).

A maior dificuldade parece ser a reunião, em um mesmo grupo, de rochas com afinidades

geoqulmicas contrastàntes, peralcalinas por um lado e peralunrinosas por outro, e formadas em

ambientes geotectônicos variados (e.g pós-colisio nais, anorogênicos). por outro lado, a singularidade

geoquímica deste grupo é marcante, e certamente aponta para aspectos comuns na sua origem e

evolução (Pitcher, 1 995).

A coexistência de Sran¡tos Tipo-A meTaluminosos a peralcalinos (associação a/calina; Lameyre e

Bowden, 1982) e meta- a peraluminosos (associacão a/uminosa) em ambientes pós-colisionais

permite estudar as diferentes fontes e processos que levam à formação da diversidade obsenvada nos

granilos Tipo-A. sendo assim, o presente trabalho foi concebido como pafte de um projeto mais

amplo de estudo das associaçÕes alcalina e aluminasa de granitos Tipo-A.

AssociaçÕes de ambos os tìpos estão presentes na região 5ul do Brasil em nrais de uma dezena

de maciços granÍticos e sieníticos que compÕem a Província Serra do Mar (Kaul, 19g4: Vlach et al..

1996), formada ao final do Ciclo Brasiliano por imponante magmatismo pós-colisional. Destacam-se

as ocorrências nas proximidades da Serra da Craciosa (Maciço Craciosa - Cordani e Cirardi, .l 
967:

Fuck et a/.. I970: Macico Anhangava - Fuck, 1966; e Macico Marumbi _ Cordani e C¡rardi, 1967),

que são o objeto do presenre trabalho (rf Figura l.1).

l. lrurnoouçÃo no r¡røn

Cran¡tos Tipo-A lêm sido alvo de um grande número de estudos petrológicos nos últimos anos.

A grande maioria destes trabalhos se fundamenta em dados geoquímicos, principalmente ¡sotóp¡cos,

e o objetivo comum é identificar a importância relativa de fontes crustais e mantélicas na geracao

deste grupo de rochas. Com base nas informacÕes disponÍveis, alguns modelos vêm sendo propostos

como responsáve¡s pela geração destas rochas (parte ll).

ll. ABoRDAcEM METoDoLóclc¡ e EsrRUruRA DA DtssERTAcÃo
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Entretanto, o fato de nestas suìtes predominarem amplamente tipos d¡ferenc¡ados dificulta a

identificação de trajetórias de diferenciação. Essa virtual inexistência de termos poucos diferenciados,

juntamente corn o potencial fraclonamento de diversas fases, normalmente torna o problema de

difícil solucão. A s¡tuação é ainda dificultada pela freqùente sobreposição de processos pós-

magmát¡cos.

O resultado é que apesar do crescente esforço analítico, que tem possibilitado uma

caracterização mais detalhada de diversas localidades, a compreensão dos processos de geração e

evolução dos magmas formadores de granitos Tipo-A, depois de um grande salto no inicio dos anos

q0, tem progredido de maneira relativamente lenta nos últimos anos.

Por outro lado, a caracterização mineralógica detalhada - tanto textural como química - tem se

firmado cada vez mais como impoftante chave para a descrição e compreensão de processos

magmáticos e pós-magmáticos. Ainda assim, pelo menos nos estudos petrológicos mais

convencionais, efa não tenr sido utilìzada amplamente até o momento.

Diante deste panorama, o presente trabalho tem como foco principal a descricão detalhada da

evolucão textural e química das principa¡s fases minerais presentes, como chave para a identificacão

dos processos envolvidos na gênese de granitos Tipo-A (Parfe lV).

Como os macicos que compõenr a ProvÍncìa Serra do Mar - as ocorrências aqui estudadas

inclusive - foram alvo apenas de trabalhos de cunho geral (Kaul, 1984, 1991 Siga Jr.. 1995). este

detalhamento tem de ser precedido por uma caracterização geológica e petrográfica geral (Pàrte lli)-

Alguns desdobramentos, apenas indiretamente relacionados ao tema principal desta

disseftacào, acabaram sendo desenvolvidos ao fongo da pesquisa. Os principais foram uma avaliação

dos r¡étodos de estimativa de composicÕes nrodais e dos erros envolvidos (Apêndice l), além de uma

avaliacão crítíca do método de Schumacher de estirrativa, a paftir de ferro total, das proporçoes

entre Fe2* e Fe3* em anfibólios (Apêndice ll).

A forma de organização escolhida segue a seqùência (crono)lógica em que o trabalho foi

desenvolvido. Além disso, cada uma das panes tem como base uma abordagem específica, e

conseq üentem ente, uma metodologia associada, justificando a sua ìndivid ualização. Por fim, cada

uma foi construída independentemente das demais, com o objetivo de facilitar a posterior

pu blicação.

:
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O projeto original previa o estudo "apenas" do Maciço Craciosa. De acordo com a l¡teratura

existente naquele momento (e.9. Maack, 1961; Kaul, 1997). este macico apresentava uma

combinação de características favoráveis a um estudo de granitos Tipo-A, principalmente a

coexistência de rochas de associacÕes aluminosas e alcalinasben conlo de variedades dioríticas.

Os trabalhos de campo mostraram que o denominado "Maciço Craciosa" é composto, de fato,

por pelo menos três mac¡ços independentes. Estes, juntamente com os Maciços Anhangava e

Marumbi, constituem um conjunto geologicamente coerente nesta região da Província Serra do Mar,

e, portanto, o seu estudo integrado se mostrou uma alternativa mais interessante.

Por outro lado, as caracterÍsticas naturais da ârea (e.g. alta declividade, densa cobertura

vegetal, etc.) ¡mpuseram severas limitaçoes de acesso à área, impedindo o mapeanrento facìológico

bem como uma amostragem adequada de diversas regiÕes, de tal forma que o detalhamento

geológico originalmente previsto foi prejudicado. Neste sentído, a expansão da área - sobretudo a

inclusão do Maciço Anhangava - permitiu que uma maior variedade de tipos petrográficos fosse

estudada, possibilitando uma melhor caracterização das associacões petrográficas presentes na área.

lll. A o¡r-l¡ntrAçÃo DA ÁREA DE EsruDo
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Os granitos fipo-A foram definidos originalmente por Loiselle e Wones em 1 979 com o intu¡to

de separar um grupo de rochas tipicamente formadas em ambiente anorogênico (¡ntraplaca ou zonas

de rift), anidras e normalmente de tendência alcalina (mas também incluindo t¡pos peralumínosos),

das rochas graníticas mais comuns, pertencentes aos grlrpos l, S e M (cf. Eb,y, 1990; Hogan ef ¿/..

1992; Pitcher. 1993),

Desde então, diversos trabalhos têm discutido a viabilidade e a validade dessa subdivisão

(Whalen et al., 1987'. Eby, 1990, 1992: K¡ng et dl., 1997. entre ourros).

Se por um lado. parece haver consenso quanto à singularidade geoquímica deste grupo de

rochas (altos valores de álcalis, Fe/Mg, F, Zr. Nb, Ca, Y e ETR - exceto Eu, e baixos vafores de Ca, Ba

e Sr), por outro, parece difícil aceitar urn grupo coeso que inclua associaçoes petrográficas

contrastadas (alcalinas e afuminosas) formadas em ambientes geodinâmicos variados (pós-colisionais

e anorogên¡cos).

lgualmente diversos são os modelos petrogenéticos propostos, e ainda não se tem claro qua¡s

são as fontes de calor e material envolvidas, o que levou Hogan et a/. (1992) a descrever este grLrpo

de rochas como Tlpo-Ambíguo.

Ainda que seja razoável acreditar que mais de um modelo, envolvendo fontes variadas, tenha

de ser invocado para explicar a gênese destas rochas, as característícas em comum levam à

necessidade de aspectos unificadores entre esses modelos.

Recentemente, um grande esforco vem sendo realizado com o objetivo de compreender irais

satisfato ria m ente a gênese dos granitos Tipo-A, que cada vez mais se confirmam como um grurpo

independente de rochas graníticas (Eby, 1992: King et d/., 1997).

Apresenta-se a seguir uma revisão geral do conhecimento acumulado para as granilos Tipo-A,

enfocando características petrográfìcas e mineralógicas, características geoquimicas e isotópicas e,

finalmente, os modelos geodinâmicos viáveis.

l. lNrRoDUçÃo
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ll. Cnnncrrnísrrcns p¡lRocRÁrrcAs E MTNERAtóclcns

Os granitos Ttpo-A são bastante variáveis do ponto de vista m¡neralógico e petrográfico, O

?ripecto mais marcante é a coexìstênc¡4, em proporçoes variadas, de granitóides hipersolvus

peralcalinos e subso/vus peralurninosos, que dificilmente podem ser acomodados em urn grupo com

significado petrogenético ou descritivo único.

Torna-se evidente então a necessidade de dividir os granitos Tipo-A em pelo menos duas

associacöes petrográficas fundamentais: (l) uma associação alcalina. que inclui álca li-feldspato

granifos hipersoløu5 peralcalinos e metäluminosos, (2) uma associacão aluminosa, correspondente às

variedades Sranít¡cas subsolvus melaluminosas ou peraluminosas. (rf Lameyre e Bowden, 1982; King

et â/., 1997', Bonin et a/., 1998: Liégeois et d/., 1998).

Assocíagão alcalina

lnclui rochas maciças, com amplo predomínio de á lca li-feldspato granitos hlperso/vus (Figura

il.1)

11.1. Prrnocnnnn

Ap
Figura ll.1: Campostções n¡odais de grdnitos Tipo-A da prövíncid Anorogên¡ca da Nigérla.

EÀ1raído de Pither (1 993).

De maneira geral. feldspato alcalino e quartzo, subidio- a idiomórficos, são as fases dominantes

(> 5O% e >30% modal, respect¡vam ente); o feldspato alcalino é sempre mesopeftítico, a paÌtir do

qual eventualmente se formam cristais de albita independentes ou bordas em cont¡nuidade ótica

com as lamelas de exsolucã0. Plagioclásio aparece em pequenas quantidades, como fase tardia, em

rochas menos diferenciadas, que foram referidas como trdntsolvus (Martin e Bonin. 1976).
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Os máficos säo pouco abundantes (normalmente <5%), com predomÍnio de anfibólios.

tipicamente cálcico-sódicos (ferro barro is¡tâ e ferrowinchita) e sód¡cos (riebeckita e arfvedsonita), mas

também cálcicos (ferroedenita e fenohastingsita) nas variedades metalumínosas. Assim corno estes

anfibólios, biotita, olivina e piroxênio cálcico, quando presentes, são dominados pelas moléculas

¡icas em Fe e pobres em Al (annita, faialita e hedenbergita respectivam ente).

Os acessór¡os presentes são normalmente ricos em elementos de alto potenc¡al iônico (HFSE) e

elementos terrâs raras (REE) como zircão, allan¡ta, chevkin ita- perrierita, e apat¡ta, além de outros

ma¡s exóticos nas variedades peralcalinas como astrofilita, torita, etc.. Fluorita é comum nestas

variedades. Dentre os óxidos predomina a ilmenita, sendo a magnetita rara ou ausente. (para

detalhes, cf. furner et d/., 1992ai Poitrasson et d/., 1995i Liégeois ef a/., 1996., Han et d/., 1gg7l

Bonin e¿al., 1998: Hadj-Kaddour etal, 1998).

Assocíagão alumínosa

Os granitos desta associacão são também maciços, aparecendo predominantemente sieno- e

monzogranitos e mais raramente granodioritos e quartzo monzon¡tos, fodos subso/vus (FigLrra ll.2).

Em algumas provÍncias aparecem ainda álca li-feldspato granitos.

Fígura ll.2: Composições modais de granitos da associação aluminosa do Cinturão Anorogênico

Trdnscontinental Norte Americano. Ertrdído de Andeßon e Bender (t gg9),

De maneira geral, plagioclásio zonado desde andesina nos núcleos até oligoclásio nas bordas é

a primeira fase a se cristal¡zar. Quaruo é a fase seguinte. seguida de feldspato alcal¡no pertitico, que,

tipicamente, apresenta teores de K menores nos tipos mais diferenciados.

Biotita annítica é o máfìco mais impoftante e está sempre presente ao lado de anfibólio cálcico

(ferroedenita e ferro hastingsita) em teores variados: ambos aparecem desde idiomórficos, precoces,

oTz
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até ¡ntersticiais, tardios. Muscovita e granada são observados em alguns tipos peraluminosos.

Anfibólios sódicos aparecem em alguns álcali-feldspato granitos.

Os acessórios incluem zircão, apat¡ta; allanita e titanita, além de xenot¡ma e monazita em

alguns casos.

llmenita é o óxido mais comum na maioria das províncias (e.g Cinturão Dobrado Lachlan,

Austrál¡a - King et al., 1997; Fennoscandia, Finlândia - Rämö e Haapala. 1995); magnetita é rara ou

ausente, diferentemente do que ocorre em outras províncias (e.9. Cinturão Anorogênico

Transcontinental da América do Norte - Anderson e Bender, 1989; granitos Jâmon e Musa, Leste do

Cráton Amazônico - Dall'Agnol et a/.,1999), onde magnetita primár¡a é observada.

As características petrográficas e mineralógicas dos granitos rapakivi (e.¿: Rämö e Haapala,

1 995) permitem ìnclui-los na associacão alumlnosa. e por isso eles serão tratados de forma integrada

com os demais granìtos deste grupo.

ll-?- CôNDraôFs DF aRrçTÁr r7ÄaÃô

Os magmas formadores de granitos Tlpo-A sã.o freqüentemente t¡dos como

ternperatura, anidros, ricos em F e reduzìdos. As características mineralógicas das rochas

grupos permitem verificar a consistência defas deduçÕes.

Assocíação alcalina

Nestas rochas, os máficos anidros cristalizam precocemente como cristais idiomórficos,

enquanto os hidratados cristalizam tardiar¡ente, formando cristais ìsolados ou em agregados

intersticiais: este fäto evidencia o caráter anidro destes magmas, que só no final da sua cristalização

atingem níveis de água altos o suficiente para estabilizar as fases hidratadas. Esta conclusão é

corroborada pelo fato de serem raras as ocorrênc¡as de pegmatitos (Turner et d/.. 1992a).

A ausêncía de xenólitos ou de restitos tem sido interpretada como indicativa de altas

temperaturas magmáticas (Whalen ef a1.,.1987', Turner e¡ al., 1992a', P¡tcher, 1993, entre outros).

Estimativas por métodos diversos (Tabela ll.1) levam à conclusão de que as temperaturas magmáticas

se situam entre I O00oC (liquidu! e TOO)C (solidui¡.

A presença comum de cavidades miarolíticas e de rochas vulcânicas associadas em parte

significativa dos maciços indica colocacão em níveis crustais rasos. Além disso. o caráter hiperso/vus
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destes granitos é compatível com baixos teores de água e pressões litostáticas, o que está de acordo

com as estimativas baronrétricas existentes (Tabela ll.1).

Fínalmente, as estimat¡vas de fugacidade de oxigênío sugerem condiçoes reduzidas, 2 ou 3

unidades abaixo do tampäo QFM (q ua ruo-failita-magnetita).

Tabela ll.1 :

Estimativâs de parânetros Ìntensivos d paftir de equilíbrios minerais

diversos para gran lTos Tipo-A das associacoes alcalina e alum inosa

.e!
FE

or!Èg
Et!
IE

It

Provínc¡aAnorogên¡ca 900oC(liqu¡dus)
da Córsega (França) 700oC (soljdus)

C.ordilhe¡raPadthawây 1000-800oC
(Austrál¡a) (llm+MagnrQUiFa)

Locål remperâturâs Pressão de colocåção
litostát¡cã

C¡nturão Dobrado 900-800 oC 1-2 kbar
Lachlan (Austrália) (saturação em Zr) (mínimo granírico)

C¡nturão Anorooênico
i;;;;";;l;;;;i-- 8!0-600oc 2,7-3,2kbar(muscovitas)

t¡rn*¡* ¿ì Ñ"..") (feldsp¿tos) 3-3'5 kbar (Al em Hbl)

Complexo Grên¡tóide 870-740 oC (Plaq+hbl) , ,
(F¡n¡ândia Central) 950-700 oC (Biot)

Colllplexos Rãpakivl
Wiborg e Suomennlemi 820-800 oC (Plag+Hbl) 2,8-3,6 kbar (At em Hbt)

(Sulda Flnlând¡a)

,=åä

SE
gß
(,

Turner ef a/. (1992a) descrevem ainda inclusÕes leliquiares de ferrosilita e pigeonita invertida

com doís conjuntos de exsoluçÕes, fornradas a temperaturas da ordem de 100OoC e a pelo menos 5

kbar de pressão de acordo com a projeção dos piroxênios de Lindsley. Além disso, os valores de Mg#

observados nestas pigeonitas sugerem cristalização a partir de magmas com Mg# próximo de 20,

enquanto os valores observados nas rochas estudadas não ultrapassam I2, evidenciando uma origem

a partir de magmas básico-interm ed iários. As estirnativas de pressão a paftir do teor de Al nos

anfibófios cálcicos (ferrohastingsita) que hospedam esras inclusÕes conferem valores da ordem de 2-

2,5 kbar. Com isso, os autores sugerem uma cristalização em regime de pressão decrescente em

paralelo à ascensão dos magmas, com uma clara tendência de enriquecimento em Fe nos termos

mais diferenciados.

0,5 kbar

<1 kbar

Fugacidade 
Referôncraoe oxtgento

< QF¡4

-2 a -3 

^QFM 
furnet et al,

(llm+¡¡agnrQEtFa) (19924)

Poitrasson e¿ a¿

(199s)

< NNO

o a +3 
^eFM 

o.o"TÏSfri*0"'

-oitLi;1",^ltt 
Eriott e¿ a/ (1ee8)

- Eliott e¡¿l. (1998)

King etal, (1997)
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Como nas variedades dá associação âlcalind, materiais restíticos ou xenóf itos são raros ou

ausentes. indìcando também temperaturas relativamente elevadas (Rämö e Haapala, j995). As

estimativas termométricas (Tabela ll.1) indicam um intervalo máximo entre 9OO e 60OoC, algo

inferior ao estimado para magmas geradores das rochas da associação alca/ina, mas com

temperaturas liquidus superiores às de granitos Tipo^/, da ordem de 75OoC (King et al., 1997).

As estimativas barométricas indicam pressões entre 2,4 e 4,3 kbar, superiores às obtidas para

as rochas da associação alcalina. Por outro lado, King er a/, (1 997) argumentam que as proporçÕes

entre quartzo e feldspatos são normalmente próximas das composições de mínìmo para 1-2 kbar.

Para os gran¡tos pós-cinemáticos do Compfexo Cranitóide da Finlândia Central. com base no

equilibrio olivina ferrosa - piroxênio - quaruo, Elliotl et d/. (1998) encontram ainda pressões de até

I kbar para rochas monzonítìcas. Tais observaçÕes tambérn sugerem uma evolução sob pressão

decrescente para os granitos da associação a/uminosa.

A fugacidade de oxigênio é um parâmetro bastante variável de uma provincia para outra,

como evídenciado na Tabela 11.1 .

O teor de água nestes magmas também foi estimado como baixo com base na ocorrência de

máficos hìdratados como cr¡stais interstìciâis por alguns autores (e.& Anderson e Bender, l9B9).

Entretanto, as variaçÕes na forma de ocorrência de b¡otitas e anfibólios cálcicos encontradas no

Cinturão Dobrado Lachlan levaram King et dl. (1997) a questionar esta interpretação. Experimentos

de cristalizacão conduziram Clemens et â/. (1986) à conclusáo de que os teores de água de granìtos

da associação a/uminosa deste mesmo cinturão estão entre 2,4 e 4,30/o, semelhantes aos valores

observados em granitos Ttpo-/ adjacentes, levando King et a/. a considerar que o caráter anidro não é

com partilhado pelas variedades aluminosas.

Além disso, valores altos de F nos magmas foram apontados como característicos de gran¡tos

Tipo-A por diversos autores (e.¿r whalen et d/., 1987'. Pitcher, 1993). De fato, gran¡tos da associação

alcalina apresentam máficos hidratados com teores acima da média de F: entretanto, King et d/.

(1 997) mostram que o mesmo não ocorre com os gran¡tos da associação aluminosa, cujos máficos

hidratados apresentam valores de F relativamente baixos.

Sendo assim, pode-se afirmar que as rochas da associação aluminosa apresentam características

que os diferenci dos demais tipos de granitos (e.g maior temperatura dos magmas); entretanto,

|-7
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as caracterÍsticas tidas como tÍpicas dos granilos Tlpo-A são na sua maioria mais pronunciadas ou até

mesmo exclus¡vas da associação dlcd/ind. justificando a divisão proposta com base em característ¡cas

petrográficas descritivas.

I l-1- Aç çÉRrF( DF rîRÂNrrôç Trpô-A

Recentemente, Bonin ef a/. (1998) reafirfiaram a existência de duas séties: (a) monzonito -
s¡en¡to - sienogranito - álcali-feldspato granito, dlál¡cd no sentido de Peacock (1 931) ou dlcdl¡nd na

concepção de Lameyre e Bowden (1 982): e (b) monzonito - monzogranito - sienogranito - álcali-

feldspato granito, tipicamente alcali-cálcica no sentido de Peacock (1931), cálcio-alcalina de a/to

potásslo na concepcão de Lameyre e Bowden (1982), ou ainda a/uminosa. As asiociaçoes alcalina e

aluminosa aqu¡ descr¡tas seriam, neste conteKo, os termos finais destas séries alca/ina e alunlnosa.

Tal visão invoca a gênese dos granifos Tipo-A por diferenclacão de termos mais máficos. Na

grande maioria das ocorrências, as rochas granítìcas de ambas as séries aparecem âssociadas a rochas

básico-íntemediárias, que ocorrem como diques e derrames basálticos ou como corpos ìntrusivos

gabróides e anortosíticos: além disso, enclaves máficos microgranulares são pouco abundantes mas

estão sempre presentes (Turner et al., 'l 992a; P¡tcher, 1993; Rämö e Haapala, I 995, entre outros).

Entretanto, taìs obseniacões não bastam para se sLrpor uma relação comagmática entre os

termos máficos e félsicos e, de fato, varíedades intennediárias sáo relativamente räräs. Neste

contexto, as ínclursÕes observadas por Turner et al. (1992a: rf acirna) evidenciam, pelo menos para

os granitos da associação alcallna, a evolucão através de cristalização fracionada a partír de termos

básico-interm ed iá rios, tornando provável a existência de uma série a/calit¡a cono proposto por Bonin

et dl. (1998). Resta saber se os granitos da associação aluminosa de fato peftencem a uma série

petrográfica como a idealizada por Bonin et al, (1998); as informaçÕes petrográficas até aqui

levantadas não perrìitem confirmar ou negar esta hipótese.

De qualquer modo, a divisão proposta em uma associação alcalina e oul:a dluminosd de

granilos T¡po-A é fundamentalmente descritiva e independente da ex¡stência ou não destas séries,

mas os contrastes observados devem refletir diferenças genét¡cas importanies entre os dois grupos.
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I I l. CRnacreRísr¡cns croeu írurcas

Do ponto de vista geoquímico, granitos Tipo-A sâo t¡picamente enriquecidos em sílica, álcaiis,

Fe, HFSE, REE e Cå, e empobrec¡dos em Ca, Al e Mg. Razões Ca/Al e as somas de Zr+ Nb+Ce+y são

tipicamente altas nos granilos Tlpo-A quando comparadas aos valores encontrados nos demais tipos

de gran¡tos (1, S, M); sendo assim, diagramas envolvendo estas quantidades (Figura ll.3) podem ser

utilizados para discriminá-los (Whalen et d/., 1987.. Eby, I990).

lll.1. Groeuí¡ulcn oe rl¡rvrt¡lros n¡¡tonrs ¡ rR¡cos

i[ i

l\,

' . lopsalls su¡lc: T scrl lslrnd Brght sfanirci * sL. lf,wrênæ srânrr.i v wckford comp¡cri o shir¿ comptcr, Nigcriaio Ee,t.omPlcx coßicai x Acklc) rranuc, fÉcrìo,úr*l l.rypc (?) grånirc. richr;n RotJ ¡elr: + Srn¿y crp" g.u"id, t,i.iio'nor"jSrype sraniler ^ Muflbulh suircr . c¿bo suirei . Orr,., L,"rri" Àiy-p" g.,,n;*, o l-ìyp" g-,i," *o"ei, LÐ S_ri; g;"i,;ì"li"i"ìo l¿lsic l-typc aruniLc ¡rvcràso: ê tchic s-ryp€ I,unirc aleråse: ei e.iypc sranire níi"sì, r¡,i".t"¡yt s U-ryi. i*¡r. o"",,igJfrom Nca Brìtôìn. P.N.C.

Figura ll.3: Diagrârnds Zr, Nb, Ce e Y versus / 000+6a,/Al para vários granitÒs TipÒ-A, e tàrnbém,

para compardção, os ìampos para os granitos l,5 e tW e pdrd doß grupos de granitos T¡po-l e

Tipo-' fracionados (tontornos pontilhados). frtraído de Whalen et al. (t 9A7).

Nb

to 12

10O0o.Ca/Al

8rot2
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Os teores elevados em álcalis dos granitos Tipo-A (nêdia de 8,72% em peso, em comparação

conr 5,2370 - Tipo-n4. 6,530/o - Tlpo-/ e 6,37 o/o - Tipo-S: Whalen, 1987) levaranr muitos autores a

denominá-los genericanìente como granitos alcalinos (e,& Sylvester, I989). De fato, etn algumas

províncias, as rochas das associaçÕes alcalina e aluminosa não se diferenciam pelos teores de álcalis,

mas sim pelos teores de Al, mais baixos na associação alca/ina (Fígura ll.4), o que lhes confere o

caráter peralcalino. Neste caso, estas rochas foram denominadas coletivamente de peralcalinas,

inclusive as variedades que qu¡m¡camente se mostraranr metaluminosas (Liégeois et d/,, 1996). f al

denominação, entretanto, se mostra pouco satisfatória, já que a saturação em alumina é um

parâmetro químico ìmportante e o termo "peralcal¡no" tenl significado bastante específico e

dìfundido: talvez fosse mais adequado denominar a sêrie alcalina de gran¡tos Tipo-A de série

àgpdíticd, já que (I) a característica mais marcante das rochas agpàíticas insaturadas é o

enriquecimento de álcalìs em relação à alumina; (2) essas associaçÕes nrostTanl uma diferenciação

agpaítica (Hadj-Kaddour et d/.. 1998). de forma que (3) algumas das variedades r¡ais dìferenciadas

apresentam acessÓrìos exóticos (/:é. âgpaít¡col como a astrofilita, constituindo-se em verdadeiros

dgpditos supersaturados na concepção de Ulbrich (1984), inclusive com cristalização tardia dos

minerais máficos, a que se refere como seqúência agpaífica de cristalizacão (Ulbrich, 1984). Ainda

assim, considera-se aqui mais relevante destacar a existência de uma associacêto a/calina do que a

p resen ça de rochas "agpaíticas".

', tr. t ,-,-"- ,7
¡r_¡lt.¡t,nr /

itsþ.iu ir'.ó(' >'1 
/,/ ,.*l:"-t:fg:1t / i¡-o?å !r indc¡ 'il

^J
^ i /H^ D

..^V8i+
L- ,/^ -Lu.:r i.. L-/L ñi\ ,<,I ¡Ãiy'

"È 
./ .1 (t

,1 ú
'È ./ q .t

.' .; ,! .¡ .f i .f

Figura ll.4: Diagrama o/o dtômicd de álcalis (Na+ K) versus %o atômica de Al para rochas do

Complexo Anelar Tessalit (A4ali). trtrdido de Llégeoß et al. (t 996).

É importante notar que principalmente Eânilos Tipo-\, nras também Iþo-5 bastante

fracionados, apresentam composições simìlares às de granitos Tipo-A meta- e peraluminosos,

sobretudo no que tange a elementos maiores - já que todas essas composiçÕes eståo próximas do
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mín¡mo Sranít¡co - mas tanrbénr err elementos tracos, devido ao seu cotÌpoftamento geoqLJÍnlico

sernelhante nesses sistemas (rf Figura Il.3).

Ainda assim, Whalen e¿ a/. (1987) mostram que râzões entre elementos incompatíveis de

Srande Iaio iôn¡co (LfLE, e,g Rb, Sr, Ba) evìdenciam o caráter claramente fracionado destes granitos

T¡po-/ e Tipo-S, o que não é ol¡seruado nos granitos Tipo-A (Figura ll.S).

10

Æ

-o\Í.

l

0.5

ol

i 100 300 1000 2000

Zr*CetY
F¡gura ll.5: Diagrama Zr+Ce+Y versus Rb/Bd pard grdnitos Tlpo-/ e Tipo-S fracionarlos (Ackley e

Sandy Cape) e para granitos Tipo'A da Suite Topsaiß. Sítnbolos conio nd Figura 1f.3. [^'rdído de

Whdlen et dl. (l 987). Simbologia como na Figura t/.3.

Whalen ef a/. (ì987) e Eby (1990) mostTam que nos diagranras discrininatórlos de pearce eI

a/. (198a), os granitos Tlpo^A se localizam no campo dos gran¡tos intraplaca, sendo possírrel separá-

los dos granitos Tipo-le Tlpo-S com esse ripo de diagrama (Figura ll,6).
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WPG

Y

Figura ll.6: Dlagrama dßcrimindtório de pearce et dl. (rgB4). cantpos; oRG = granitos

orogênicos: vAG : drca mdgmático. coLj : grdnitos colislonaß; wpo : grãnitos intla,pldcd.

Simbolos como nd Figura 1t.3. Exa-aída de Whdlen etdl. (t98Z).

Eby (1992) foi capaz a¡nda de distinguir dois grupos de granitos Tlpo-À com base em

diagranras envofvendo elementos tTacos: unl com assinatura típica de diferenciaclos mantélicos,

semelhante à de basaltos de ilhas oceânicas (4,), incluindo os granitos ànorogênicos (de zonas de rilt
ou intraplacâ); e outro com padrões semelhantes aos de magrnas de arcos de ilhas e margens

continentais (AJ, correspondendo aos granitos pós-col¡sionais e rapakivi (Figura ll.7).

Ce

Figura ll.7: Dlagrama tridnguldr Y-ce-Nb ntostrando a sepdrdção entre os subtipos At e A2; a retd

que sepdrd os dois campos corresponde à rcldcão y/Nb = Í.2. Extraído de Eby (t gg2).
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tl4 o d e la m en to s geoq u ím i co s

Os dados geoquÍmicos disponÍveis podern ainda ser utilizados para avaliar a ¡mpoftância

relatìva entre as fases fracionadas ao longo da d¡ferenc¡ação, assumindo-se que esta se dá por

cristalização fracionada.

segundo Eby (1990), as razÕes y/Nb e Sc/Nl¡ são profundamente modificadas pelo

fracionanrento de clinopiroxênio ou anfibólio. já que apenas Y e Sc são incorporados nestes minerais.

No conjunto de dados analisado pelo autor, é pequena a var¡ação observada nestas razoes, de forma

que, na maioria dos casos, fracionamento de apenas 5% destes minerais pode explicar as variacoes

observadas (Figura ll.8a).

.nz
O
(n

_oz
(J
a

r0
t¡

1

E¿ /=ux
.1

E¿ /= ux
Figura ll 8: (a) D¡dgnmd Sc/Nb versus y/Nb. sdo rndicadas as trdfetó/'tds devidas ao

fraclonamento de piroxênio (p) e anfibólio (A) para magmas cam teares de sílica altos (H) e
' ntoderados (L); (b) diagramã Bd versus tu/fu*, sao indicadas ds trdietórids devidas ao

. 
frdciandmento de plagiorlásio (p) e fe/dspato altalino (AF). EÀ.trdído de fby (/ 990).

AIém disso. diagramas Ba versus Eu/Eu' permitem inferir o papel exercido pefos feldspatos;

analisando diagramas como este, o refer¡do autor atribui as variaçÕes presentes ao fracionamento de

II-13



feldspato alcalino e quantidades menores de plagioclásio (Figura ll.8b). De fato, vários autores

descrevem o fracionanlento de fases félsicas como o principal mecanismo de diferenciacão das rochas

granÍticas, com atuação restrita de fases máficas e acessórias (e,g. Liégeois et d/., 1996: Hadj-Kaddour

eta/., 1998: Dall'Agnol etd/.. 1999).

Associações alcaf ína ye¡¡øs aluminosa

A análise da Figura ll.9 pennite verifjcar que as râzões Ca/Af apresentam fofte correlação

positiva com o Índice Agpaírico (tA : f(Naro + KroyAlro3],"r), o que torna ctaro o faro de que os

valores em queståo são crescentes com a diferenciacão dos granitos da associação alcalina, enquanto

são constantes nos Sranitos da associação aluminosd e apenas pouco maiores que os valores

apreserrtados por granitos Tipo-/ e Tipo-S mais comuns. Fica evidente que, como destacado acima

com relacão às propriedades dos granitos Tlpo-A e às respectivas condiçÕes de cristalização, as

característìcas geoquínricas tidas corîo típicas de granitos Tipo-A são nrais acentuadas ou até

exclusivas de rochas da associacão alca/ina. Alnda assim, é relevante notar que os granítos da

associacão a/umlnasa se destacanr dos granitos de outros tipos. justificando a sua distìnção tatÌbém

do ponto oe vista geoquir,ì(o.

10000'Ga/ At

Figura ll.9: Dlagrama indke Agpaítico versus t 00A*6à/Al para vários granitos Tipo^A, e tdnbém.

paÅ catnpàrdção, os cdmpos pdra os grdnitos /, s e A4 e para dots grupos de grdnitos Tipa,/ e

Tipo-s fracionados (contornos pontilhados). simbolos como na Figura 11.3. Extrdído de whalen et

al. (t 987).



Finalnrente, o estudo de variaçÕes inter-elen)enta¡s conlo as nrostradas na Figura ll.1O perm¡tiu

que Lié8eois et à/. (1996) e Hadj-Kaddour et a/. (1998) derronstrassern que as sôr¡es alunthosa e

dlcãlind seguiram trajetórias de diferenciacão dìstintas pelo menos desde os termos menos

diferenciados encontrados (/á monzonìtos), dando apoio adicional à divisão proposta.

¡r-__-¡-.'
iS ¡c", ! \

,,: I \i\i\,',1 \
I

;r I
j

I

I

I

a 5341

Sr ppm

1¡t. ;': _¿r1 Éo 
20a

Figura 11.10: Diagranta sr versus 5lo, para rochas do Complexo Ane/ar Tessalit -,+4a/i. (à

esquerda, e^1rdído de Liégeoß et al,. 1996); Diagrama Bâ versus sr para rochas do enxante de

diques Tin Zebane - Aryélia (à direita, ertrâído de Hadi-Kaddour et al., l99A); .

lll.2. GEoeuíMtcA tsoróptcA

Desde a definição dos granitos Tipo-A, as mais variadas fontes foram imaginadas como

geradôras de magmas deste tipo, com ou sem atuação de cristalizacáo fracíonada: (l) (tosla infetior

residLral, a partir da qual tlagmas Ti¡to-l leitam sido anteriormente extraídos; (2) cros1a inferior

granodiorÍtica ou tonafítica com teores de água reduzidos; (3/ basaltos toleíticos alojados na interface

crosta-manto; (4) manLo litosférico subcontinental: (s) manrc astenosférico empobrecido.

Entletanto, apenas recentemente, estudos isotópicos detalhados têm pernritido avaliar de

forma mais realista o papel de cada uma dessas possíveis fontes (rf Turner er al, ']992a; Kerr e

Fryer, 1993; Poitrasson et a/,. 199s1 Rämö e Haapala, 1995: whalen ef a/., 1996: Frost e Frost,

1997; entre outros).

Cabe ressaltar que por se tratarem de rochas com teores de Sr bastante baixos, as razÕes iniciais
87Sr/tusr podem ser sign ificativa m ente modificadas por adicões de pequenas quant¡dades de Sr em

função da ação de fluídos pós-magmaticos ou hidrotermais, comuns no ambiente geológico em que

estas rochas se formam. Neste sentido, Foland e Allen (1991) interpretam a forte correlação negat¡va

entre as razÕes ìniciais de Sr e os teores deste elemento (Figura ll.l1) como resultado da acão de
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fluidos deste tipo. Por isso. tern sido dado maior destaque à sistenrática Sm-Nd, nrenos sensível a

esse tipo de fenôlreno e. po'tanto, de maior poder interpretativo.

:,'sr

Figura ll.l1: Dlagranta BzStf4Sr veßus Sr pdrd 
'rdnitas 

Mesozóicos clo Norte de New England

(Estàdos Unidor_ Extraído de Foland e Al/en (199/).

Assocíação alcalína

Os dados disponíveis para as rochas da associação alca/ina e rochas nráficas associadas (rl
Tabela 11,2) revelanl razoes iniciais 875t/865r relativamente baixas e €Nd posìtivos ou pouco negat¡vos

par¿ a nl¿ior paI1e das ocorrências.

Êstes valores são indicativos de unla fonte homogênea ¡sotopìcanlente (Figura ll,12t poitrasson

et d/ , 1995), tipicamente mantélica, As composicões isotópicas de Sr e Nd nledidas por Turner e¿äl.

(1992a) são indistinguíveis das composicÕes das rochas básicas e granóf¡ros associados, estes últimos

claramente formados por diferenciação in situ dos magmas básicos mantélicos (Figura ll.'l 3). Tal

obseruação sustenta a dedução de que magmas peralcafinos são fofltados por cr¡stali2acão

fracionada À paft¡r de magrnas básicos, evidentemente provenientes do manto (rf acima).

Os vafoles de e^o positivos sugererrt a predominânciâ de fontes localìzadas no manto litosférico

empobrecido. Valores como os obseryados na Suíte Topsails. poLtco Tnenos positivos que os obtidos

pata rochas básicas associadas, permitem inferir uma derivação por fusão parcial de crosta inferior
juvenil. como sugerido por trost e Frost (l997). Entretânto, alguns dos valores de ero nrais altos (e.61

l-6,2 - Enxame de Diques Tin Zebane) são de fato superiores aos máximos encontrados em rochas

máficas associadas (i é + 5,1), o que inviabiliza um modelo corro este e indica a paftic¡pacao de um

manto empobrecido com composição isotóp¡ca semelhante à de basaltos de ilhas oceânicas como

N E. Meso¡oic qrånirês

!r ,..)l at A2 0 0:ì i) Ò¡
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fontè (Hadj-Kaddour er d/., 1998). o que já havia sido sLrgerido por Eby (1992) com base no

com poftamento de elementos tracos.

Tabela lt.2:

Rdzões 87stf6sr e €¡k/ pdra grânitos das associacoes alcalina e alu m inosa

(37sr/*sr)r tr¡¡ Referêncfa

foôþ
FC
l/'¡=or!
qlg
p
(,

Cordllheira Padthaway 
^ "^.,rr(Austrália) u'/w3-0'7063

5uíte Ígnea Topsails
(A;*rálla) o'7018-o'706s

1.2,4 a -2,7

+ 1,0 a +4,0 (félsic¿s)
+3,5 a +5,5 (básicas)

Turner e¡ al
(1992a)

Whalen e¡ al
(19e6)

xo
l-o
a.EüË
Pr!(,

Granitos Rapak¡vi,=r:tå89io,Íljr1,"l

Cinturão Proterozólco
oamara(xamioia)- 0'70338-0'70928

Granitos Oceânicos do
Oflolito Masirah (Oman)

0,0 a -10,0

0,0 a -6,3

r 5,5 a +8,7

Ràmo e Håapala
(199s)

Júnl et dl.
(1997)

Nägler e Frei
(1997)

0

=
o H.9f85
ó.Ê.9'Ë! x
øl!ð
9q)0
'¿
e(,

Província Anorogên¡ca
da Córsega (França)

Granitos do R¡o 0,7043 (alcêj,)
U lu ngur (Ch¡na) 0,7017-0,7096 (âtunr,)

Enxame de D¡oues
rin zeuane larjétia¡ 0'7028 (ambos)

+0,5 a -2,0 (alca¡,)
-3,5 a -5,0 (alum.)

+5,1 a +6,7 (alcal.)
+5,7 (alum.)

+6,2 (ambos)

Potrasson e¡ al

H¿n et a/.
(1e97)

HadJ-Kòddow et d/.
(1997)

9

8

-1!-

3ó

z.
É1
,:

l
0

-"î'r-Tt: i r-r_-r--__fr'-ì I -- r-i l* -'1 --.- -'.r Ìr-=l-,-l-1-i-r--]" ."rÌ"i"r-¡
_ AH Graniles _ J

.__ I ìr¡_i-î.I.I..='...r"i ì f_r-**_T_l
P Cr¡niresAS Oranites

n = 19

.ó -5 .4 -3 -2 .t rJ 1.1 .U ,'"n*0.0r.1,,, ., .' 0 t,7 .6 .5 _1 .3 .2 .t 0

Flgura Il.I 2: camposìções isotópicds de grdnitos das assoriações alcalina (p - peralcallnos; AH -
metd/um¡noso, ealuminosa (AS) da províncla Anorogênica da córsega. E*raído de poitrasson et

at. (t 99s).
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8f3'/t88g'

Figura 11.13: Dlagrama €¡¡¿ v€tSUS (rsr/usù, mostrândo d rcmposiÇdo dos granitos Tipo-A dd

Provincta Padthaway (quadrados). que se sobÍepÕe às composlcoes dos granófiros (outros

sûnbo/os) e gabros (hachura) do Complexo Elack HilL são mostrddos também os cdmDos de

grdn¡tosTipo'l eTipo-S do cinturão Dobrddo Ldch/dn. Extraído de Turner er. al. (/ gg2a).

O grande espectro de variacão observado seria gerado por contribu¡çoes variáveis de materiais

ilenos radiogênicos, tipicanente crustàis, que fevariam â uma dinr¡nuicão dos valores de u¡¿.

A clara correlacão posit¡va entre os valores de sNd e a alcalinidade das roc¡as presentes na

Provínc¡a Anorogênica da Córsega (Figura ll.'1 4) conduzelr à idéia de que magmâs metaluminosos

podem se formar a partir de rnagmas peralcalinos pela adição de material crustal (poitrasson ef ¿/,,

1995). A ausência de correlacão entre os valores de e*6 e Nd mostra que modelos de assimilacão e

cristaf ização fracionada. como inlaginados por Foland e Allen (i 99'l ), não respondem por este

processo' sugetindo que a cotltanrinação deve ter ocorrido precocemente, ainda na crosta inferior

(tigura ll, I s).

Mesmo que seja possivel obter composiçoes isotópícas selrelhantes â estas a paftir da fusão de

crosta inferìor juveníf , urna fonte de calor mantélica pàrece ¡mprescindível. muito provavelnrente na

forma de magr¡as, modifìcando pouco ou em nada o panorama acirra (whalen et a/., 1996).
:

Associação aluminosa

Poucas são as razÕes iníciais de 5r determinadas para rochas desta associacao, e os resultados

obt¡dos mostram um grande espectro de variação (Tabela fl.2). Os valores relativamente altos e a
grande variacão sugerem uma fonte heterogênea enriquecida em Rb, tipicamente crustal.
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Flgura 11.14: D¡dgrdmas zr em rochd total versus êNde (s¡ + Na + K)/(ca +A/v) ern anfibóllo versus

qo para granitos da associdção alcalina do complexo Anorogênico da córsegd. Fxtraído de

Poitrasson et al. (/ 995). Sinbologid como nâ figurd ll. t 2.

z,

,u., L ,---., r-.,,.. .l
o 20 oo 

n,o,fl._.l 
ru roo t2o

Figura 11.15: Diagrama Nd versus ero para granitos da associação alcalina do complexo

Anorogênirc da córsega. fxtrdído de poitrasson et al. (/ gg5). simbologid @mo nd Figura /1. 12.

Os valores de e^, negativos (Tabela ll.2) e heterogêneos (Figura ll.l2) são característicos de

mater¡ais crusta¡s. segundo Poitrasson et â/. (199s), a heterogeneidade não pode ser expl¡cada por

mistura com magmas mantélicos. já que os magmas são homogêneos em relação aos elementos

r-na¡ores e a homogeneidade isotópica deveria ser âtingida mais rapidamente; sendo assim, as

variaçoes são reflexo de fontes crusta¡s heterogêneas.

Os dados de Rämö e Haapala (1 995) mofram que os valores ma¡s baixos de ÊNd são obt¡dos

em rochas com encaixantes Arqueanas, enquanto as demais têm como elrcaixantes rochas

ProterozÓicas, evidenciando a correlação entre a composição isotópica dos granitos e a crosta

encaixante. Analogamente, Anderson e Bender (1 999) mostram que gran¡tos metaluminosos e

peraluminosos ocupam pos¡çoes geográficas distintas no Cinturão Anorogênico Transcont¡n enta I

Norte Amer¡cano. com limites entre os dois tipos grosseiramente co¡ncidentes com as isógradas

r00

0..5

0.0

-0.5

.t.0

-t.5 .l
oP lI

.^AHl
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separando terrenos encaixantes de alto e r.nédio graus metamórficos. Conclui-se deste fato que as

rochas tipicamente metaluminosâs são formadas pela fusão de rochas granufíticas anidras de

cotrposição tonalítica a granodiorÍtica, enquanto as variedades peraluminosas são produto da fusão

da crosta mais hidratada com maior quanridade de componentes metassed im entâ res ricos em Al.

segundo King et d/. (l997), os teores elevados de zr, Eu, Rb, sr e Ba nos magmas geradores cla

associação aluminosa do C¡nturão Dobrado Lachlan mostram que estas rochas não podem ser

produto de cristalização fracionada expressiva. Sendo assim, a composição dos magmas seria

determinada em grande parte pela composição da fonte crustal. os primeiros modelos desenvofvidos

para explicar a gênese dos grànitos da associação a/uminosa envolviam a fusão de uma crosta

empobrecida pela extração de magmas T¡po-l (e.g. collins e¿ a/., I982; whalen ef a/., I gB7). Nesre

caso, essa fonte empobrecida seria caracterizada por teores mais elevados de F e mais baixos de

âgua. já' que as moléculas de biot¡ta e anfibófìo contendo F são rais refratárias: as temperaturàs

relativamente elevadas necessárias para fundir esta fonte, alénl dos altos teores de F permítir¡am uma

maior solubilidade de HFSE conro zr, Nb, y e REE. Entretanto, creaser er a/. (1992), corn base enr

evidêncías experilrìentais, argumentam que uma fonte residual como esta seria ent¡quecida em

plagioclásio cálcico e máficos ferro- magnesia n os, e dif¡cifnrente apresentaria feldspato afcalino e

blotita, tornando-se inviável a geracão de magmas Tipo-A. A fonte preferida por estes autores têm

cornposicão tonalítica a granodiorít¡ca, e segundo po;trasson et a/, (1gg5) e King er d/., (1gg7), a

fusåo por desidratação de uma crosta pobre em água conro esta pode gerar magmas com as

co m posicÕes observadas.

Por outro lado, estudos recentes em granitos da associacão aluminosa coexistentes corr

variedades da assocìacão a/callna (e.g. Rio ulungur - china; Tin Zebane - Argélia) têm mostrado

vàlores de eNd bastante elevados (1.é. -6) e semefhantes aos dos glanitos da associacao dlcdlinâ

coexistentes (Tabela ll.2). Nestes casos (cf item anterior), resta pouca dúvida de que se tratam de

magnlas mantéf icos geradores de granitos da associação aluminosa, sem inrpoftante contaminacão

crustal. Prova ainda mais contundente é oferecida pelos Cranitos Oceânicos do ofiolito de Masirah -
Oman: típicos granitos da associaçáo aluntinosa, posteriores à formacào da crosta oceânica,

anteriores à obducçcão e, portanto formados sem a presenca de crosta continental, apresenÞm sNd

elevado (Tabela lf.2), corroborando à conclusão acima delineada.

5e por um lado uma parte considerável dos pesquisadores enr,,olvidos com o estudo de granítos

da associacão dlum¡nosà (e,¿r Anderson e Bender, lg8g; poitrasson et a/.. 1995: Rämö e Haapala,

1995; King et a/., 1997: Dall'Agnol, 1999) têm poucas dúvidas de que a fonte predominanre para a
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geração deste magmâs é crustal, é crescente a evidência de que estes magmas podenr ser gerados

diretafilente de manto com conrposição isotóp¡câ semelhante à de basaltos de ilhâs oceânicas, coÛìo

acontece com os granitos da associação alcalina (Han et al., 1gg7: Nägler e Frei, 1gg7; Hadj-

Kaddour. l998).

lV. MoDELos GEoDtNÂMtcos

Os granitos da associação a/ca/ina sâo pañe importante de unra associação petrográfica de

ocorrênc¡a abrangente, que apatece na maioria dos ambientes geotectôn¡cos, sobretudo naqueles

marcados por regirnes distens¡vos, tip¡camente zonas intraplaca continentais e oceânicas, zonas de

rif't, e no está8¡o pós-col¡sional de margens continentais atÍvas. A grande homogeneidade nos

produtos obseruados e o enorme contraste entre as propriedades clas fracÕes crustais presentes,

irr d ependentem ente do anrbiente de geracão, torna evidente a importância de fontes mantélicas:

mostra também que esses ambìentes devem ser caracterizados por processos dinâmicos análogos

(lurner et a/., 1992b; Liégeois et dl., 1998).

As zonas de ¿/f continentais são caracterizadas por forte distensão crustal, o qLte perm¡te a

ascensão de manto astenosférico e â geracão de nragmas básicos por descompressão, capazes de

gerar, por sua vez, magtlas l¡ásicos a partir do manto litosférico.

Condicoes análogas podem ser atingidas err regiões irrtraplaca. seja oceânicas ou continentais,

pela atuacão de plumas mantélicas. que levam ao aquecimento e à instalação de um regime

tectónico distensivo semelhante ao de ambientes de riá.

Atingir condicões análogas em ambientes pós-colisionais parece bem nlenos triv¡â1. A¡nda

assim, Turner et d/. (1992b) defendent a idéia de que o fo rte espessàmento litosférico proporcionado

pela convergêncìa continuada entre dois blocos continentais leva a uma situacão de instabilidade

convectiva, com conseqúente remocão de parte significativa do manto litosférico; é posibilitada

então a ascensão do manto astenosférico, o que cria uma força divergente, forte o suficiente para

proporcionar distensão da l¡tosferà (Figura 11.16): a deformacão convergente é acumulada em

grandes zonas de transcorrência em reg¡me rúptil, Por efeito, um ambiente análogo ao de zonas de

rift pode ser gerado, que ao final da convergência, pode ou não evoluir para um sistema de r¡¡f
propriamente dito (rf tambérn Bonin et a/., 1998). Neste contexto. parece permissível um intervalo

de tempo relat¡vamente grande (e.6r > 1O Ma) entre o final do magmatismo tipicamente orogênico e

o início do magmat¡smo pós-colisional.
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F¡gura ll.'l 6: Esquemd mostral7do a evolução de unt orógeno desde o estágio co/isiondl (A) dté os

estág¡os póecolis¡ondis (B). pdrd detdlhes, vet texto. E^1râído de Turner er al. (/ gg2b).

Em todos os casos acilna mencíonados, os rnagmas mais impottàntes têtr sua origenì no ntanto

litosférico, cotll cot.uposicÕes deterlllinadas pelo grau de fusão e de mistura com componentes

astenosféricos e crustais. O acesso destes magmas às regiÕes mais rasas da crosta só é possível através

de estruturas rúpteis de escala crustal ou aínda litosférica, mesmo nos ambientes tipicamente

anorogênicos (Tack et a/., 1996), e o tempo de residência ern profundidade é o principal

determinante do grau de interacão entre os materiais das diversas fontes.

De acordo conr Bonin (r996), a crosta senr'e como um filtro de densidade para os màgrras

mantélicos. Ao atingir uma situação de equilíbrio gravitacional conr as encaixantes. os magmas

estagnam e se diferenciam através de cristalização fracionada, até que magmas derivados possam se

movimentar novamente em busca de equilíbrio gravitacional, repetindo-se o processo em múltiplos
passos; um cenário como este seria adequado para expllcar a evolucão polibár¡ca de muitas rochas

(cf. acima). Por efeito, grandes proporçÕes de cumulatos devem ser gerados, porém seu

reconhecimento através de métodos geofísicos, sobretudo gravimétricos, é dificultado pefa provável

semelhança de suas caracteristicas com as das encaixantes.

A interacão com os materiais encaixantes se dá sobretudo através de fluidos - que servem

como catalisadores das reações quÍmicas * contaminados por materiais crustais. Neste contexto,

A

B
àsthcno$phcrc
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torna-se compreens¡vel a abundânc¡a de termos básicos. insaturados ern água, e que portanto,

dificilmente at¡ngem a diferenciação completa; por outro lado, os magmas intenrediários, mais ricos

em água, podem se diferenciar mais rápida- e completamente, o que leva ao desaparecimento dos

mesmos em favor de magmas félsicos e rochas cumuláticas. Os produtos félsicos naturais desta

evolucão são principalmente granitos da associação alcalina. porém o reabastecimento das câmaras

com magmas menos diferenciados pode levar à geração de gran¡tos da associacão aluninosa de

origem trantélica (.f também Hàn et d/., 1997). A interacão com ff uidos crustais Ieva à abeftura dos

sistemas isotópicos, que passam a indicar contribuiçÕes crustais mais evidentes. (Bonin, 1996)

Neste cenário. os corpos de granitos rapak¡vi representan'ì fases intermed¡ár¡as mais profundas,

onde os magmas derivados se formam e depo¡s seguem âté a porção rasa da crosta para dar orige¡
aos complexos anelares, de dimensões mais restritas. Analogamente, os anortositos e corpos máficos

bandados associados a gran¡tos rapakivi correspondem às fracões cumuláticas restantes da geração

destes magmas graníticos. A concentração de ocorrências de granitos rapakivi no Proterozóico e de

complexos anelares no Fanerozóico reflete apenas diferentes níveis de erosão (Figura ll.l7: Bonin,

19e6).

Figura ll'17: NÍveis estruturais relacionados ao magmdt¡smo granÍtico ripo-A. pan detall¡es,

texto. Extrdído de Eonin (/ 996).
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Entretanto. acred¡ta-se hoje que a geração de grandes volumes de granitos rapakivi no

Proterozóico esteja relacìonada à fornlação das pr¡meiras grandes massas de crosta continental
(Condie, 1993) e ao grande espessamento ocasionado pelas orogêneses proterozóicas (puura e

Flodén, 1999). Segundo Anderson e Bender (1989), esta crosta deve ter sido essencialmente não-

diferenciada, e poftanto. sua porção inferior, particularmente fértil; desta forma, a acumulação de

calor na base da crosta devido à ex¡stência de um supercont¡nente proterozóico, ampliada pela

atuação de eventuais pfumas mantélicas ou pela aproximação do manto astenosférico, permit¡ram

que esta crosta inferior fosse fundida, dando origem ao e)densivo magmat¡smo anorogênico

Proterozóico, sem equivalentes Fanerozóicos, responsável pela diferenciacão da crosta continental.

windley (1993), por sua vez, favorece uma interpretação conro a de Turner et d/. (l gg2b), em

que os corpos de granitos da associacão aluminosa se formam em ambientes pós-co f isio nais. A
geração dos magmas aluntinososé condicionada pelo fornecimento de calor ocasionado pela invasão

de nragmas básicos na crosta inferior e pela composição dessa porcão da crosta; as temperaturas

relativamente mais altas atingidas neste estágio permitenr que protólitos semelhantes aos ger.adores

de granitos Tipo-/. porêm não-fundidos devido ao seu caráter nrais anidro, sejam mobilizados, dando

origem aos granitos da associacão aluninosa essencialmente crustaidf Contudo, como obseruado por

Bonin (1 996), não se conhecem ate hoje rochas anateticas que apresentem leucossomas tip¡camente

de Tipo-A, o que pÕe em xeque a natureza crustal dos magmas aluminosos.

V. CoNstDERAcoEs ilNAts

A revisão apresentâda ressalta as características descritivas e genéticas singulares dos granitos

Tipo-A quando comparadas com as dos demais grupos de granitos (1, s, M). Adicionalmente, deixa

clara a necessidade de se separar duas associaçÕes petrográficàs fundarnenta¡s, con caracterÍst¡cas

próprias, denonrinadas genericamente de assocíacÕes alca/ina e aluminosa,

Se os granitos Tipo'A devem ser considerados um subgrupo dos granitos Tipo-/ como sugerido

por Creaser et d/. (1992) ou não, parece unr problema de menor refevância, desde que se tenha em

m,ente que os gfanitos Tipo-A nào são d¡stintos pof apresentafem uma fonte singular.

Parece existir consenso quanto à natureza das fontes de nragmas geradores de granitos da

associacão àlcdlind, lipicamente nrantélicas, e em relação à sua geração por cristalização fracionada

de termos básicos: neste sentido. a proposição de Bonin et a/. (1998) parece ter fundamento. o
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rnesmo não ocorre com os granitos da associação aluntinosa: h ¡sto ricarn ente, a geracão destas rochas

é atribuída a processos de fusão parcìal de crosta continental inferior: entretanto, recentemente foi
proposto um modelo que considera fontes nrantélicas para estes magmas, atribuindo as assinaturas

isotópicas à interação corrr fluidos hidroterr¡ais crustais. Ëste é urn ponto de debate na literatura

internacional, e o estudo da geração e evolução dos granítos desta associação deve ser priorizado.
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l. lrurnoouçÃo

A região da Serra da Craciosa, no E do Paraná, concentra algumas das ocorrências mais

expressivas de granitos dentre as que compÕeÌn a província Serra do Mar.

Formada no finaf do Ciclo Brasiliano (ra. 580 Ma) por imponante magmat¡smo pós-colisional.

esta provinc¡a congrega nrais de unla dezena de maciços graníticos e sienÍt¡cos, caracterizados pelas

assoc¡açoes alcalina e aluminosa de granitos Tipo-A. que se distribuem paralelamente ao litoral, ao

longo da Serra do Mar, desde a reg¡ão NE de Santâ Catarina até o SE de São paulo. sendo intrusivos

principalmente em rochas Arqueanas do Cráton Luiz Alves e N eoproterozóicas da Mícropfaca

Curitiba.

Esse conjunto de maciços foi alvo apenas de trabalhos de reconhecíl¡ento geral, faltando o
detalhamento das variedades petrográficas presentes bem como das relaçÕes genét¡cas entre efas. A

coexistêncìâ das associaçÕes a/calina e aluminosa de granitos Tipo-A en ambientes pós-co lisionais,

como âcontece na região da Serra da Craciosa, é ponto de debate na literatura internacional, e

poftanto, a regíão é adequada para o estudo das relacões genéticas entre essas duas séries

petrográfícas.

Entretanto, um estudo petrológico como este só é possível com base etr um corpo consistente

de conhecimentos ger:lÓgícos e petrográficos sobre as ocoTrênc¡as da área. Desta forma, o oLrjetivo

deste trabalho é fazer a caracterização geológlca dos maciços da região da Serra da Craciosa, com o

intuito de fundamentar um trabalho petrológico futuro, bem como Tesultar errì uma contribuicão à

geologia regional.

ll. CoNTEXTo cEoLóctco REctoNAL

II. 1 . O EMBASAMENTO DA PLATAFORÍ'TA SUL-AMERICANA NO SUL-SUDESTE DO BRASIL

Os maciços que compõem a Província Serra do Mar - isolados ou associados a bacias vulcano-

sedimentares - são intrusivos nas rochas do "Maciço de Joinville" de Hasui et d/. (197s), balizado a

N pelo Cinturão Ribeira e a S pefo Cinturão Dom Feliciano (Fìguras lll,l e lll,2).

' O Cinturão Ribeira (Hasui et à1., 197i) se estende por urïa fa¡xa ådjacente ao l¡toral SE do

Brasil (desde o Espírito Santo até o S de sao Paulo), Desenvolveu-se durante o Ciclo Brasiliano - pan-

Africano, uma colagenr que inclui duas orogêneses impoÌ1ântes: "Brasiliana 1", com idades mais

comuns próximas de 650-600 Ma: e Rio Doce, r¡ais recente, com idades no intervalo 600-535 Ma
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(Campos Neto e F¡gueiredo, 1995). São separadas por uma fase extensional caracterizada pela

colocâção dos gran¡tóides pós-colis¡onais da Província ltu (Vfach et dl., 199O). No extrenlo S do

Cinturão Ribeira afloram os nr etassed im entos da Faixa de Dobramentos Apiaí - Grupos Setuva e

Açungui - gerados durante a orogênese "Brasiliana I". (Hasu¡ et d/., 1975i Campanha et a/.. 1987:

Campos Neto e Figueiredo, 1995; entre outros).

O Cinturão Dom Feliciano, também gerado durante a colagem Brasiliana, pode ser dividido, na

sua porcão N (no Estado de Santa Catarina), enr três porcÕes com ìínrites tectônicos entre si, de norte

para sul: Domínio Externo, incluindo a Bacia de ltajaí e o Maciço Çranítico SubieJa; DomÍnio

Internlediário, caracterizado pelas seqùênciàs m etavu lcanossed im entares do Crupo Brusque e pelas

5uítes Cranitóides Valsungana e Cuabiruba; Domínio lnterno, composto por oftognaisses e

tlrigtrat¡tos, cortados por granitóides das Suítes São Pedro de Alcântara e Pedras Crandes, alénr de

rochas sedimentaTes da Fonra_cão Queçaba (Basei, 1985; Baseí efal, 1987).

A denominação "Macico de JoinvilÍe" (Hasui et al., 1975) para os terrenos locâlizados entre os

CinturÕes Ribeira e Dom Feliciano foi abandonada por Basei et al. (i992), que defìrriram três

unidades tectônicas independentes: Mícroplaca Curitiba (a N); Microplaca LL.riz Alves (a S); Cinturão

Cranitóide Costeiro (a E). (Figura lll.3)

'A porção NW da Microplaca Curìtiba é denominada Domínio dos Cnaisses Retrabalhados, conr

predomínio de biotita-anfibólio gnaisses bandados a NW e de gnaisses graníticos l¡andados a SE,

ambos apresentando intercalaçoes de anfibolitos e biotita-granada anfibolitos: estas rochas foram

geradas durante o Ciclo Transamazônico (2.150-1.800 Mâ) e migmatizadas no Ciclo Brasiliano (620-

550 Ma). Separado desta porcão por uma zona de cisalhamento, aparece, na porcão SE da

Microplaca Curitiba, o Donrínio do Arco Mâgmático, caracterizado por biotìta-an f¡bó lio

monzogranitos defon¡ados de idade Brasiliana (720 Ma - U-pb em zircÒes; 580 Ma * Rb-Sr em

rocha total). (Basei et a/., 1992; 5iga Jr. et a/., 1993)

' A Microplaca Luiz Alves é dominada por gnaisses granufíticos, bandados a macicos, de

cornpos¡ção tonalít¡ca a granodiorítica, com intercalacoes de granulitos máficos. Os dados

geocronológicos se concentranr èm dois periodos de formação, um referente ao ciclo

Transamazônico (2,250-1.850 Ma). e outro mais antigo (2.7OO-2.6A0 Ma). (Basei et al., 1992i Siga

)r. et a/., 1993)
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Flgura lll.3: Perfil geológtco da região compreendida entre os C¡nturoes Ribetrd e Don Felicidno.

Adaptddo de Bdse¡et al. (t 992).

'l"lo Cinturão Cranitóide Costeiro predominam biotita monzogranitos por-firíticos, formados

durante o Brasiliano (61 5-570 Ma). Leucogranitos isótropos a duas rricas aparecem como

ocorrêllcias tardias, enquanto restos de rochas encaixantes como xistos, gnaìsses, quaÍzitos e

anfibolitos aparecem frequentemente migmatízados, (Basei et dl., 1992; Siga Jr. et â/., 1992)

As rochas da Microplaca Luiz Alves revelam idades K-Ar Transanr azôn icas (2.100- l .7OO Ma),

mostrando que o bloco se comportou como urÌr cráton durante o Ciclo Brasiliano. Ern direção âo

contato com a Microplaca Curitíba, observa-se uma variação gradual das idades K-Ar desde os

valores Transamazônicos típicos da região ¡nterna até idades Brasilianas equivalentes às encontradas

em toda a Microplaca Curitiba (Figura lll.2), o que evidencia se tratar de um contato "quente" (S¡ga

I. et d/., 1990; Siga )r. et al., 1993): nefe contato, bastante vefticalizado (/\4àntovani et d/., lg}g),

as rochas da Microplaca Curitiba cavalgam sobre os granulitos da Microplaca Luiz Alves. Ainda nesta

região, nas proximidades da Cidade de Piên, são observadas rochas uftramáficas serpentinizadas

(Cìrardi. 1974), interpretâdas como restos oceânicos obductados (Basei er al, 1992); neste contexto,

as Microplacas cur¡fiba e Luiz Aives se confìguram como "rerrenos suspeitos'. justapostos pelo

fechamento de um oceano (Basei er a/., 1992: Mantovani et a/., 1989). Entretanto, Siga )r. et a/.

(1993) (i) nåo encontram restos de sedimentos associados a este oceano, (ít) identificam n(tcleos

Transamazônicos na Microplaca Curitiba, e (íii) obsenam que, do ponto de vista isotópico, as rochas

GHÅISSES
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deste domÍnio poderian ser Seradas a partir dos granulitos da Microplaca Luiz Alves, o que os levou

à conclusão de que a Microplaca Curitiba corresponde a um Macico Marginal do Cráton Luiz Alves.

Na porção S, os DomÍnios Externo e lntermediár¡o do Cinturão Dom Feliciano formam uma

unidade tectônica relat¡vamente rasa (Mantovani et d/., lggg), que se coloca, através de empurrÕes,

sobre a Microplaca Luiz Alves, enquanto o Domínio lnterno corresponde a uma unidade crustal

independente justaposta à Microplaca Luiz Alves. os dados K-Ar mostram que estes contatos, menos

verticais que o contato entre as Microplacas Curitiba e Luiz Alves, são tipicamente frios (Figura lll.2;
Siga Jr. eral, 1 990).

11.2. A PRovíNctA SERR.A po MAR

A Província Serra do Mar reúne mais de unra dezena de rnaciços granít¡cos e sieníticos

distribuídos paralelamente à costa atlântica desde o extremo SE do Estado de São paulo até o NE de

Santa Catarina (Kaul, t gB ). (t-ìgura ilt.l)

Ca ra cte rfsti ca s ge o/ ógicas

os granitÓides são intrusivos principalmente er¡ rochas granulíticas arqueanas do Cráton Luiz

Alves e em gnaisses e migrraritos da Microplaca Curitiba (Kaul, l9B4: Siga y. et â/., lgg3),
dispondo-se paralelamente ao contato entre o Cráton Luiz Alves e o Cinfurão Cranitóide Coste¡ro,

Os corpos tên'ì Seometria variada, com predomínío de formas subcirculares (e.& Macico Morro
Redondo). nrostrando a ausência de controfe estrutural importante. outros maciços apresentam

formas irregulares, evidenciando o controle da injeção por estTuturas rúpteis (e.É,. Maciço Corupá):

formas irregulares são desenvolv¡das também pela atuacão de tectônica rúpt;l após a colocação dos

corpos (e¿l Maciço Agudos) (Kaul, 1997). As estruturas isótropas das rochas formadas corToboram a

idéia de que a instalação dos corpos se deu em ambiente caracterizado pela ausência de esfor.cos

compressivos. De acordo com Kaul (1997), o controfe das intrusÕes é dado por deformação rúptil,
principalmente na forma de falhas extensionais de gravidade que compõem dois sistemas,.um mais

recente e de difribuição mais ampla. de direcão aproximada N45o-5ooE (Maciços coÍupá, Dona

Fnncisca e Piraí e Bacia de cuaratubinha). e outro ntais antigo de direção N2oo-30ow (Macicos

Agudos, Craciosa e Morro Redondo).

A presença de bacias vu lca no-sed im entares contemporâneas e associadas a diversos maciços

(e.51 Corupá, Agudos, Morro Redondo), bem conro caracterÍsticas estruturais e texturais dos granitos
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e sienitos (e.3'. presença de cavidades miarolÍticas, quartzo bipiramidal, etc.), evidenciam a cofocação

em níveis crustais rasos. Hâllinan ef a/ (1993) cheganr à tresma conclusão a paÌ'tir da análise de

dados gravimétricos.

As idades (U-Pb em zircões e Rb-Sr enr rocha total) dos diversos macicos se concentram no

intervalo 595-550 Ma, pouco t-nais jovens e em parte contemporâneas às dos granitóides do Cinturão

cÕsteiro (615-570 Mã). As idades de resfriamento (K-Ar). por outro lado, apresentam relação

contrária, mostrando que os maciços da Província Serra do Mar se resfriaranr mais rapidamente, o

que também é compatível con'ì uma colocação em níveis crusta¡s relativamente Tasos (Siga lr. et al.,

r e94).

Todas essas caracterÍsticas mostrarr que a geração destes magmas está associada ao rearranjo

crustal decorrente da colisão entre o Cinturão Cranítóide Costeiro e o corrjunto fornrado pelas

Microplacas curìtiba e Luiz Alves (siga Jr, ef a/., 199a), em ambiente tìpìcamente pós-colìsional -
como definido por Liégeois (1998) -, enr que ainda existe convergência entre os doìs blocos, porém

a deformação tem caráter notadamente mais rúptif e se acumula em grandes falhas de rejeito

transcorTente, com pouca ou nenhul¡a deformacåo nos terrenos localizados elttre essas falhas.

Cara cte rísti ca s pe trográficas

Do ponto de vista petrográfico, os diversos mâciços têm sido trad icionalm e nte descritos como

compostos por rochas graníticas e ma¡s raramente sieníticas de tendência alcalina e em alguns casos

claramente peralcalinas (e.9. "6ranitos Alcalinos da serra do Mar" - Fuck e¡ a/,, l96T: " corpos

alasquíticos ou de tendência alcalina" * Wernìck e Penalva, 1978; "Fácies Craciosa 1...], caracterizada

pela presença de granitos de acentuada alcalinidade" - Hasuí e¿ â/., 1g7B: ,'granitos 
alcalinos e

peralcafinos'- Kaul, 1984; Siga Jr. et a/..1994).

Entretanto. tal visão representa urna simplificação frente à variedade de tipos petrográficos

obseruados na maioria dos macicos. lnvar¡avelmente são descritas roclras claramente peralcalinas -
contendo anfibÓfio ou piroxênio sódicos -, rochas tipicamente metaluminosas. contenclo anfibólìo

cálcico como máfico predominante. e ainda rochas levemente peraluminosas, em que a biotita é o.

máfÌco principa l.

De maneira geral, este conjunto de rochas pode ser subdividido em duas âssociacÕes

petrográficas contrastadas, uma alcalina (incluindo termos peralcal¡nos e metaf uminosos associados,

na concepção de Lameyre e Bowden, 1982) e oufra aluminosa (incluindo termos peraluminosos e
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metaluminosos associados). Essas duas assoc¡acÕes compÕem o que se deno¡rrina de granilos fipi6-,1

(P¡tclrer, I 995).

A assocração petrográfica d/cd/ind

A associação de sienitos e á lca li-felds pato gran¡tos hiperso/vus (na concepcão de Tuttle e

Bowen, 1958), metâlum¡nosos a perâlcalinos, que caracterizam a associacão alcalina, é típica e está

difribuÍda por toda a província Serra do Mar.

São rochas holofeucocráticas e leucocráticas com estruturas maciças e texturas equigranulares a

seriadas de granulação fina e média, Ocupam a totalidade do Maciço Corupá e fraçÕes significativas

dos Maciços Morro Redondo e Anhangava. Nos Maciços Craciosa e MancJira são conhecídos os

termos mais díferenciados, tipicamente á lca li-feldspato granitos (Kaul, 1 997).

os sienitos (e.g. Maciço Corupá) mais máficos são tipicarnente metaluminosos, contendo

clinopiroxênio e anfibólio cálcico, além de olivina, como máficos princ¡pais. Já os álcâli-feldsparo

sienitos e granitos (e,¿r Macíços corupá. cracìosa, Mandira) mais diferenciados, gradam desde

metaluminosos a peralcalinos, com correspondente var¡acão na composição dos anfibófios, desde

cálcicos até sód ìcos.

A presenca tÍpica de (i) cristais de anfibólio zonado, gradando desde variedades cálcicas a

cálcico-sÓdicas e sódicas (oliveira, 1997: Chiessi et d/., lgg})., (Íi) n(tcleos corroídos e transformados

de ¡rlagioclásio manteados por feldspato alcalíno em âlguns sienitôs mais máficos (Kaul, 1997\ e (iii)
enclaves microgranulares com composição quartzo monzonítica (Oliveira, 1997), levam à hipótese de

que tais rochas Tepresentalr uma série originada por cristalizaçåo fracionada, possivelmente a partir

de magmas básico- interrr ed iá r¡os ou, altenrat¡va m e nte, que pefo rnenos interagiram com estes

últimos durante sua evolução,

A associação petrÒgráficd à/um in os,a

Esta associação inclui principalmente sienogranitos e á lcali-feldspato granitos subso/vus,

metaluminosos a moderadamente peraluminosos, com biotita e anfibólio cálcico como máficos

característicos, Qua rtzo- t'lr o tlzo n itos metaluminosos, portando clinopiroxênìo. ocorrem no Maciço

Craciosa (Kauf' 1997). l-ip¡camente são rochas leucocráticas a h ololeucocráticas corl estruturas

predom inantem ente maciças, de granulacão variável desde fina até grossa: as texturas são variadas,

desde equigranular a seriada e por-firítica (com megacristais de feldspato alcalino perrÍtico).
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Esta assoc¡acão é importante rìos Maciços Morro Redondo e Anhangava, e domínante nos

Macicos craciosa e Mand¡ra (Kaul, 1997 e oliveira, t 9B9). No Maciço Morro Redondo, Kaul (t 997)

descreve passagens gradacionais de ho rnblen da-clin opiroxên io s¡enitos a á lca li-feldspato sienitos com

faialita e finalnlente a biotita á Ica li-feldspato granitos.

Rochas gabro-diorítr cas

cabros e dioritos, comuns enl outras áreas de ocorrência de granitos Tipo-A (e.g. upton e

Emeleus, 1987), são muito raros na província. Uma única ocorência importante de biotitâ

hornblenda quaftzo dioritos e monzodioritos, já descrita como "sie no-d io r¡tos" por Maack ('l961),

aflora no Maciço Craciosa, próx¡mo ao Pico Paraná. Recentemente, rochas simifares foram

encontradas por nós no Maciço Corupá (Carin, em preparação).

As assoctacões de rochas vu/cântcas contemporâneas

As ocorrências de rochas vuicânicas contemporâneas às rochas plutonicas se concentram em

quatro regiÕes: nas bacias vu lcano-sedim entares de campo Alegre, cuaÉtubinha e corupá (Figura

llì.1) e associadas às rochas plutônicas do Maciço Morro Redondo, (Figura lll. j)

As seqüências vu lcan o-sed inr etltales apresentam na base arenitos e congfomerados, seguidos

de rochas vulcânicas bá.sicas e mais raranrente ácidas: seguern-se sedirnentos variados desde finos,

incluindo siftitos e arcóseos firtr-rs. até grossos, corno conglomerados: finafmente aparecem rochas

efusivas e piroclásticas ácidas associadas a siltitos e tufos. A variacão na maturidade nlinerafógica e

textural dos sedimentos mostra uma progressiva estabilização das l¡acias. Metamorfismo inc¡piente é

sempre obsetvado, e os estratos apresentam inclinação da ordem de 20o a 4Oo, à excecão das zonas

de falha, onde podem se tornar subvefticais, (Kaul, 1997).

A característ¡ca ma¡s ¡mportante a ser aqui destacada é a natureza bimodal do vulcanisnro, com

rochas efusivas básicas e ácidas coexistentes, e típica lacuna composicional, com ausência de termos

intermediários (6óis, I 995).

. Caracterfstícas geoquímícas

Do ponto de vista Seoquímico, as características mais marcantes dos granitos T/po-A, capazes
'de discriminá-los dos dema¡s fipos de granitos (1, S, M) são os valores elevâdos de álcalis, elementos

de alto potencial iônico (e,g zr, Nb, Y), elementos terras raras (eg ce), e das razÕes Fe/Mg e calAl.

Nos diagramas de Pearce et a/. (1984), os granitos Tipo-A se concentr?m no campo dos granitos
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intraplaca (Whalen ef d/., 1987). Fica evidente a partir da análise da Figura lll.4 que os granitos da

Provfncia serra do Mar conlpaft¡lham essas características (cf. Kaul, 1 997: Kaul e cordani, 2ooo).
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lll. Os cRANtros DA GRActosA

os granitos da regiäo da serra da Craciosa, no seu conjunto, afloram por uma área de

a proximadatn ente 500 k 2, constituíndo-se e¡n um dos maiores volurnes de rochas graníticas

ex¡stentes na Província Serra do Mar.

lll.l . AspEcros NATURAtS E LocALtzAcÄo

A Serra do Mar faz a transicão entre o Primeiro Planalto Paranaense a W, com elevação em

torno de 900 m, e a Planic¡e Litorânea a E. Nas áreas onde aparecem os corpos granÍÍicos, ao

contrário do que ocorre nos demais locais, obseryam-se serras destacadas em relação ao planalto,

com altitudes máximas entre 1400 e 2000 nr (Figura lll.5). Esta região de relevo bastante acidentado

preseTva uma porção praticamente intacta da Mata Atlântica de Encosta, caracterizada por uma

vegetacâo do tipo Floresta Montana Onrbrófila Densa.

A região enfocada neste trabalho, aqui denominada genericamente de Serra da Craciosa, inclui

um conjunto de ser'ras (Capivàr'i, Orgâos, Craciosa - Farinha Seca e Marumb¡) que contpÕern a serrâ

do Mar, além da serra cla Baìtaca .. Boa Vista, à W da Serra da Craciosa, inteiramente localizada no

Primeiro Planalto. A região situa-se cerca de 4O km a E da cidade de Curitiba, tendo forma alongada

na direcão NNE-ssw, com dimensÕes aproximadas de 5o x l7 krn. (Figura lll.6, em anexo)

lll.2. HtsróRtco pos TRABALHo5 ANTERtoREs

A identificação de volumes expressivos de rochas graníticas de "afinidade alcalina" na região

foi efetuada pioneiramente por Maack (1961), que descreveu âmostras pl-ovenientes da Serra dos

Órgãos, nas proximicJades do Pico do Paraná; do "pedestal" da Serra da Cracìosa, junto à estrada da

Craciosa; e da Serra do Marumbi (Figura l .7).

Os tipos descritos são predo m ina ntemente granitos, que com base em características

petrográficas e em parâmetros Seoquímicos, forarn classificados 
_como 

granitos alcalinos (pico do

Paraná e pedestal da Serra da Çraciosa) ou de tendência alcalìna (pico Marumbi), Na Serra dos

Órgãos foram identificadas ainda rochas dioríticas (rf abaixo), além de vulcânicas não-c.lescritas.

Maack (1961) reúne os granitos das Serras da Õraciosa e dos Órgãos sob a denominacão de

" complexos de granitos alcalinoJ', mas observa que estão separados por rochas gnáissicas do

embasamento e por " diques do vulcanismo gondwânico". os granitos da Serra do Marumbi são
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mapeados como uma unidade independente, e é inferida a presença de granitos "alcalinos" na Serra

do Capivari (Fígura lll.7).

Serra da
Graciosa-Farinha Seca

Serra do
Marumbi

Serra dos
Órgãos

/ . :,,.1.,

/
/ serra da

/ aaitaca-Aoa Vista

1,,, ''., ,/, , ,,.r.,.:!åi,,¡

Figura lll.5: Vista das serras da região da Serra da Graciosa d part¡r do primeiro planalto

paranaense. Foto tirada na da BR-l l6 nas proximidades da cídade de Curitíba (vista para NE).
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Figura lll.7: Esboço da situação dos maciços de granitos alcalínos da Serra do lvtar no Estado do

Paraná segundo tVlaack (/961).
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Os pritneiros mapeamentos geológicos sistemáticos sao devidos a Cordarri e Cirardi (1 967) e

Fuck et al (1970), que def¡nem o Macico Craciosa, nele incluindo as ocorrências das Serrâs do

Capivari, Órgãos e Craciosa - Farinha Seca, e o Macico Marumbi, com área de ocorrência semelhante

à descrita por Maack (1961). Mais à W, na serra da Baitaca - Boa Vista, Fuck (1 966) define o Macico

Anhangava. Mais recentemente, siga.lr. (1995), Kaul (1984, tgg1) e Kaul e cordani (2000)

adicionâram novos dados geológìcos e petrográficos sobre os três maciços, acompânhados por dados

geoquím icos e isotópicos.

Entretanto. a contpreensão da distribu¡ção geral das rochas presentes e das relacões geológicas

e petrográficas entre elas é ainda muito restrita, faltando ainda uma caracterizacão mais detalhada

dessas ocorrências, objetivo principal deste trabalho.

lll,3. MATER|A|S Ê MÉropos

A caracterizacão geológica dos granitos da reglão teve como base a realização trabalhos de

campo. a interpretação de imagens de satélite e de mapas aeroganlaespectronl étricos, e descricões

petrográfica das amostras coletad as.

Traba/hos de cantpo

os trabalhos de campo foram efetuados essencialmente ao longo de perfis por estradas e

caminhos colr auxíl¡o de caftas topográficas em escala 1:5OOOO e ulr Sistema de posicionamento

Ceoreferenciado (CPs). os objetivos foram concentrado na descrição das características estruturais e

petrográficas das variedades graníticas presentes, sua distribuição espacial e, quando possível,

relaçöes geológicas mútuas e/ou conr as rochas encaixantes regionais. Foranr carlografados cerca de

100 afloramentos e coletadas mais de l5o amostràs de rochas graníticâs e dioríricas.

A densa vegetacão e o relevo nluito acidentado representam fo rtes lim¡tantes ao acesso e

também à qualidade dos afloramentos. Assim, diversas áreas não puderam ser visitadas e, à exceção

de algumas áreas dos Maciços Capivari e An.hangava, em que ocorTem divelsas pedreiras de ntédio e
pequeno pofte . a maioria dos afloramentos visitados é constituída por grupos de nlatacÕes isolados

ou, mais raramente, lajedos. Cumpre também ressaltar que, apesar de tentativas exaustivas, não

foram obseryadas relaçÕes claras entre rochas dâs associacões alcalina e a/untinosa. os contatos

apresentados em mapa (cf. Figura lll.1o, em anexo) são, poftanto, baseados na interpretação de

imagens, com controle apenas parcial de dados de campo. Adic¡onalmente. a movimentacão de
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blocos em direção a cotas mâis baixas deve ter sìdo expressiva em algumas áreas, de forma.que

alguns afloramentos seguramente não se encontram in s¡tu, cotlio se depreende de sua Iocaiizacão

externa em relação a alguns dos contatos sugeridos (cl Cualda et a/.,2OOl).

As rochas Sraníticas e associadas foram caracterizadas com base nos conceitos associados ao

mapeamento faciológico (Vlach, 1985), reconhecendo-se urna fácies peû ográfra como uma unidade

descrit¡va. caracterizável a parlir de critérios macroscópicos obseruáveis no campo e e¡¡ amostras de

rrão (e.5r estruturas. texturas, composição mineralógica, índice de cor - lC). Especial atencão foi dada

ao conteúdo em minerais máficos e acessórios, indicativos da saturação em alu¡lina da rocha (e.g,,

biotita, anf¡bÓlio), uma vez que este é impoftante critério para confrastar as associacões a/callna e

aluminosa de granitos Tipo-A. Paralelamente aos trabalhos de canrpo, as amostras foram examinaclas

ao microscÓpio petrográfico com o objetivo de identificar as suas câracterÍsticas texturais e

co m posiclonais mais relevantes.

Trâtdnento de rntagens

As dificuldades para mapeamento faciológico sistemático implicaram a necessidade de

ferral¡entas alternativas. lmâgens de satélite (sensor Landsat 5 - TM) foranr fl'atadâs cot.n auxílio do

progràma ER-A4appeP no Laboratório de lnformátiea Ceológica (l,lC) do lnsfituto cle Ceociências -
USP. Foram utilizadâs as bandas 3, 4, 5 e 7, corrigidas para o efeito da absorcão atmosférica. Entre

as composições RCB (falsa cor) testadas, aquelas que se mostraram nrais apropriadas para

¡nter.pretaçoes geológicas foram as cornposicÕes 4(R)5(c)7(B) e 3(R)4(c)7(B) (Figuras ilt.8a e ilt.Bb,

em anexo), que destacaln a informaçao textural (rié. relevo). Foram geradas ainda ímagens em tons

de cinza empregando razões entre bandas e principais componentes, dentre as quais a que mosfrou

melhores resultados foi a diferenca normalizada entre as bandas 4 e 3 (Índice de Diferenca de

Vegetação Normalizado - NDVI; Figura lll.8c), que destaca a infornração espectral ¡elativa à

vegetacão.

Os mapas aeroga tnaespectro m étricos foram obtidos por ¡nterpolação dos dados provenientes

do Projeto Levantamento Aerogeofísico serra do Mar sul - cpRM. silva e Mantovân¡ (1 994)

apresentarr uma discussão detalhada da metodologia utilizada e da qualidade dos resultados

obtidos. As contagens dos canais K, Th e U f-oram convertidas para equivalentes em ppm por Misener

et a/. (1997). Estes dados, além das contagens totais foram integrados em mapas através do

programa jeoso{f". Ad¡cionalmente foram gerados mapas para as razões U/K, U/Th e Th/K, para o
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parânretro F (F=K*u/lh) e para composiçÕes ternárias K(R)-u(c)-Th(B) e u/K(R)-ulTh(c) Th/K(B)

(Figura lll.9, em anexo).

Finalmente, foi gerado um modelo digital de terreno (MDT), com base em uma malha regular

de pontos com espaçamento de 500 m - cujas altitudes foram extraídas de folhas topográficas em

escala 1:50 000 -, gentilmente cedidas pelo Dr. W. Shukowsky do lnstituto de Astronomia, Ceofísica

e Ciências Atmosféricas da USP (Figura lll.9a, em anexo).

l l l.4. CARACTERísÏcAs cEoróGtcAs cERAts

A ocorrência dos granitos como feiçÕes evidentemênte destacadas do relevo, [¡enr como os

teores elevados de elementos radioativos incompatíveis (Th, U, K) em relação às rochas gnáissicas e

anfibolíticas encaixantes, tornam relativamente fácil, com o apoio dos trabalhos de campo, identificar

as áreas de predomínìo de rochas graniticas nas imagens obtidas (.f Figuras lll.5, lif.g e lll.9).

Podem ser individualizadas nestas ímagens regìões compostas por uma ou mais unidades

petrográficàs, circunscritas por rochas do embasamento, que devenr corresponder a unidades

reologicamente independentes, justifìcando-se a sua individualização. Estas unidades serão aqu¡

denominadas de macicos, ern concordância com a denominação normalmente util¡zada para as

ocorrências da Província Serra do Mar, sendo estratigrafica m ente equivalentes aos plútons de outras

áreas (e.g Vlach, 1 993).

Desta forma, na área em estudo, foi possÍvel identificar cinco macicos (r/ Figur-as lll.6, lll.g e

lll.9). Defes, os maciços Marumbi e Anhangava já haviam sido individualizados anteriormente

(Maack, 196i;Fuck, 1966: cordani e cirardi, 1967). os outros três compÕem o que até hoje se

denominou de Maciço Craciosa (Cordani e Cirardi, 1967; Fuck et d/.. 197O).

A subdivisão do Maciço Craciosa em pefo menos duas unidades independentes é coerente com

as observaçÕes pioneiras de Maack (1961). que identifica rochas do embasamenfo regional

separando os Sranitos da Sena da Craciosa dos granìtos da Serra dos Órgãos (cf acima). A ocorrência

de rochas gnáissicas riessa área foi confirmada durante os trabalhos de campo. por outro lado, apesar

da ausência de inforrnações geológicas, a individualidade estrutural dos granitos da Serra do Capivari

é evidente nas imagens de satélite (Figura lll.B). Uma unidade adicionaf, de dimensoes restritas, mas

corrl fesposta semelhante à dos maciços graníticos nas imagens de satélite e

aeroga m aespectrom étricas, é observada entre os Maciços Órgãos e Capivari (Figuras lll.B e lll.1O):
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como não foi possível vis¡tar a área, tal unidade é referida apenas como provável ocorrência

granítica.

A análise dos mapas aerogam aespectrom étr¡cos mostra que estas unidades se destacam, e¡
geral, como centros com teores mais elevados de K, Th e u, separados por porçÕes com valores mais

baixos, o que corrobora a subdivisão proposta (Figura lll.9).

Merece ainda ser destacado que esta subdivisão, embora tentat¡va, é mais conlpatÍvel corï o
padrão geral observado na própria ProvÍncia Serra do Mar e em outras provÍncías similares, em que

os macicos ìntrusivos raramente ultrapassam r¿. 80-1OO km2 (rf Kaul, 1997 e Kinna¡rd e Bowden,

1982, entre muitos outros). Assinì, propÕe-se a ut¡lização de denominaçÕes específicas para cada

uma destas unidades, de norte para sulr Maciço Capívari, Maciço Órgãos e Macico Farinha Seca.

Propoe-se ainda a utìlização da denominação Cranitos da Cracìosa para se referir ao conjunto

formado por estes três maciços e pelos já consagrados Macico Marumbi e Maciço Anhangava.

Os contornos sugeridos para cada um destes mac¡ços são ilustrados no esboço da Figura lll.1O.

Os contatos são essencialnrente geo nro rfo lógicos, com apoio de algurnas observacÕes de campo e dos

mapas geofísicos. Catre salientar, com relacão a estes últìrnos. que as anomalias

aeroga m aespectro m étricas normalmente se estendern para além dos limites propostos,

principalmente para E da vertente da Serra do Mar, devido à intensa movimentação de blocos (de

dirrrerrsÕes rìétricâs a decanlétricas) e à rnigracão intempérica de radionuclídeos (cf. Cualda et d/.,

2001). Ainda assim, pelo menos em alguns casos, pequenas variaçoes na resposta espectral

ol¡servadas na composição K-U-Th (Figura ill.9i) dão suporte â estes lirnítes.

De maneira geral, pode-se dizer que os ci¡lco maciços aparecem em supeficie com formas

elípt¡câs de eixo maior orientado segundo a direção NE-SW; o Macico órgãos tem forma mais

arredondada e estrutura interna mais conrplexa, enquanto o Maciço Marulrbi é algo mais irregular;

finalmente, o Maciço Anhangava apresenta orientação segundo a direção N-S. As imagens geofís¡cas

mostram estruturas ¡niernas relativarnente simples para os Maciços Farinha Seca, Órgãos e Capivari, e

mais complexa para os Macicos Marumbi e sobretudo Anhangava.

Kaul (1997) sugere, com base na análise da forma do "Macico craciosa", que o controle da

intrusão tenha sido um sistema de falhas mâis antigo de direcao N2O-3OoW, âo contrár¡o do que

ocorre em outros maciços, que teriam se aproveitado de sistemas mais recentes com direção

aproximada N450-50oE. Entretanto, as formas elípticas dos macicos ora ind ivid ualizaclos, orientadas
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segundo a direção N45oE ntostram que, de fato, o controle dâs ¡ntrusÕes deve ter sido este segundo

sistema, o que é geod inam icamente mais simples e compatível.

E¡n toda a área, e sobretudo no Macico órgãos, é possível obseruar (e.g. l-igura IIl.8)

¡mpoftantes lineamentos de direção aproximada NW-SE que coÉam ind¡stintamente rochas graníticas

e encaixantes. Correspondem a feições estrutura¡s associadas à reat¡vacãô Mesozóica que perm¡tiu a

ínstalação de um enxame de diques basálticos na região, associado ao vulcanismo básico-

intermediário na Bac¡â do Paraná (Almeida, 1967; Alfieida, 1972; Almeida et a/.. 20OO). Nos

diversos macicos foram observadas estruturas rúpteis, freqitentemente com reje¡tos normais,

atribuídas a esse evento. Longos diques basálticos, com espessura variável desde cent¡- até

decamétrica são comuns em nruitos dos locais visitados. As amostras coletadas correspondem a

típicos basaltos com texturas ¡ntergranulares a sub-ofítìcas, portando essencialmente algunra olivina,

cfinopiroxênios (augita e pigeonita), fabradorita e minerais opacos.

III.5. GEoLoGIA E PETRoGRAFIA Dos MAcIcos

Os rlaciços graníticos indívidualizados são brevemente caracterizados quanto aos aspectos

geolÓgicos e petrográficos nos ¡tens que seguem. As suas principais características estão slntet¡zâdâs

na Tabela lll.l .

Maciço Capívarí

o Maciço Capivari é a ocorrência mais setentrional dentre os mac¡ços estudados, Sustenta a

Sena do Capivari, cujo ponto culminante atinge 1665 m. De toda a ár'ea estudada, corresponde

àquela que apresenta acesso mais fácil, devido à proximidade com a BR-116 e à exploracão de

blocos graníticos para utilização como cantaria.

Apresenta forma elÍptica com eixos ma¡or e ¡renor com dimensões aproximadas de I0,5 e 4,5

km respectiva m ente, ocupando uma área aproximada de 34 kmr: é a menor unidade granítica

individualizada. A análíse das imagens e os dados de campo não sugerem qualquer estruturação

interna no macico, levando à inferência de que deva corresponder a um maciço simples.

possivef mente formado por um evento discreto de colocacão de magmas (Figuras lll.8 e lll.9).
Lineamentos estrutura¡s mesozóicos são concentÍados eni suas pórçoes central e s.
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MacÍço

Cåp¡varl

Ãrea (ton2) Forma Assocíação Tipos

Dimensões (km) Oríentagão Petrográfica Petrográf¡cot (|UCS)

Tabela lll.1 :

Cdrdcterísticds principa¡s dot ntaciços que conipÕem os Cranitos dd Graciosa (pR)

34 elíptica

10.5 x4.5 NE

Órgáos
100

I2 x 12 subcircular

'AA
Farinha Seca

t2 x6

aluminosa - sìenogranitos

Marumbi

aluminosd - sìenogran itos

- álcali-feldspato granitos - anfìbólio cálc¡co
arcalÌnd tt - equigranufares médias- monzod¡oritos - anfibólio cálc¡co e biot¡ta

Anhangava

34

l3x4

elípt¡ca

NE

æ

Texturas

- álca l¡- feldsoato sranitos
dlcdhnd ll - equigranulares médias- quartzo sienitos

- porfiríticas

- inequìgranu lares

- equ igranu lares médjas

alongada

NE

51 alongada

14 x4 N

alcalina I - álca¡¡-feldspato granitos - equigranulares finas - anfìbólio sódico

- equ igranu fares médias
- equ igranu fares finas
- porfirít¡cas

alum¡îtosd - álcali-feldspato granitos - equigranulares médias - b;otita

Mínerais Máficos
PríncipaÍs

- microgran¡tos
- biotita e anfìbólio cálcico com biotita e

anfibólio cálcico

- equìgranulares a - anfibófìo cálcico e

alcdl¡na I - álcali-feldspato sienitos 
porfiríticas fìnas 

. ,. pkoxênio
- equìgranulares médias - piroxênio e olivina
- equigranuiares médìas - anfìbólio cálcico

- m tcrogfanrtos

bìotita e anfibólio cálcico com b¡ot¡ta e

anfibólìo cálcico

- sienogranitos - biot¡ta e anfibólio cálcico 
- mlcrogranltos

'ltuttttttQ5d - álcal¡-feldspâto grunitos 
- 
"9''8tun''ut"t 

tto'ut 
- biotitu ::irïi':ï,,"

Enclaves

- monzodioritos
- anfibólio cálcico a sódico equigranulares
- anfibólio cálcico com anfibólio cálcico

e biotita



As facíes SranÍticas identificadas são também pouco 
-d 

iversificadas. Todas correspondem a

rochas Sraníticas (strictu senso) contendo biotita e anfibólio - este em geral subordinado - como

minerais rnáficos principa¡s. T¡tanìta pode ser também obseruada com lupa em algumas amostras de

mão. As principais diferencas sào dadas pelos aspectos texturâis e, em parte, pelas proporçoes

relativas entre feldspato alcafino e plagioclásio.

As fácies predominantes correspondenr a sien o/m onzogran itos ho lo leucocráticos (lC: 2-3) de

coforacÕes cinzentas, esbranquiçadas ou rosadas - em dependêrrcia da cor dos feldspatos -, e

estruturas maciças. As principais variedades catalogadas incluem fácies porfirítícas dolrinantes,

apresentando rìlegacristais de feldspato alcalino (0.5-1,5 cm) em matriz de granulacão fina. fácies

ínequigranulares de granulação média e fácies equigranulares de granulaçåo fina. Em alguns cortes

de pedreiras ou trtesÌllo alguns rnatacÕes, estas três vâr¡edades aparecem juntas, com contatos

interpenetrados, difusos, sugerindo colocacão simultânea de magnras.

Duas outras fácies petrográficas, mais tipicamente sienogtaníticas, foram ntapeadas. Uma

variedade de coforação cinzenta a esbranquiçada. com textura des<je lever¡ente porfirítica a

inequigranular seriada de granulaçáo média. com cristÂis maiores do feldspato alcalino de dinrensÕes

variáveis, é ainda algo mais rìca em máficos (lc: 3-5). É dominante nas regiÕes S e N do maciço. A

últir¡a é uma variedade rósea equigranular de granulacão médía com lc entre 2 e 3, que se

caracteTizâ pefa distribuicão de quartzo e feldspatos em pequenos agregados.

Pequenos diques sín-plutÔnicos e enclaves de dimensÕes deci- a centimétrícas e formas

arredondas aparecem ocasionalmente em todas as rochas. Apresentam sempre coloraçÕes cinzentas

escuTas, estruturas macicas e textura equigranular alotriomórfica muito fina, De compos¡ção grânítica,

são sempre ho lo feucocráticos (lC:3-5). Ocasionalmente contêm megàcristais de feldspato alcalino

(0,5-1'0 cm) subidiomórficos ou su barredondados, aparentemente captLrrados dos granitos

hospedeiros.

ì/t|acígo órgâos 
:

É o maior dos macicos estudados (- 1OO km?), com forma subcircular de aproximadamente 12

km de diâmetro. Sustenta a Serra dos Órgãos, que inclui algumas das mais importantes elevacÕes do

estado do Paraná, inclusive o Pico Paraná (1922 n). ponto culminante do estado. É a porção de mais

difÍcil acesso na serra da craciosa, e por isso a amostragem do mesmo é das mais restritas.
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As formas reentrantes do corpo revefam cefta corn¡tlexidade estrutural. Unla ¡mpoÍante
descontinuidade. de orientação aproximada NE-sw, é obseruada no centro do macico (cf tigura
lll S) Separa duas porçÕes, cada uma com forma elÍptica e orientacão NE-SW, com dimensÕes de 34

km'?(porção a 5Ê) e 6O km'?(porção a NW). As caracteristicas de cada unra dessas porcões são rnuito
senrelhantes às dos demais maciços. A descontinuidade 5e mostra levemente curvada, representando

unllimiteconvexoparaaporçãoaNWecôncavopâraaporcãoasE.Arénrdisso,aporçãoasEé

mais alongada que a porção a NW (eixos maiores - 12 e 9 km, respectivam e nte; rf Fìgurâ f [.r o).
Esta geometria sugere a presença de duas unidades independentes em contato e, neste caso, o corpo
a SE seria posterior àquele a NW. Alternativa mente, essa geometria poderia ser explícada pela

âtuacão de falhas posteriores e, neste caso, rejeitos vefticais ìmpoftantes seriaiî necessários:

entretanto' a ausência da descontinuidade nas áreas de embasallento adjacente enfraquece essa

iDterp rctacåo qtf Figura lll.8).

No extremo NW do 
'aciço 

obserua-se ainda unra segunda descontìn u idade, menos

prorlunciada, que separa unta região de refevo bastante acidentado, característica das duas porçoes

acima descritas, de outra a NW de relevo nrais suave e com ntenores elevaçoes, com cerca de Z km2

de ârea (cf Figura lll B). Acredita-se que corresponda a unr outTo contato interno, sendo que a

porcão no extremo NW é Lrm pequeno remanescente (i.é. 7 kmr) de um corpo mais antigo que os

demais. Afloram nesta áreâ álcali-feldspato granitos e rochas monzodioríticas bastante contrastados

conr os sienogranitos obseÌ,r'ados no restante do l¡acico.

os dados espectrom étricos para K, U e Th mostram foftes anomalias posìtivas no centro do

nracíco (Figuras lll.9b-d, lll.9i).. No corpo a sE, o padrão se nrostTa maís complexo: uma fofte
anomalia negativa acompanha uma importante drenagem (cf Figura lll.9), sugerindo a atuacão de

processos intenrpérlcos de remoção de radionuclÍdeos (cf Cuafda et d/., 2OO1).

As princìpais variedades petrográficas que afloram são macrosco p icam ente semef hantes aos

sienogranitos encontrados no Macico capivari. Em contraste, a unidade no extrerno NW é

caracterizada por álcali-feldspato granitos com anfibólio e rochas d¡oríticas contendo f:iotita e

anfíbóiio.

. sienogranitos equigranulares distinguem-se dos equivalentes do Macico capivari pelo

predomínio do anfibólio em relação á biotita, pela granulação pouco mais grossa e ainda pela

quantid.rde pouco maior de quaruo. Localmente aflora uma segLrnda variedade caracterizada por
granulação mais fina e teor de máficos pouco mais elevado (lC: 5).
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Duas outras variedades de sienogranitos foram distintas. Uma constituicla por rochas porfiríticas

rL'lativa rTì e nte nlais ricas em feldspato alcalino e pobres em quafizo, e oûtra fotr¡ada por rochas

equigranulares de granulação fina a média (lC:2-4). com estruturas de fluxo muìto ¡ncipientes, Estas

últimas foram encontradas apenas no extremo E do maciç0, junto aos contatos (om as encaixantes.

No extremo NW do maciço dominanl rochas muito contrastadas, tipicamente álcali-feldspato
grânitos isentos de plagioclásio. Apresentam estrutura macica, textrira equigranular de granulacão

média e coloração rosada a azulada - em função da coloração do feldspato alcalino, que tern aspecto
vítreo - característica. O teor em máf¡cos é bastante variável (fC: 'l.7) e anfibófio é a fase máfica nrais

importante' Como referido acima, nesta região afloram ainda biotita- h o rn blenda monzod¡or¡tos.
Fstas rochas foram descr¡tas por Maack (1961), que fez referência a uma trans¡cão gradual de granito

a granodiorifo e diorito, que não foi verificada. Nos matacÕes estudados preclominanr rochas

m onzod ioríticas, que contêm bolsões irregulales ou são coltacJas por veios frololeucocráticos de
conlposicão granod¡oritica. Maack (1 961) classificou-os como "sieno-clioritos" ressaltando diferenças
químicas com d¡oritos maís típicos (e.g, teor em Kro). são rochas leucocráticas (lc: 3o) de coloracão
cinzâ escura' com estrutura maciça e textura equigranular de granulação f¡na a nréclia, senclo notória
a presenca de biotita, particularmente nas amostras mais afteradas.

Enclaves micrograníticos similares aos descritos no Maciço Cap¡vari são também observados na

maioria das fácies sien ograníticas. Rochas semelhantes são por vezes observadas corrro bfocos
pequenos isolados, possíveis remanescentes de diques sin-plutôn¡cos algo mais possantes.

ll4aciço Farínha Seca

o Maciço Farinha Seca aflora a S do Maciço Órgãos, sendo balizado a NE pefa histórica Estrada

da Craciosa e a SW pela ferrovia Cu ritiba-Pa ranaguá. Apresenta forma alongada na direçåo NE-SW e

ocupa uma área de ap roxint adam ente 46 km2, co¡¡ eixos nraior e nlenor nledindo respectivamente
'I 2 e 6 km. o acesso ao seu ínterior, nas serras da craciosa e da Farinha seca, cujos pontos
culminantes não ultrapassam os 1500 m, só é possÍvel através de trìlhas e antigos caminhos de
jesuítas.

Nos mapas geofísicos, o maciço aparece homogêneo, com anomarias positivas de K, u e Th.
Diversas imagens mostram anomalias posit¡vas também a E da veftente da serra do Mar, porém,

como descrito acima, as tonalidades observadas na composição K-u-Th mostram ass¡naturas
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dife¡enciadas para cada umâ das porções (rf Figura Ill.9; Gualda eta/.,2001), não ficando aparente

algurn tipo de estruturação interna. l

Petrografica m ente, este maciço é bastante diferenciado ern relaçáo aos anter¡ores, com ampla

predominância de álcali-feldspato granitos com anfibólio como máfico principal, em parte

semelhantes àqueles observados no Maciço Órgãos, Variedades mais pobres em quartzo e contendo

olagioclásio. t¡picamente sieníticas. com piroxênio e anfibólio como máficos pri¡ìcipais são

observadas na porção N do ntaciço, no ilrício da Estrada da Craciosa.

As fácies predonlinantes correspondem a álca li-feldspato granitos. São rochas tipicamente

rnaciças, ho lole ucoc[áticas (lc: 4), com textura equ¡granular de granufação méc1ia e coloracão

variável, cinza escura ou esverdeada, até vermelha ou aìnda esbranquiçada, dada pelo feldspato

alcalino. A textura é caracterizada por umâ trama de feldspato alcalino, com quartzo aparecendo e¡
agregados ¡ntersticiais, associados aos quais aparecem os máficos. O máfico principal é um anfibólio.

Ao n|¡croscÓp¡o (rf Par-te lV), verifica-se que varia desde cálcico a cálcico-sódico, estando

freqüentemente substituído por anfibólio sódico e biotita venrelha; apenas enr algumas variedades

mais raras, anfibólio sódico primário é observado.

Enr uma ocorrência isolada na porcao NW do macíço, afloram álcali-feldspato granitos com

anfibólio distirrtos em relação aos anteriores. São ho lo le ucocráticos (lC: 4), maciços, com texturâ

equigranular de granufaçao média-fina e coloràção cinza clara, Predominam os cristais de feldspato

alcalino, com quartzo aparecendo como cristais ísolados su ba rredon dados: anfibólio é tipicamente

intersticial e grada de cálcico-sódico a sódíco (Pafie lV). Uma segunda variedade, contendo anfibólio

t¡picamente sÓdico, corresponde a unr microgran¡to maciço, holo leu cocrático de textura porfirítica,

com matriz equigranular de granulação mLrito fina.

Uma única amostra de quartzo-sienito foi coietada r1o extremo NÊ do nraciço, junto à Estrada

da craciosa. É uma rocha macica, leucocrática (lc: l o), de coloração cinza escura e textuTa

equigranular de granulacão média-fÌna. Contrasta conr as rochas das fácies anteriores pela presença

de plagioclásio. o lráfico predominante é um anfibólio cálcico, com biotira muito rara. Nestas rochas

são observados pequenos enclaves arredondados de composicão monzodiorít¡ca. O aspecto

macroscópico desta é rnuito semelhante ao das rochas monzod¡oríticas do Maciço órgaos.
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/Vaciço Marumbí

Aflora a sw da ferrovia cu ritiba- paranaguá, com fornra algo mais irregular, âlongada e

curvada, com d¡mensÕes próximas de 13 x 4 km. totalizando uma área de cerca de 37 km2 (F¡gura

lll.10)' A região NW da Serra do Marumbi corresponde a um ParqLre Estadual e o acesso é pernritido

apenas na sua veftente N; afém desta área, apenas o extremo SW foi visitado e amostrado,

Os mapas aelogamaespectrométricos evidenciam dois centros mais ricos em radíonuclídeos,

um em cada extremo do maciço (Figura lll.9). Apesar da amostragern restr¡ta, os tipos obsetvados

nas duas regiões são bem semelhantes entre si.

Na porção NE do macico, gran¡tos /, t'Ír sustentam veftentes da Serra do Mar subvefticais:

co¡ll isso, a mov¡mentação de blocos é intensa na região, e blocos cJecamétricos ocorrenl bem

distantes dos contatos com as encaixantes. Em conseqùência, as anomafias aerogamaes pectrom étricas

se estendem para além dos contatos geológicos, sem mudanca perceptível da ass¡natura espectral (cf
Fígura lll.9i; Cualda et a/.. 2001).

As áreas percorridas são muito homogêneas, sempre aflorando uma mesnla fácies petrográf¡ca.

Corresponde a um álca lì-feldspato granito contendo biotità como rnáfico pr¡ncipal. É uma rocha

hololeucocrátíca (lC:1-2), com estlutura maciça e textura equigranular de gran¡lacão média, de

coloracão branca ou cinzenta * dada pelo fefdspato alcafino - com pontuações rosadas típicas.

lVlaciço Anhangava

Com orientação N-5, e dimensÕes de 14 x 4 knr, o Macico Anhangava é o de rrrais fácil acesso

ejá foi estudado conr algunr detalhe (e,& Kauf, 1997; Lopes er a/., 1998). Ocupa uma área de

aproxìmadamente 5l km2 no domínio das Serras da Baitaca e cla Boa V¡sta. Apresenta rnorfologia

pouco usual, sendo identificadas irregularidades morfológicas internas menores (Figura lll.g). Nas

imagens aerogam aespetrom étricas (tigura lll.9) aparece mal delimitado e com uma resposta

espectral heterogênea. Na porção E, a composição K-u-Th nrostra urrìa assinatura espectral

semelhante àquela dos outros rraciços; na porção w, entretanto, a mesma composicåo mostra um

padrão diferenciado, sem análogos nos outros nracíços (d Figura lll.9i; cualda e¡äl.,2001)_

O Macico Anhangava é caracter¡zado por uma maior variedade de tipos petrográficos, mas nào

foi possível co rrelacioná-fos adequadamente com as h eterogeneidad es identificadas nas imagens.

Foram identificadas diversas fácies petrográficas, incluindo á lcali-feldspato sienitos com anfibólío,
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p¡roxênio e olivina ern quantidades variáveis: á lcafi-feldspato granitos corn b¡otita: e sienogran¡tos

com biot¡ta e anfibólio.

Álca li-feldspato s¡enitos com anfibólio e piroxênio afloram na porcao N do r¡acico e são

m acroscopicamente bem semelhantes às variedades de granulação média-fina de álca li-feldspato

granitos do Maciço Farinha Seca. São rochas corr estrutuTas preclominantemente maciças; urn único

bloco isolado revela variedades conr bandamento composicional l¡em nrarcado, em que se alternar¡
bandas milimétricas a cent¡métricas nrais ricas em minerais félsicos (lC: 2) e máficos (lC: 6). As

variedades mac¡ças são hololeucocrát¡cas a leucocráticâs (lC: 3-7) e apresentanr texturâs

equigranulares, inequigranulares seriadas ou ainda porfiríticas, com granulacão fina a média. A
coloração é variávef desde branca a cinza ou azul escuros, ou ainda esverdeada. Anfibólio cálcico a

cáfcico-sódico é o máfico principal, com piroxênio cáfcico em proporcÕes variáveis. olivi¡a aparece

raramente nas variedades ìnequigranulares. Biotit¿ì ve¡melha e anfibólio sódico aparecem como
produtos de substituicão pós-magmática do anfibólio original, como observado no Macico tarinha
Seca (cf. Parte lV).

No extremo S do macico aflora unr á lca lì-feldspato sienito equigranular com piroxênio e olivína
(lC: 5) de coloracão verde, corî estrutuTa nraclça e textura equigranular de granulacão rnédia. o
máfico principaf é um piroxênio cálcico, acompanhado de olivina. Esta rocha apaTece associada a Lrrn

álcali-feldspato granito equigranular, leucocrático (lC:6) de granulacão ¡édia e cor típ¡canrente

rósea; caracterizado por apresentar anfibólio cálc¡co como máfico principal, acompanhado por
piroxênio.

Já na porção E do maciço, afforar¡ á lcali-feldspato granitos equigranulares corì biotita, nru¡to

semelhantes aos que aparecem no A4acico Marumbi.

Fìnalmente, lìa região central ocorrenr sieno- e monzogTanìtos equigranulares com biotita e

anfibÓlio cálcico, selnelhantes aos obseruados nos Macicos Capivari e órgãos. Aparentemente, são as

rochas mais abundantes no Maciço Anhangava. Enclaves e pequenos cliques m icrogranítìcos,

equivalentes aos observados nos sieno- e monzogrànitos dos Maciços Capivari e órgãos são bastante

abundantes em alguns afloramentos.

Kaul ('l997) sugere umâ estrutura anelar para o macico, dividindo-o em três unidades ma¡oies,

denominadas Serra da Baitaca (biotita sienogran¡tos e biotita álcâli-feldspato granitot, Serra da Boa

Vista (riebeckita-biotita e bíotita álca li-feldspato gÍanitot e Roça Nova (hornblenda e hornblenda-
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clinopiroxên¡o á lca Ii-feldspato sienitos e biotita á lcali-felds pato granitos). Considerando as

pâragêneses minerais rláficas, parece nrais nafural reunir estas fácies enr 3 associacÕes: ullra de

álcalì'feldspato s¡enitos finos corn anfibólio e piroxênio: outra de sierro/m onzogran itos e álcali-

feldspato granitos corn biot¡ta; e uma terceira de álcali-feldspato sienitos com anfíbólio ou piroxênio

e olivina. O mapeamento adequado destas unidades depende ainda de tral¡alhos mais aprofundados

de campo e a estruturação proposta pelo referido autor parece ainda prenratura.

__fV. Ar orr".'oçÕur ot

Uma das caracterÍsticas marcåntes dos granitos Tipo-A ê a coexistência de rochas contrastadas

petrograficam ente: por um lado, uma associação aluminosa composta por rochas nreta- e

peralunrinosas e poT outTo uma associação alcalina, caraclerizada pol variedades metalunr¡nosas e

peralcalinas (Lameyre e Bowden, 'l 982; Vlach et a/., lgg}t pitcher, .t 995; King et a/., i 997). Como

tal d¡visão é essencialnrente petrográfica (na concepção de Lameyre e Bowden, l9g2), torna-se
possível atribuìr a essas associacões as fácies petrográficas aqui descritas.

Neste sentido. os sien o/ttt otrzogran itos conr biotita e anfibólio câlcico, subsolvus. poftanto

rochas metaluminosas a nroderadamente peraluminosas, predominantes nos Maciços Capivarì e

Órgãos e na porção central do Macico Anhangava, além dos á lcali-fefdspato granitos com biotita
deste último e do Macico Marumbi, podem ser agrupados em unra associacão petrográfica

a/uninosa.

Por outro lado, as variedades de álcali-fefdspato granitos e sienitos com anfibólio, piroxênio e

olivina, tipicamenfe hipersolvus, desde metalurninosos a peralcalinos, ampfamente predominantes no

Macico Farinha seca e observados no extTenro NW do Macico órgãos e nos extrernos N e s do

Macico Anhangava, podem ser reunidos em uma associação alcalina. Esfa pode ser ainda
desmembrada em dois grupos (rf parte lV).

O primeiro - a assoc¡ação alca/ina I - é composto pefas rochas predominantemente sieníticâs

do Maciço Anhangava e pelos álcali-feldspâto grànitos com anfíbólio sódìco mâis finos do Maciço

FarinhaSeca (cf Tabela lll.l). Há uma gradacão completa desde álcali-feldspato s¡enitos com quarrzo

- portando clìnopiroxênio e olivina - âté á lca li-feldspato granitos com anfibólio cálcico-sódico ou

sÓdico como nráficos principais. Os termos intermediários, ma¡s abundantes. são tip¡câmente álcali-

feldspato sienitos com anfibólio e clinopiroxênio. Essas características contrastam com as da

associação alcalina /1, que compreende o restante das variedades encontradas nos Macicos Farinlra
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Seca e Ór8ãos. É composta basicamente por á lcali-felds¡)ato granitos ponando anfibólio de
composicão variável, desde cálcíco até sódìco.

As relaçÕes 8enéticas entre as rochas m o¡rzod io ríticas e as rochas graníticas não são claras. É

nrarcante, contudo, que as áreas de ocorrêncìa de rochas monzodiorítícas coincidenr com aquelas dos

granitos da associaçáo a/calina /1. Neste sentido, a fácies sielrítica com plagioclásio do A4acico Farinha

Seca pode corresponder a uma variedade híbrida entre ¡rronzodioritos e álcali-fe ldspato grânitos, o

que corrobora outras evidências de contenr pora neidade (rf parte lV).

A ocorrêlrcia dissociada das associacões nos macicos (Capivari, Marumbi e Farinha Seca), ou em

díferentes unidades de ur¡ mesnro rnaciço (órgãos e Anhangava), abre a possibilidade de que

eventuais contrastes na composição dos nragmas parentais ou nos processos que deram origem às

duas associacões sejam condicionaclos espaciafmente, por exenrplo, pela composicão da crosta

encaixante em cada um dos casos.

Finalmente' a obseruaçåo de tipos petrogtáficos específicos enr vários maciços pode ser

explicada por nrodelos genéricos como o de gonin (1996), que sugerenr a presença de cânraras

maglnáticas mais profundas comuns. A lte rrrativa m ente, pode indlcar ur¡a conveTgência na h¡stórìa

evolutiva destas rochas. O detalhanrento da evoluçáo petrográfica e mineralógica (parte lV) destas

rochas deve trazer fundamentos pâra esta discussão.

V. Cowcl_usoes

As informaçÕes geofógicas, embora fimitadas, associadas às advindas do estudo de imagens de

satélìte e de dados gamaespectro m étricos e petrográficos elementares, perit1itetr sugerir a

co m partim entação do denominado Macico Craciosa em três unidades independentes, denominadas

Maciço Capivari' Macìço Órgãos e Macìco Farinha Seca. Estas unidades, juntamente com os Macìços

Marumbi e Arthangava, são aqui reunidos sob a denominação informal de Cralrifos da Craciosa. Este

conjunto é uma das mais ìmpoltantes tnan¡festaçÕes dentre as que forn]ant a província Serra do Mar,
gerada como resultado da colisão do Cinturão Craniróide Costeiro com o conjunto formado pelas

Microplacas Luiz Alves e curit¡ba ocorrida durante o ciclo Brasiliano (ra. 5g0-600 Ma).

Criterios petrográficos, por um lado conrposìcionàis - presenca ou ausencia de plagioclásio

(carâter hipersolvus vs. subsolvøj e de biotita (caráter ma¡s ou menos saturado em alumina),

variacões na abL¡ndância relativa de quaruo e nas paragêneses máficas - e por outro textura¡s,

perm¡tem reunir as fácies petrográficas nrapegdas em associações contrastas. A primeira delas -
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¿tluninosd - inclui sienogranitos corn biot¡ta e anfibólio clos Macíços Capivari, órgãos e Anha¡gava, e

álca li-feldspato granitos com biotita dos Maciços Marunrbi e Anhangava. As demais - a/calinas - são

constituídas por álcali-fefdspato sienitos com anfibólio, piroxênio (e olivina) do Maciço Anhangava e

álcali-fe ldspato granitos com anfibólio sódico clo Maciço Farinha Seca (associaçäo alca/ina l¡. alétn
dos á lcali-feldspato granitôs com anfibólio do Maciços Farinha seca (associacão a/ca/ina ll¡.
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Figura lll.8a: Composlção 4(R)-5(G)-7(B) de imagens Landsat 5 (TM)da região da Serra da Graciosa
Convenções como na Figura lll,6.



Figura lll.8b: Composição 3(R)4(C)-7(B) de imagens Landsat 5 (TM) da rqião da Serra da Graciosa-
Convençöes como na Figura lll.6,
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Figura lfl.9i: composiçãotemária K(R)-U(G)-Th(B) da região da sena da Graciosa
Convençöes como na Figura lll.6



Figura lll.9j: Compostçãoternária U/K(R)-U/T\(G)-T\/K(B) da região da Sena da Graciosa
Convenções como na Figura lll.6
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l. lrurRooucÃo

Na região da Serra da Craciosa (PR) afloram cinco macìcos graníticos que constituem uma das

mais imponantes manifestacÕes do magmatisllìo granÍtico de T¡po-A na províncià Serra do Mar,

gerada nos está8ios pós-colisionais do Ciclo Brasifiano na porcão E dos estados do paraná e Santa

Cararina e ne porcão SE do estado de Sào Paulo,

A caràcleristica niais inrponante do con.junro fcrmado pelos Craniios cla Craciosa é a

coexistência de duas asso.iacoes de granitos Tipo-A, uma dlcàl¡nà, car'lpasta por á lcâlì-feldsparo

Sranitos e sienitos com anfibólio como máfico principal: e uma aluminosa, formada por granitos (s.s,)

e sLrbordinadamente álcali-feldspato granitos contendo bìotira conro r¡ráfico mais inrportanre. Ale6
disso, destaca-se a ocorrência de rochas dioríticas, de maneìra geral muito raras na província.

A presenre contribuicão tem como objetivo caracrerizar as associacÕes existentes na região

através da descricão petrográfica das diversas fácìes petrográficas presentes, detalhando as

características texturais e químicas das lases minerais máficas e félsicas - como indicativos da

evolucão rragmática e pós-nragmática dos granitos Tipo-A -, bem como avaliar alguns parametros

intensivos e extensivos de cristalizacão.

ll. G¡or_ocr¡ l_oc¡r_

os cran¡tos da 6raciosa (parte l[) fazem parte da província serra do Mar (Kaul. ]984; vrach e¡

dl , 1996)' que congrega diversos maciços graníticos e sieníticos localizados nes porçÕes sE do Estado

de 5ão Paulo e E dos Estàdos do paraná e Santa Càtarina.

Correspondem ao conjunto formado pelos macicos granÍticos Capivari, Órgãos, Farinha Seca

(Pafte lll), Anhangava (Fuck. 1966) e Marunrbi (Maack, t96l; Cordani e Cìrardi, 1967), que

conjuntamente afloram por cerca de 275 km:, correspondendo a uma das mais expressivas

ocorrências da referida provÍncia. (cf Figura lll,1O)

Os maciços têm forma aproximadamente elíptica com dimensÕes que variam desde 35 km2

(Macico Marumbi) aré 100 km: (tt{acico órgaos). os Maciços capivari, órgãos, Farinha Seca e
¡ 6 -.-, .^- A
',.riüii,ij, iijitra;ìi;iìi ii;¡.;: ;rìaio¡as dê dliêcão;.,pioxìii,ac1a l',1[-5'"ï, È íuiä,där ui,t àiirl.¡.r.||c¡rLo tje

direcão NNE-55w que acompanha a serra cjo Mar paranaense: o Maciço Anhangava. por sua vez. é

alongado na direção N-s e se localiza pouco a w deste alinhamento. (rf Figuras llt.6 e lil.l 0)
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são todos ìntrusivos em gnaisses e migrnatitos da Microplaca curitiba - geÞdos no

Transamazônico (2.150-t.8oo Ma) e migmatizados no Brasìliano (620-580 Ma) -, próximo ao

contalo tectoni(o com granitos deformados de idade Brasiliana (720 Ma - U-pb em zircÕes: 5BO Ma

- Rb-Sr em rocha toûl) desta mesma microplaca, localizados a SE. O magmatlsmo granítico de Tipo-

A gerador ia Provincia Serra do Mar mostra idades que se concentram no intervalo entre óOO e 5g0
À4a' lendo se formado nos estágios pós'colisionais dà colisão enlre o Cinturão Cranitóide Costeìro,

localizado a E, e o conjLrnto formacJo pelas Mìcroplacas Crrrìtiba e Luiz Alves. (B.:sei et a/, 1992: Siga

Jt. et à/., 1993)

lll. Mnrrnrtts E MÉToDos

Análise petrográ fica

os estudos petrográficos foram realizados nas dependências do Laboratório de otica do

Instituto de Ceociôncias - uSP. Foram estudadas secoes petrográficas convenciona¡s e seçÒes delgadas
polidas sob ¡uzes transmitida e refìetida no microscópio Zeis AXIOpLAN.

A análise petrográfica leve conìo objetivos o reconhecimento das fases mìnerais presentes bem
como das suas relacÕes textura¡s. que fundanrentaram a definicão das seqüências de cristalizacão das

rochas. Especìal atencão foi <iada à caraclerização das feicoes magnráticas e pós- m agrì,iticas. A

nomenclatura petrográfica aqui utilizada segue as definicoes de MacKenzie et al. (1995).

Foram obtidas fotom icrografias em formato digital utilizando-se o microscópio olympus BX-50.
que dispoe de câmera digiral 3CCD PRO-SERIES acoplada e sistema de aquisição de imagens TMACE_

PRo PLUS, ambos da Media cybernetics. A resolução das imagens é de 760 x 570 pìxers.

AvalÌaçoes modais

Apesar da impoftância das composicÕes modaìs em trabarhos petrográficos de rotrna, a

literatura sobte o tema é relativamente restrita. Mesnto em relacão ao método de contagem de
pontos - o mais amplamenle utilizado - existem pontos de debate quanto às conciìcÕes em que as

avaliacões der¡em ser feitas, e sobretudo, quanto às formas de obtencão de estimativas de erros. Estas

questÕes conduziram à idéia de se fazer um estudo especifico para a,,raliar â precìsão e a exatidão

assocladas ao lllétodo de contagem de pontos e¡l funcão das condìcÕes uiilìzadas, que apat.ece

detalhado no Apêndice l. os resultados guiaram a realizacåo das avaliacoes mociais no presente

estud o.
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Estimativas das composicões modais de 4o amostras representativas das diversas fácies
descritas foram obtidas através do método de contagem de pontos (Chayes, 1956: cf. Apendice l).

Na maioria dos casos foram contados cerca de 'r 200 pontos, com espacamento da malha de
contagem de 0,8 mm. o que reva a uma área anarisada pfóxima de uma seção petrográfrca
convencìonal' Apenas para algumas amostras de granulacão maìs grossa foram contados cerca de
ì 500 pontos conì espacamento de r,o-1,2 mm, totaiizando uma área de 2 secÕes petrográficas
convencionais.

Para cada amostra. a coreta de dados se deu em 20-25 conjuntos de 50 ponros cada, o que
peImite o cáiculo de erros associados às estimaiivas modaìs segundo o nrétodo de Neilson e
Brockman (l977) Este método foi util¡zado para o cálculo dos erros dos rnìneraìs ma¡ores (/.é.
quanzo, feldspato alcalino e plagioclásìo), enquanto para os demais foi utifizado um erro de
binomial de contagens (rf Apêndice t).

Àn¿i/ises em m icrossonda

Análises quÍmicas pontuais (wDS) e imagens eletrônicas de varredura foram obtìdas no
LaboratÓrio de Microssonda Eletrôn¡ca do lnstitLrto de ceociêncìas conr equipanrento Jeol JXA-B6oos,
r¡unido de detector FD e 5 espectrômetros wD, com sistema de automacão voyActR 3.6.1 da
Noran Instru m e nts.

As secöes delgadas polidas foram cobeftas com uma fina película (_25 nm) de C com o
evaporador AUTO 206 da Edwards disponível no laboratório.

lmagens de erétrons retro-espa rhados em modo compos¡cionar (BEr-coMpo) foram obtidas
para verificar a presenca de zoneamentos quimicos. As condìçoes do feixe eletronico forànr de I5 kv,
20 nA e 1 Pm para a voltagem de aceleraçåo, corrente e diâmetro do feixe eletrônico focado,
respectiva m ente.

Análises químicas compretas pontuais - por wDS - foram obtidas ao rongo de per-fis núcleo_
borda para câda uma das fases ptesentes, utìlizando-se conro referência os zoneamentos
e\/e ntua llr ellte ol¡servados em mìcroscopia ótica ou eletrónica. As condjcÕes anâlíticas aparecenl
resumidas na labela lV ì
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Tabela lV.l :

Co n d¡çòes dn d I ítÌ(ds u ti I iza das a

PadróeJLinha Cristal T"o"5 (r)CPx,/Oliv¡na Ahfibólio B¡otitä Fel
5i Ka

Ti Ka

hLa
Al li¿
Fe l(a

À/tn lia

^49 

(e

Zn Ka

Ca Ka

E¿ La

Ba La

5¡ La

N¿ lia

l( (a

Nb Ka

TAP

LiF

Pt't

TAP

LiF

uF

LiF

PET

Lit
PET

PTT

TAP

PET

\rollastonita

rutilo

zir.ão

hcrn blend a

olivina

olivina

diopsidio

ZnO

!vollastonita

wolla5tonita

rutilo

tircão

horn b1e nda

o livina

oiiViña

diopsídio

ZnO

'""':::::"'"

aibita

m icroclínio

wollastonìta

rutilo

zircào

anonita

o livìna

o livina

crcpSJd ro

ZnA

wo I Ias to n ita

:1:

a lb ita

m icroclínio

microclinio

¡urilo

a no 11rr,a

olivina

a nonita

ba¡ita

SFanonìLa

a lbÌta

m icroclÍnio

I O,20

20-40

30
10-40

20-30

:0-ii 0

..0-.10

20-40
r 0-30

30

40

30

r 0-20
20-4 0

30

l0
ì0

Cl Ka PET

F Kä TAP
aparita

fl uorita
apatita

fluorita
"Cond¡cöes do feixe eletrónico: I5 kV: 20 nA: 5 ¡rm

'Tempo total de integracão de contagens
igualmente dividido entre pico e radiacão de fundo

Foram obtidas análises de anfibólio. biotita, clinopiroxênio. olivina, plagìoclásio e feldspato
¿lcalino. Dada a presenca de anfibólio na grande maioria das rochas estudadas e suas variacoes
quimìcas serem bastante acentuâdas, foi dada ênfase ao estudo desse grupo de minerais, o que se

reflete em um número maior de análises químicas.

No caso do plag¡ocláslo, foram efetuados a¡nda perfìs analítìcos núcleo-borda ma¡s detalhados,
com espacamento entre an¿lises entre 5 e 30 l.lm.

Análises qualitativas e sem i-q uantitativas através de EDS foram empregadas para identificação
de algumas fases acessórias de dìfícil identìficacão ao microscópio petrográfìco, como chevkinita (-

perrierita) e cassiterita. os óxidos de Fe e Ti, além de algumas dessas fases acessórìas (e.g chevkínita,
allanita, titanita) foram caracterizadas em ma¡or detalhe por wDS, porém a apresentacão dos

resultados está além do escopo deste trabalho.

lntegnções conpo.ticlond ls de fases exsolvldàs

A grande maioria dos cristais de feldspato alcalino estudados apresenta lamelas de exsolução
bem desenvolvidas. Nestes casos, ê imponante caracterizar não só o quimismo das fases exsolvìdas,

mas principalmente a composicão primária dos cristais, pois estas são as de maior relevância
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petrológica. No presente estudo, tais compos¡ções foram obtidas a partir da integracâo de dados

quimicos pontuais com base em imagens de elétrons retro-espa lhados.

Foram selecionados preferencialmente cortes com padrão lamelar de exsolucão. com lamelas

regulares e hom ogêneàs. ' Parte signlfìcativa dos cristais apresentam zoneamentos evidenciados por

variacÕes na morfologia. nâs dimensÕes ou na proporção relativa de lamelas albíticas (e.g Figura

lV.1). Nesses casos. as diferentes zonas foram analìsadas indepen dentem ente.

Depois de identifìcadas as dìferentes zonas nas imagens óticas e eletronicas, foram realizadas 2-

3 análises químicas pontuais das fases exsolvida e hospedeira para cada zona. Eliminadas análises

eventualmente pouco salìsfatórias, foram obtidas r¡édìas das composiçoes de cada uma das fases.

Para se obter a compos¡ção global da zona. essas composìcÕes nrédìas foranr porrderadas corn

base na proporção em área ocupada por cada uma delas. Esta informacão foi obtida a partir das

ìmagens de elétrons retro-espalhados, com o auxílio do programa corel pHoro-pAlNT. Neste

aplicativo, pode-se obter hístogramas da freqùência de pixels por tonalidade de cinza, sendo possível

ainda conhecer o percentual ocupado por um intervalo de tons de cinza do histograma. Assim, uma

vez identifìcados os pìcos correspondentes a cada uma das fases. as suàs proporçoes em área podenl

ser facilmente obt¡das (Figura lV.t ).

O procedimento aparece ilustrado na Figura lV.l, em que são apresentados os histogra¡as

para as porçoes de nÚcleo e borda de um dos cristais estudados, bem como a localizacão dos pontos

analíticos.

Em alguns casos, as bordas dos cristais apresentam lamelas muíto finas parâ serem analisadas

in dependentemente. Nestes casos, foram obtidas 4-5 análises, sendo utilizadas as médiãs simples.

Cálculos c ris ra /ogr a fr c os

As análises foram tratadas utilizando-se o programa MINCAL (Cualda e Vlach, em preparacão),

1,m 
conjunto de planilhas do programa Microsoft EXCEL dedìcadas a cálculos mìneralógicos.

No caso de olivina, biotita e feldspatos. as fórmulas estruturais forall calculadas com base em
r -lI 

^ o a\ ! ^ . ^ ^ - 
+ i , , ^ _ ^ . - ¿ ^v rrJvL!r'tu"¡r¡rrc,
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Figura lV.1: llustraçao do proced¡mento adotado pard integração composicíondl em felsdpatos

alca/inos pertíticos. Acima. fotomicrografia mostrando a localtzação dos pontos analít¡cos.

lntermediário, imagem de elétrons retro-espalhddos com áreas representdtivas de núcleo e borda

delimitadas. Abaixo, histogramas obtídos no programd Corel PHOTO-PAINT mostrdndo d

freqüência relatíva de pixels por tonalldade de cinza.

tL¡, -- - .--
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No caso de clinopiroxênio, ilmenita e mågnetìta, as proporcòes relativas de Fer* e Fe3* foram

cafculadas segundo o método de Droop (1987), considerando-se 6, 3 e 4 o e 4, 2 e 3 cátions totais

respectivam ente, ou ainda todo ferro cor¡o te3* nos casos de deficiêncìa de ferro total.

As amostras de Fer* e Fe3* são mais completas nos anfibólìos, devido á presenca de grupos

(OH,F.Cl); assìm, foi dada atencão especial para a escolha do método maìs aproprìado. Atualmente,

a lnternatìonal Mineralogical Assoc¡ation (lMA) recomenda a utilizacão do método de de Schumacher

(rn Leake et d/., 1997). Porém. rrabalhos iecenres (e.g Enders et dl,,2ooo-. Marrins, 2ool)rêm
destacado problemas com a sua aplicação. Uma análise critlca dos resultados obtidos (Apêndice ll)

mostrou que as estimativas máx¡mas do método de Schumacher são mâis adequadas que os yalores

médìos sugerìdos pela lMA, poftanto, estas foram selecìonadas neste trabalho.

lV. Pernocnnrr¡

As características petrográficas das rochas estudadas permitem dividi-las enr associacoes que se

dìstinguem principalmente pela composicão mineralógica. As afinìdades de cada assocìacão são

ìndicadas pela saturação em alumina das rochas que a compoem, refletìdas nas fases máficas e

acessÓrias e, enr parte, pela presenca ou ausência de plagioclásio como mineral primário. Assìm, a

associação alcalina mais típica tem carirler hipersollrs e contéÍì máficos pobres em alumÍnio (e.gr

anfibÓlios cálcico-sódico e sódico. clinopiroxênio, olìvina, etc.), enquanto as rochas da assocìacão

dluninosà são tipicamente subsolvus e contém biotita como máfico típico.

Três associaçÕes distintas - duas alcalinas e uma alumit¡osa - forarn identificadas dentre o

conjunto de rochas estudado. A primeira delas * a associação alcalina I - é compostà

pred om inantem ente por á lca li-feldspato sienitos com conteúdo variável de máfìcos, e

subordinadamente por á lcali-feldspato granitos com anfibólio sódico. A segunda delas - a associação

alcalina // -, por sua vez, é composta irasicanlente por á lcaii-feldspato granitos portando anfibólio de

composicão variável, desde cálcico até sódico, com ocorrênciå subordinada de quar.tzo sien¡tos. Na

associacão petrográfica aluminosa, predominam amplamente sienograniïos, com quantidades

menores de monzogranitos e álca li-feldspato granitos, todos portando biot¡ta e a maioria também

a n fibo lìo cå lcir o.

Dados nrodais - acompanlrados dos respectivos desvios estatísticos - representativos para as

rochas estudadas são aptesenfados na Tabela lV.2 (em anexo) e representados no diàgrarna eAp de

classificacão das rochas graníticas (Figura lV.2: Strecke¡sen, 1976). Diagramas adìcionais ilustrando as
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relaçÕes entre ntinera¡s máf¡cos e destes coll o Índice modal Q/eAp [q uaftzo/(q uartzo + fefdspato

alcalinot plagioclásío)1, são apresenrados rra Figura 1V.3.

r], 

^lcali¡â 
ll

5

F¡gura IV'2: Diagrama moddl Qudltzo (e) - Feldspato alcalino (A) - plagioclásio (p) ntostrantlo as

variações contposicionais nas associacÕes alcalína l, aicalina ll e aluminosa dos 6ranitos da

oraciosa (PR). campos segundo streckeisen (/926). canpo' t álcall-feldspato gran¡to:

ll - sieno8ranito; lll monzogran¡to; lV - granodiorito: V - álcali-feldspato qLàrtza s¡en¡tô:

Vl - á/cdll-feldspdto sienlto, Vll - monzonito: Vlll - qudlfzo monzodiorito.

8rn.lãl
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Fígura lV.3: (Cont¡nua nd próxima págind)
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F¡gura lV.3: Dìagrdmds binários mostrdndo a vdridção nos teoreç de minerais máficos em n,lncao

do pdrâmetro [U(8+FA+P)J pard as àssoctacões alcalir]a l, alcâfìna ll e aluminosa dos oranitos

da Graciosa (PR). lW : somdtórid de todos os máflcos.

lV.1 . A AssoctAcÃo pETRocRÁFtcA ,q¿c4¿l¡/,4 /

As variedades que compõeln esta associacão alcalina aparecet'n enr dois tnac¡cos: nos extremos

N e S do Macico Anhangava e como duas ocorrê¡rcias isoladas próxinro ao lim¡te NW do Macico

Farin ha Seca.
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os ripos encontrados no Maciço Anhangava correspondem predominantenrente a álcali-
feldspato sienitos com proporçoes varìadas de quaruo. Nas rochas nlaìs primitivas, pobres em
quartzo. clinopiroxênio é a fase máfìca prìncipal, acompanhado de olivína subordinada. Anfibólio de
composicão varìável - cálcico ou cálcico-sódico - e clinopiroxênio subordìnado são as fases máficas
ma¡s importantes na maioria das rochas da associacão. As variedades mais evolrridas em termos do
índice Q/QAP correspondem a álca li-feldspato gràniros enconrrados no ÀAacico Farinha seca; esras sao
também as únicas em qLre anfibÓlio sÓdico é tipicamente primário. (cf. Figuras lV.2 e lv,3 e Tal¡ef a

rv.2).

os tipos petrográficos atr¡buidos a essa associacão ,podem ser reunicJos em quarro
agrupamentos prìncipais, descrìtos a seguir.

Á/ calí-fe ldspa to sienitos eguigranu/ares com piroxênío e olivina - A4acico
An ha ngava

As rochas desta fácies têm ocorrência muito restrrta e apàrecem em uma única locaridade
extTemo s do Maciço Anhangava (Afloramento g7). são rochas macicas, leucocráticas (lc: 5),
textura equigranular de granulacão r¡édia e coloração verde.

A textura é dominada por cristâis de feldspato alcalino euédricos com nráflcos ern pequenos
agtegados homogeneantente distribuidos. Ao m¡crcscóplo. a textura é equigranular, automórfica a

hipidìomórfica. Feldspato alcalino é euédrico - tabular ou rnais equidimensional -, enquanto máficos
e quaftzo - este últ¡nro em quantidades nruito subordinadas - aparecem como cristais interstìciaìs
(Prancha 1 a).

Feldspato alcarino, freqüentemente con conütos mútuos tríprices, é sempre peftitico,
apresentando lanrelas albiticas finas e pouco abundantes. Apresenta geminação carlsbad; a

geminacão em grade do microclínio é mais incipìente. euarlzo, anédrico, aparece sempre rímpido,
com extincào homogênea, em contatos trípl¡ces entre cristais de feldspato afcalíno.

o máfico principal é urr clìnopiroxênio hedenbergítico de coloracão verde ciara e pleocroísnro
pouco àcentuado. Aparece cotro cristais sul¡édricos. ou arredondados, tanbém ¡ntersticìais aos
;ørcp¿6J¡ç cle feldspato ¡lrafinn. tr.lirrlqo5 dq clinopiroxênto nais ir.,colol sãc lL.seL,:dc: err :lgun:
cristais ofivina é também um mþfico importarrte. e apàrece de modo semelhante ao clinopiroxênio.
Enr geral os cristais aparecem l¡em fraturados.

no

de
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os ¡¡inerais acessÓrios incluefl zircão e apatita (subordinada) euédricos, chevkinita-perierita
subédrica a arredondada. com coloraçÕes castanhas variáveis a bem escuras e opacos (principalrnenre

ilmenita).

Transforrnações pós-magnráticas são relâtivanlente restritas nestas rochas, o que e evidenciado

pelos contatos primários bem preservados entre os cristais de feldspato alcalino. que se mostram

sempre ret¡lineos. Êntre os miner¿is de alteracão destacam-se agregados idd¡ngsíticos substìtuìndo
parcialmente a olivina.

Álcali-feldspato síenitos equigranulares com anfibólio cálcico - /r4acico
An ha ngava

Estas rochas aparecem associadas às rochas <la fácies anlerior (Afloramento g7). São r.ochas

maclcas' leucocráticas (lC:6). de textura equigranular média e coloracão rosada. A textura e definida
pelo feldspato alcali¡ro. conl quarlzo e anfibólio homogeneamente distrlbuídos. Ao nt¡croscopio, a

textura é equigranular alotr¡omÓrfica ou hìpidìomór{icà, com feldspato alcalino subédrìco ou

anédrico, além de qLrartzo e anfibólio intersticiâis (prancha 1b).

O feldspato alcalino, p redotrt ina ntenr errte genrinado segundo Carlsbad, é mesopenit¡co: as

lamelas de albita são em geral regulares e apresentam geminação polissintética bem desenvolvida.

Zoneamento concêntrico gradual é evidenciado em alguns grãos por variacões no ângulo de extincão

e pela distribuicão de lamelas de exolucão. o quartzo é límpido, intersticial ou sub-arredondado. e

por vezes forma agregados de 3 ou 4 grãos.

O máfico predominante é um anfibólio cálcico, com pleocróismo em tonalidades de verde

intenso â verde claro e casunho claro. Apresenta leve zoneamento concêntrìco normal. Nos núcleos

dos cristais com freqÙência são encontrados restos mais ou menos corroídos de clinopiroxênio
in co Io r.

Os principais acessórios são z¡rcã0, apatita e opacos (principal¡nen1e ilrnenita) euédricos,

incluídos em cristais de anfibólìo, além de allanìta arredondada e fluorìta ìntersticial râra.

As transformações pÓs-magmáticas mais evldentes são.obseruadas ao longo dos contatos e¡tr.e

cristais de feldspato alcalino. que se âpresentam serrilhados ou interpenetrad os, co¡r fornlacåo

localìzada de albita tardia, límpida, bem geminada. como cristais independentes ou enr pequenos

agregados.
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Álcati'feldspato sienitos equigranurares a porfirítícos finos com anfibólio e
piroxênio - A4aciço Anhangava

As rochas desta fácies ocorrem na porcão N do Macico Anhangava (Afloramentos /7-g1). e se

dividem em dois grupos: um incluindo rochas ineq uigran u lares a polfiríticas com anfibólio cálcico e
clinopiroxênio como fases máficas mais ìmpoftanres (Afloramento B1); e outro incluindo rochas
equigranulares cor¡ anfibólio c¿lcìco-sótlico conro máfìco principal, o clinopiroxenio sendo
subordìnado iAfloram entos 7 7 -80).

Varieda des ineq u igra n u lares a poíl riticas

5ão rochas macicas' leucocráticas (lC: 7), de textura inequigranular de granulacão fina-média
ou podìrí¡ica com matriz equigranular de granulação fìna, A coloraceo é variável. desde cìnza ou azul
escuros até esverdeado.

Macrosco p¡ca m ente observa-se o predomínio de feldspato alcalino de dìmensões variáveis.
com uma matriz relativamente r¡ca em máficos. Ao nl¡croscópio, a textura varia desde inequigranular
até glom eruloporfirítica, hipidiomóficas. Fefdspato alcalino subédrico (cristais menores) a euédrico
(maiores) predomina amplamente. Anfibólio aparece isolado, substituindo clinoplroxênio, ou ainda
variando desde inrerstìcial ate poiqrrilrtìco - cor¡ inclusÕes de feldsparo alcalino eLrédrico: ,esre casÕ,

assocìa-se a raros cristais de quanzo (pranchas lc e I d).

o feldspato arcarino. com geminação de carlsbad predominante, é sempre mesopertítico: em
alguns cortes aparece antipertítico, as lamelas potássicas e albíticas ràramente apresentando
geminacões em grade e polissintética, respectivam ente. Nas variedades poíiríticas, cr¡stais
relativamente precoces de feldspato alcalino formam gloméruros que, por vezes, são manteados por
feldspato alcalino posterior; este nranteàmento é geralmente evidencìado pelo alinhamento de
inclusÕes diminutas de anfibólio que marcam contornos euédricos. Alguns dos negacristais aparecem
deformados, com extinção ondulante, mais evidencìada nas lamelas de albita.

o máfico principal é um anfibólìo cálcico, pleocróico descle castar.ìho claro, a escuro e verde
grama cujas variaçÕes revelam freqùente zoneamento concêntrico. clinopiroxênio aparece como
cristà¡s isolados erl qrrantidades variár¡eis, com zon€amento concêntrlco bem nrarcar]o pela nrudanca
do padrão pleocrÓico' de incolor a levemente rosado nas zonas centrais. a levemente esverdeado a

in co lor nas bordas.
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Dentre os acessórios destaca-se o zircão euédrico e apatita diminuta. Oliv¡na, sempre multo
fraturada, está presente em algumas amostras. Biotità castanha aparece em alguns agregados com

ìlmeniü. Finalmente, allanita compleu a mineralogia acessória.

As transformàcoes pós-magmátìcas são evidencìadas pelo desenvolvimento de albita em

sv''apped rins nos conialos entre os cr¡stais de feldspato alcalino. Em alguns cristaìs de feldspato

alcalino obsellam-se núcleos contendo aoenas albìta límpida em continuÍdade ótica com as lamelas

de ersoluçào, o que leva à suspeita de que pane do componente albítico no felCspato possa ter sido

ad icionado nestes estágìos.

Va rieda des eq u ìgran u la res

5ão rochas predom inantem ente macicas, ocorrendo locall¡ente variedades bandadas

(Afloramento 79). São leucocráticas (lC: 3-6), de textura equigranular de granulacão fina-média e

coloracåo cinzenta, esverdeada, ou ainda esbranquicada.

Macrosco picam ente observa-se a predominância de feldspato alcalino, com quartzo e máficos

normalmente como fases intersticiais. Apenas em algumas amostras (Afloran.ìentos 77-7g)
quàntìdades significativas de quaftzo arredondado são observados. Ao microscópio, observa-se

textura autonrÓrflca a hipidiomór-fica dominada por fefdspato alcalino tàbular euédrico, com quanzo,

anfibólio e biotira inrerstic¡a¡s (prancha '1 e).

os padroes de exsolucão do feldspato alcalino são semelhantes aos observados na varìedade

anterior. quartzo aparece como crista¡s ¡nterst¡ciais pouco abundantes, que raramente apresentam

inclusÕes de feldspato alcalino. Em algumas amostras (77-7g), quaft2o é mais abundante e pode

aparecer como cristais subédricos ou arredondados. Ext¡ncão ondufante é rara ou ausente.

O máfico principal é um anfibólio cálcico-sódico com pleocroísmo em tons desde castanho

claro até verde e verde azufado. Nas amostras mais ricas em quaftzo (71-7g), o anfibólio aparece

mais tipicamente com tons azulados, além de também formar cristaìs subédricos ìsolados. B;otita
pleocróica em tons de castanho claro, castanho escuro e vermelho intenso (biotita vermelha) aparece

como cristaìs isolados intersticiais de até 1 mm. Clinopiroxênio, como o <jas variedades anteriores. é

rÉiài;varrrÉrric rlt¿is làttt, à excccão cìe aigurr'ràs i..rarida: na arru:ua barrdada (Äíic.irartrento 7v). oncje

pode ser fase máfica impoftante.
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Fluorita pode ser abundante. principalnente nas amostràs mais rìcas em quartzo, formando
cristais isolados intersticiais relativâmente grandes (/á I mm). Zircão euédrico aparece isolado e
também como inclusoes em anfibólio, neste caso acompanhado também de chevkinita-perrierìta.

Além de transforrnacÕes pós-magr¡áti.as associadas ao feldspato alcalino. semellrantes às
descriias para a Variedade anterior, destaca-se nestà amostra a substituicão do anfil¡olio pr¡mário por
biotita vermeiha e arrflt¡ólio sódico, ripicarnente com pleocroismo em tons de azul escuro e indigo
írl a ba ixo).

Á lcali'fe ldspa to granitos equigranulares fínos com anfibólío sódíco - Macíco
Farinha Seca

As rochas desta fácies estão restritas a uma ocorrência isolada, próxima ao limire NW do
Macìco Farinha Seca (Afloramento l4), em uma frente de far.,ra, e ainda uma segunda var¡edade nà
forma de blocos junto ao limite SE deste mesnlo macico (Afloramento t g).

Variedade equþranu/ar

A primeira variedade é composta por rochas ho ro reucocráticas (rc: 4), macicas, de textura
equigranular de granulacão fìna-médía e coloracão cinza claro,

/vracrosco p¡câ m ente, p'edominam os cristais de ferdspato. com quartzo aparecendo como
cristais ìsolados: anfibólìo aparece tipicamente intersticial. Ao m¡croscóp¡o, a textura se revela
hipidiomÓrfica seriada; aparecem cristais relativamente grandes de íeldspato alcalino subédrico a
euédrico e' em menor proporção, de quartzo, rodeados por uma matriz q uartzo-ferdspáticà com
cristais subédricos a anédricos, contendo anfibório ¡ntersticiar a poiqu¡rítico. (prancha r f)

teldspato alcalino é normalmente interst¡c¡al em relação ao quartzo, contendo freqüentemente
inclusoes goticulares de quaruo, mais atrundantes junto às bordas, sendo que o conjunto lembra
intercrescimentos granofÍricos. E sempre mesopertitico, com lamelas albíticas bem desenvolvidas.

Quartzo, quando em agregados, apresentâ contatos tríplices comuns.

AnfibÓlio, pleocróico em tons de castanho claro a verde azulado e azul intenso muito escuro ou
indigo é o máfÌco esselrcial nest.rs rochas. CrarJa cle anfibóìio.ál.ico-sóclí(o rros nírrlr.ns ¡ anfitr,ltio
tipìcamente sÓdico nas bordas Em alguns núcfeos crìstalinos podern ser observados ainda restos
corroídos de anfibólio com pleocroísmo em tons verde-acasta n hados, mais característico de
va riedades mais cá lcicas.
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os acessÓrios presentes são essencialmente zircão, apatita e chevkinita. Fluorita, d¡nrínuta,
intersticial, é relativamente fàra. llrneniu é o único opaco pfesenre.

Dentre às alteracôes pós-magmáticas destaca-se o desenvolvimento de albita em .swapped

rims', como mantos em torno de feldspato alcalino e. màis raramente, como cristais limpidos ma¡s
idio¡¡órficos intersti(iais. Anfìbólio tìpicamente sódico (com coloracão índigo), forma-se junto a
fraturas nos cristais cJe anfìbório primárìo. ou como diminutos cristais acicurares.

Va ri eda de m /c rogrd n ít¡ cd p o rfl rít icâ

A segunda variedade (Afloramento 18) corresponde a urr microgranito porfirÍtico. E nracìço,
hololeucocrático de textura por{ìritlca. com matriz alotriornóflca equigranular de granulacão muito
fin a.

É muìto semelhante do ponto de vista nrineralógico. à variedade anterior. os megacr¡staìs de
feldspato alcalino são semelhantes aos maiores cristais presentes da variedåde anterìor: já os de
quartzo são um pouco menores: formas bipiramidais em alguns cristais são muito tÍpicas. o anflbólio
é caracteristicamente sódico e aparece como pequenos prismas euédricos disseminados pela rocha e
tambénr formando agregados, que por vezes são râdiados. Fluorita é relativamente maìs abundante,
enquanto chevklnlta é escassa. Gssiterita. idiomóñica. zonâda, (om tonalidade cafanha a incolor
a parece raramente.

1V.2, A AssoctAcÃo pErRocRÁFtcA r¿64¿l¡/l //
Esta segunda associação a/calina predomina amptamente no Maciço Farinha seca, arém de

ocorrer no eKremo NW do Maciço Órgãos. observa-se ainda uma ocorrência isoÌada no e*remo t
do Maciço Órgãos.

Em comparação com a associação alcalina I as rochas desta assoc;acão são tipicamente nrais
ricas em quaftzo classificadas como álcali-fe ldspato granitos (Figura lV,2 e Tabela lv.2). As texturas
são também diferenciadas caracteristica m ente equigranulares e pouco mais grossas em comparação
com as variedades sieníticas da associacão anter¡or,

Ârriibóiiu ú u r'lláiitt-L prirrcipaí. esiarrrio ausenres ciinopiroxênio e oiivina (Figura rV.2 e tabe¡a
fV.2). como não há variâcão importante na composiçao modaI máfica ou félsica, a variacão
cottrposicional mais importante é dada pelo anfibólìo. que grada desde tipìcamente cálcíco até
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sód¡co' A caracter¡ção desta associacão como alcal¡na é feita com base na presenca de rochas com
anfìbólio sód ico e chevkin ita-penierita.

Todos os tipos pertencentes a essa associacão podem ser descr¡tos como um único
agrupamento.

Á/ca/i-feldspato granitos equigranulares com anfiborio - /r4acíços Farinha
Seca e Orgâos

As rochas desta fácies são predominantes no Maciço Farinha Seca (Afloramentos 15,25,42-44,
46' 49, 51 e 56) e rem ocorrência locarizada no Maciço órgãos (Afroramentos 3, 58, 70. 73 e 74).
São rochas macicas' hololeuco- a leucocráticas (lC: 4-6). de textura equígranular de granulacão média
e coloracão variáver, desde cinza escuro ou esverdeado, âté vermerho. ou âinda esbranquìcado. No
Macico Órgãos observa^se uma variedade hololeucocrática com lC.. 1 (Afloramento 5g).

A textura da rocha é dada por uma trama de ferdspato arcarino. com quafizo aparecendo em
agregados, freqÙentemente com máfìcos associados. Ao microscópio, a textura hipidiomórfìca é

dominada pelos cristais de feldspato alcalino subédrico, sendo que quartzo normalmente aparece
formando agregados de 3-5 grãos arredondados; anfibólio intersticial aparece heterogeneamente
disrribuído (Prancha I g).

Feldspato alcalino normalmente forma cristais com contornos u""*rno, intersticiais em relacão
ao quartzo: pequenas inclusÕes de quartzo são r?ramente observadas junto à borda. É mesopeftÍtlco
e' em algumas amostras mais deformadas, as lamelas albíticas e potássicas apresentam gemlnacöes
polissintética e em grade, respectivam ente.

o máfico principaf é sempre um anfibóllo. ocorre concentrado nos interstícios entre os cristais
de feldspato alcalino - juntamente com os de quartzo -, ou ainda isolado, subédrìco. ern coniâto
direto com feldspato alcalino. Há uma variacão gradual desde termos mais primitivos contendo
anfibólio cálcico - com pleocroísmo desde verde amarelado pálido até verde grama e verde azufado
(Afloramentos 15, 42-441 70, 74). passando por termos cárcico-sódicos - com tons azuiados mais
importantes - (Afloramentos 25 e 51 : 59), e chegando a variedades sódicas - com padrão pleocróico
coäì cüfÊs j;stJe íiidigo úùrìt f\./iie olr¡urcÀo aiÉ vertje azujarjt..r e vercìe _ (Aíiorarrrenros >ó e 49).
zoneamento concêntrico' com bordas menos pleocróicas, assim como núcleos incolores são comuns_
Cenrinacão s¡mples é freqüente. Biotita, pleocróica desde amarelo ouro até castanho acinzentâdo
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raramente aparece ¡solada: mais freqüentemente aparece substituindo o ânfiból¡o, em associacão
com fluorita (Afloramentos 1 S. 42-441 3, 59, 7O. 74).

chevkinita anédrica zircão euédrico, fluorita intersticial e opacos (predominantemente
ilmenita: må8netìta subordinada nos termos com anfibólio cálcico) são acessórios comuns e
âpàrecem normalmente associados ao anfìbólio. Apatita aparece principalmente como inclusoes
euédricas no zircão: cassiterita e rara e apàrece somente na r,¡ariedade com anfibólio sócjrco primário
(Am ostra < 9).

Transformaçoes pós-magmáticas estão semprc presentes e envolvem ambas as fases félsicas e
máficas Feldspato arcarino sempre apresenta "swapped rims.; nas amostras com sirais de em
deformacão mais marcados, cristais isolados de albita límpida são comuns. Nas amostras em que o
anfibÓlio tende a variedades cálcico'sódicas ou sódicas (Afloramentos 25.49.51. 56), como ocorre
em algumas variedades da associação anter¡or, biotita vermelha e anfibólio sódico substituem o
ànfìbó,io primário.

|V.3. A assocr¡cÀo prrnocRÁrtce ¡¿¿¡¡¿t¡yos¡

As rochas da associàcão a/uminosa aparecem em quatro dos

compreendem a totalidacJe dos macicos Capivari e À4aruml¡ì. além da

Orgãos (porcoes central e leste) e Anhangava (porcão central).

cinco macicos estudados:

maior pane dos macicos

As fácies peÍográficas observadas nos macìcos capivari e orgãos são muiro semelhantes e.tre
si correspondendo a sienogranitos e monzogranitos (subordinados) com biotita e anfìbólio como
máficos típicos. No Maciço Anhangava ocorrem, adicionarmente, árcarì-ferdspato granitos com
biotita; já no Macico Marumbi, apenas árcari-ferdspato granitos com biotita estão presentes.

As variedades petrográficas podem ser reunidas em cinco grupos prìncipais, descritos a seguir.

Síeno/monzogranitos porfiríticos com bíotíta e anfibólio cálcico - /l4acicos
Capivari e órgãos

As rochas desta fácies são cíominantes no Macico capivari, sendo encontradas nas suas porcoes
renlro-oesle e til (Afioramentos l_9, 34-36, 40_41 ; I 

.ì 
), em frentes de lavra e em blocos isolados. No

Macico Órgãos' foram observadas apenas como blocos isolados nas porcoes central e E (Afloramentos
2 e 63). são biotita sienogran¡tos macicos, h o ro reucocráticos (rc: 2-3), de cororaçåo desde cinza ou
esbra nq uicada até rosada.
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A textura é variável, desde tipicamente porfrítica com matriz fina até mais inequigranular de
granulação média: raramente, aparecem tipos equigranurares de granuração fina. Em arguns casos, as
variaçÒes texturais são observadas em um mesnro matacão. formando rochas híbridas, com relacÕes
estruturais de corte indicativas de coexistência de magmas. Ao microscópio, âpresenüm textura
caracterizada pefa presenca de uma proporcão variávef de megacristais. em arguns casos de
dìrnensÒes varladas em umà nratrlz equigranular alotrionrórfica de granulacão fìna ou r¡uito fìna.
(Pra n chas ?a e l b).

os megacristais de felcJspato alcalino, plagìoclásìo e ocâsionalmerlte quâftzo são t¡picamente
subédricos Feldspato alcalino é sempre penítico. com lamelas em cordão: nos hospecJeiros observa_
se a formacão de geminacão em grade tipica do nricroclinio. os megacristais de placioclásio
aparecem com arguma freqüéncia em agregados de 2 0u 3 gÉos que mostram contornos ¡nternos
euédricos marcados por zonas mais "sujas" devido à afte[acåo. zoneamento concêntrico gradual
(An-" ) An'") é comr-rm em algumas amostras: padroes oscilatórios são maìs raros. f\,\uiÞs vezes
aparecem manteados por feldspato alcalino Assim como nos megacristaìs de ferdspato arcarino,
inclusões de quartzo são freqüentes junto à borda, mas ausentes nas zonas centrais; o contato com os
grãos da matriz é irregurar. os megacrista¡s de quaftzo compÕem agregados de 2-3 grãos. Também
¿lpresentàn'r contatos irregurares (orn os 8rãos da matriz. A extincåo é norrlarnrente onduranre.

A matrìz é composta por quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, nesta ordem de
abundância' Quartzo e feldspato alcalino são anédricos enquanto plagioclásio vâria desde subédrico
até anéd rico.

os minerais máfìcos estão resrritos a matriz, aparecendo homogeneamenle disrribuidos.
Predomlna a bìotita pleocróica, desde amarelo a cafanho escuro, que aparece na forma de crìstais
ou agregados de cristais subédricos a anédricos intersticiais. Anfibólio cálcico, pleocróico em tons de
verde aparece em quantidades reduzidas. com arguma freqLiência, aparece com aspecto corroído
l¡em marcado, sendo substituído prìncipalmente por quartzo e biotita, por vezes associados a
minerais opacos e titâ n ¡ta.

os acessÓrios ¡ncluem titanita subédrica com tonalidades caramelo pálidas a incolores. allanita,
aiaianjacta a caslanna averl'nellìadà euec]rca, zonâda, zrrcão incoror e apatita euédricos dimjnutos,
além de iiLrorita intersticial, magnet¡ta e ilmenita.
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As transformaçÕe5 pós-magnrát¡cas são freqüentes e incluem a formacão de albita júnto às
inclusÕes e aos contatos entre cristais de feldspato alcalino em continuidade ót¡ca com as lamelas
internas e l¡ordas albiticas desenvolvidas sobre cristais de plagioclásio quando em contato com
feldspato alcalino. Mirmequitas de mor-fologìas variadas também são com uns nos conûtos entre
plagioclásio e feldspato alcalino. Plagioclásio apresenta-se com alteracão saussuririca const¡tuída por
serÌcita' carbonato' epídoro e raramente fluorita. clorìta com tons de verde até amarelâdo sut¡srìtue
oarcial ou lotaJmente a biotita orimárìa.

sienogranitos inequigranulares com biotita e anfibólio cálcico _ Macico
Capivari

ocorrem nos e\tremos N (Afroramentos 28, 29, 33) e 5 (Afroramento 3g) do Macìco capivari,
principalmente como grandes blocos. 5ão rochas maciças, hololeucocráticas (lc: 3-5), de coloracão
cinzenü ou esbranquicada e textura ìnequigranular seriada de granulação média.

Dominam grandes cristais de feldspato alcalino de dimensÕes variadas, murtas vezes
manteados por mätefial branco de aspecto leitoso, entre os quais se formam agregâdos de quaruo e
máficos' com feldspatos mais raros. Ao m¡croscópio, a teKura se revela hipidiomór{ica. Feldspato
alcalìno forma megacristais euédricos ìsolados ou agregados de 3,5 cristais subédricos, envoltos por
uma matriz r¡ca em quartzo. comparativamente à fác;es anterìor, os megacristais são rneno[es e a

matriz mais grossa, o que confere à rocha uma textura t¡picamente inequigranurar. (prancha 2c)

As caIàcterísticas dos nrì¡rerais presentes são semelhantes às observadas nas variedades da
fácìes de sìenogranitos pomríticos: destacam-se o caráter mais tipicamenre euêdr¡co do feldspato
alcalino e a maìor abundânc¡a de quartzo na matriz.

síenograniios equigranurares com biotita e anfíbótio cárcíco - Macicos
Capivari, órgãos e Anhangava

são as rochas dominantes no extremo N do Maciço capivari (Afroramentos 13, 26, 27, 29.
32). Blocos métr¡cos isorados sâo observados à E da área de ocorrência do Maciço órgãos
(Afloramento 2) e na sua porcão centrar (Afroramento 60). Domina também na porção central do
À4acìco Anhangava (Afroranrentos 82,93, g5, g6). são rochas macicas, ho ro reucocráticas (rc: 2-3), de
coloracão rosada comumente' as variedades obseruadas nos Macicos orgãos e Anhangava mostrafil
granulação pouco maìs grossa que no Maciço Capivari.
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Texturalnrente são bastante distintas das anteriores, com textura tipicamente equigranular de
granulacão média, caracterizada pela presencà de quartzo e fetdspatos como pequenos agregados.
Ao nli(roscópio' obsenva-se textura hipidiomórJìca, formada por agregados de 3-5 cristais de
feldspato subédricos a anédricos justapostos a agregados semelhantes de quartzo. Biotita ¡nterficial,
o máfico principaf, aparece tipicamente nos agregados de quarÞo. mas também (orrìo cristais
intersrìc ia is isolados (prancha 2d).

o feicjsparo aicaiino rencie a se amoldar às íormas dos gråos de quanzo. E sempre
mesopertítico, com lanreras em cordão. o plagiocrásio tem composição de origocrásio (- Anr.).
pouco mais cálcico que nas fácies anteriores; zoneamento concêntrico gradual é ocas¡onalmente
obsen'acjo. lrjornlalmenre aparece nos agregados de feldspato aicalino. Ao contrário das outras
fácies' as inclusões são muito Taras ou ausentes nos cristais de feldspato alcalìno e plagioclásio.

B¡otita é o máfìco principal. Como nas fácìes anteriores. a biorita é pleocróica eûr tors de
amarelo e castanho Anfibólio aparece como cr¡stais euédricos, em contraste com as fácies anteriores.
seus cristais têm dimensões reduzidas (< 1 mm) e pleocroísmo desde amarelo a verde intenso, com
leve zoneamento concêntrico. Nas variedades do Maciço Órgãos, anfibólìo é maìs abundante e
aparece também como cristais interst¡ciais.

Alian¡tâ, z¡rcão, apatiu, titanita, nragnet¡ta, ilmenita e fluorìta aparecem com caracteríslicas
semelhantes às descritas para as outras fácies.

TransformacÕes pÓs-magmát¡cas são ma¡s restrìtas. Incluem a formacão de borda albitica ao
redor de alguns cristais de feldspato alcalino, geralmente em continuidade ót¡ca com as lamelas de
albita' e o desenvolvimento de "swapped rims". Além disso. observam-se inclusões euédricas de
carbonato em biot¡ta e anfibólio.

uma segunda variedade, bastante semelhante, porém mais rica errr máficos (lC: 5) foi coletada
no Macico Capivari (Afloramento 26). Destacam-se os teores signìf¡cativamente maiores de anfibólio,
que aparece como cristais euédricos ou subédricos associados a titanìta e opacos. ocasionaìmente
aparecem corroídos e substituídos por b¡ot¡ta e quaft20. os teores de b¡otita são também
relativàmente mais altos. euanto aos acessórios, diferencialn_se Þelos cristais nlaiores e nrais
abundantes de t¡tan;ta e fluorita.

No Macico órgãos foi observada uma variejade adicional

têm granulacão mais fina e o teor de málicos é pouco maior

(Afloranrentos 3 e 7l). As rochas

(lC: 5). Ao rnitroscÒpio. a maior
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diferenca está na presenca de agregados de quartzo. opacos. titanità e allanita, com contatos trípj¡ces
freqÜentes' que ocupam os ìnterstícios entre os agregados de quaruo e feldspato alcalino. o maior
teor em máficos é dado pera maior abundånc¡a de t¡tanita e opacos (principarmente magnet¡ta).

Síenogranitos equigranulares finos com biotita e anfibólio cálcico _ Macico
Orgåos

Amostras desra fácìes são observadas no extremo E do mecìco (Afrorarnentos r. i e 4).
H o lo leucocrát¡cas (lC: 2-4), apresenum estTutura fevemente orientada, coloracão branca a rosadâ e

textura equigranular de granulação fina_média.

Ào nticroscópro. a rextura se revela equigranular alotriomórfica: feldsparo alcalino forma
cristais subédricos a anédricos isoìados relativamente grandes, enquanto quartzo e plagìoclásio
formam agregados, todos com contornos ìrregulares (prancha 2e).

Pequenas inclusões de pragiocrásio e quañzo são comuns no ferdspato arcarino, que e sempre
peftÍtico, com lamelas em cordão muìto fìnas e geminacão em grade nos hospedeiros. plagioclásio e
quartzo aparecem com as mesmas caracteristicas observadas na fácies anterìor.

Biorita é o nráÍico dominante nas amosrras dos Afroramentos r e 4, mas está aLrsente

anlostras do Aflo.amento 3. em que anfibólro interstlcial, pleocroìco em tons de verde grama,
máfìco dom inante.

Átcali-fetdspato granítos equígranurares com biotita - Maciços Marumbi e
Anhangava

As rochas destas fácies dominam todo o Maciço Marumbi (Afroramentos gg-96) e aparecern
como ocorrências mais ou menos restritas na porcão central do Macico Anhangava (Afloramentos 76,
84) são rochas maciças' h olole ucocráticas (lC: l-2), com tex.tura equigranular de granulação média e
coloracão cinza; ponluacões rosadas são típicas destas rochas. uma das variedades do À4acico

Anhangava (Afloramento 84) apresenta coloração verde típica e não mostra as pontuacÕes rosadas
características das demais amostras; venulacÕes de espessura centimétrica, bastante ricas em anfibólio
cálcico são obsenvadas nesta variedade.

A textura é do¡¡inada por umà trama de feldspato alcalino com qLrartzo e nráficos intersticiais.
Ao nticrascóplo. a texlura se mostra equigranurar hipidiomórfica, marcada pera presenca de
agregados de 8rãos de quartzo arredondados, intersticiais aos cristais euédricos de feldspato alcalino

nes
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(Prancha 2f). o feldspato alcalino é peftít¡co nas amostras do Macico Marumbi e mesopert¡t¡co nas

am ostras do Macìço Anhangava.

Biotita pleocrÓica em tons de amarelo pálido e verde é o máfico mais importante, formando
cristais intersticiais que ocasionalmente incluem cristais de quartzo. Zircão e opâcos (ilrnenita e
magnetiia) são as f¿ses acessor;as mais com uns.

As transforlîâcoes pÓs-rnagmáticas são sÌmiiares àquelas obser',,adas nas varledades a|]Ìer;ures.

Enclaves microgranítícos- Maciços Capivari, Orgãos e Anhangava

Enclaves deci- a centimétricos foram observados em todas as fácies de sienogranitos estudadas.
sobretudo nas variedades equigranutares. Por vezes, rochas semelhantes são obseryadas como blocos
isolados Todos os enclaves estudados correspondem a microgrânitos maciços, hololeucocráticos (lc:
3-5), de coloracão cinza escuro, com textura equigranular fina a multo fina.

Ao microscópio. cr¡stais anédricos de quartzo, ferdspato arcarino, pragiocrásio, bìotita e

anfibÓlio, sempre com dimensoes inferìores a 0,25 mm, formam uma màtriz tìpicamente
alotrio nró rfìca.

Cr¡staìs de biotita, pleocróica desde amarelo aré casranho, de plagioclásío, leldspaLo alcalino e

ocasionalmente quaruo e anfibólio se destacam da matriz. 
^Auìtos 

cristais aparecem corroídos.
sugerindo serem xenocristais capturados da rocha hospedeira que reagiram com o magma formador
dos en claves.

o máfico principal é um anfibólio. ora diminuto. ora maior, apresentando núcleos incolores.
Raros cristais de piroxênio, de coloração variável desde incolor até bege, estão presentes, mu¡tas
vezes corroídos e substituídos por anfibólio. Biotita está presente em teores variados e e raTamente
subst¡tuída por clo rita.

Entre os acessór¡os, destaca-se a titanita, enquanto zircão, apatita e opacos são relativamente
ra ros.

1v.4. RocHAs MONZOptoRíltcA.s E ASSoCtApAs

Apenas em dois locais foram observadas rochas dioríticas. No extremo NW do Macico órgãos
observam-se as Únicas ocorrêncìas de rochas básrco interr¡ec1iárias cor¡o blocos independentes da
regiao, na mesma área de ocorrência dos álca li-feld spato granitos da associacão alca/ina /1.
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No extremo NE do Macico Farinha seca. aparecem quartzo sienitos texluralmente semefhantes
às rochas da associação àcdl¡nd //. A presenca de plagioclásio distìngue ctaramente estas rochas
daquelas das associacÕes alca/Ìna /e alcalina l/, um aspecto típico, somente observado nestas rochas,
é a presenca de enclaves monzod¡oríticos e estruturas sugestivas de hibridismo em escala de
afloral¡ento.

Rochas e enclaves m onzodioríticos

os monzodioritos são rochas maciças reuco- a mesocrátìcas (rc: 3o-35), de teKura equigranurar
de granulacão fìna a média. nas quaìs se destacam quantìdades imponantes de b¡otìta. màis
facilmente observadas nas ämostras mais irrtem periza das. (prancha 1i)

Ao nTicrosöpio, a textura se mostra equìgranular hipid ionr ó rfìca, caracterizada por uma trama
principal composta por plagioclásio, anfibólio cálcico e biotita subédricos. com quartzo e feldsparo
alcalino ìntersticiais, anédricos.

o plagioclásio aparece como crìstais ubulares maiores. isolados, ou formando agregados de
grãos menores' sao geminados segundo as Leis de Albita e Carlsbad (raramente periclínio). Mostram
zoneamento concêntr¡co gradual ou oscilatório no ìntervalo entre andesina e oligoclásio (An.. )
An,r). o feldspato alcalino é levemente pertítico e o quartzo é límpido, por vezes com eftincão
on d u lante.

Anfibólio cárcico subéd'ico, revemente preocró¡co em ions de verde grama é o máfico
prÌncipal; núcleos incolores são relat¡vamente comuns. Em geral, apresentam gem¡nacão simples.
Encontra-se heterogenea mente distribuído, por vezes em agregados formados por vários cristais.
Biotita' com hábito relativamente alongado e dimensÕes em média superiores às do anfìbóiio,
apresenta pleocroísmo em tons de amarelo e castanho.

Apatita é o principar acessór;o, aparecendo como prismas euédrìcos muito arongados (e.g l
mm), Titanita subédrica. zircão e a[aniu euédricos, arém de opacos (magnetita e irmenita),
completam a mineralogia destas rochas.

As venulacÕes e bolsoes de coloracào l¡ranca oue aortar.n esr.ls rorhas çãn rra.iao(.
hololeucocráticos. com textuTa equigranular de granulação médìa. ,4o micro-ç(ópio. a textura se
mostra equigranular automó¡-fìca. Plagioclásio e feldspato alcafino formam cristais idiomórfìcos
inlercrescidos com quartzo intersticial. As demais característìcas mineralógicas são semelhantes.
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Enclaves monzodiorítitos foram obseruados apenas nos quartzo sienitos com anfibólio do
Ài1acico Farìnha Seca (Afloramento ']6, ver a seguir). Têm composicão monzodiorítica e såo bastante

semelhantes a rochas encontradas na mesma área de ocorrência dos álcafi-feldspato gran¡tos de
granulacåo média do Maciço órgàos (Afloramento 59).

Quârtzo sienitos equigranulares com anfibólio cálcico- /v4aciço Farinha seca

As roclias des-,a fácies ôcoi'i'enr somenle no €xtremo NE cjo i\4acìco Farrnha Seca (Afio;-amenro

16). São rochas maciças, leucocráticas (lC: lO), de coloracão cinza escuro e textura equigranular de
gra n u lacão nrédia-fìna.

Predominam os cristais de feldspato alcalilro, rodeados por agregados de quafizo e n¡áficos. ,4o

microscopio' a rocha mostra textura equigranular alotriomórfica. (omposta por uma trama de
feldspato alcalino com quartzo subordinado, ambos anédricos, além de anfibólìo e plagìoclásio

intersticiais (Prancha l g).

Feldspato alcalino tabular, geminado segundo Carlsbad. e sempre pen¡tìco. lnl ercresc¡m enlos
gráfìcos corì quaruo são ocasionalmente observados nas zonas marginais dos cristaìs. plagìoclásio

(4n.") apresenta leve zoneamento concêntrico normal ou oscifatório. lntercTescimentos gráfìcos com
quartzo também sàc observados. Quaft2o aparece principalmente nos intercrescimentos gráficos. ntas

também su bordinadam ente como cristais arredondados associados ao anfìbório.

Anfìbólio cáicico pleocróìco em tons de verde grama é o máfico típico destas rochas. cristaìs

euédricos de magnetita e ilmenita são retativamente abundantes: biot¡ta lnterstìcial - pleocrÖica em
tons de amarelo e casunho - ê rara.

Como acessórios, aparecem zircão euédrico, allanita euédrica zonada e clinopiroxênio cálcico
pleocrÓico em tons de verde pálido, além de apatita. Em algumas amostras, aparece chevkinita
parcialmente subsrituída por alranita, sugerindo processos de mistura de magma.
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IV'5' SEQÜÊNCIAS DE CRISTALIZ.ACÃO, PARACÊNEsES MINERAIS E EVOLUCÀO MODAL

Assocíaçáo alca lina I

De maneira geral, a seqÜência de cristalização inferida para as rochas desta associacao pode ser

resumida como na Fìgura 1V.4. Quando presentes. olivina e clinopiroxênio são provavelmente as

fases l¡áficas ma;s precoces (fato adicionalmente apoìado oela ocorrência de melassìenitos ccr¡
olivina. clinopiroxênio e opacos, com feldspato alcalino intersticral no Macico Corupä - Carin
cjissenacão ern preparacão). seguem ¡imen¡ra, íeldspato alcalino, anfibólio cálcico - que enr pane
substitui olivina e clinopiroxênio - e, posteriornrente, quartzo. Apatita e zircão såo urbé¡'
relativamente precoces Ch evkìn ita- perrierita acompanha de perto o anfibólio cálcìco. No estágìo
magmático tardio aparecem ffuorita e. em raTas amostras, alfanita e titanitâ. No decorrer da
cristalizacão magnrática, os anfìbólios evoìuem em direção a termos mais sódìcos. Nos estågios pós-

magtráticos os anfibÓlios cálcìco-sódicos se desestabilizam e são sLlbstituidos por anfÍbólio sódìco e

biotita vermeìha.

As rochas desta associacão são caracterizadas pela presenca de feldspato alcalìno como única
fase feldspátìca primária e mostràm um aumento continuo dos teores de quaruo com à evorução
(Figrrra lV,2). Essa evolucão é acompanhacla por uma dimlnuição na quantidade de minerais máfÌcos
(FigLrra lV.3), e taml¡ém por urr'ra rrludanca nas paragêneses nráficas presentes. Neste sentido, as

varíedades relat¡vamente maìs máfìcas sao marcadas pera presença de anfibólio cárcico +
clinopiroxênio + olivina, enquanto nas variedades inlermediárias o anfibólio é cálcico-sódico.

clinopiroxênio é raro e olivina está ausente; nas variedades mais félsicas. anfibólio sódìco ê a única
fase máfica impoftante. Allanita e titan¡ta aparecem apenas nas variedades mais máficas. e são

sempre bem tardias, enquanto chevkin ita-perrierita é típica dos termos intermediários. Blotìta -
composicionalmente muito peculiar (cf abaixo) -, quando presente, está cfaramente associada às

transformaçÕes pós-magmáticas, juntamente com anfibólio sódico tardio.

A evolução modal das rochas desta associação em pafte repete as tendências das sérìes

alcalinas de Lameyre e Bowden (ì982). Entretanto. faltam completamente os termos portadores de
plagìoclásìo (sìenitos, monzonitos, monzodioritos), e chama a atencão a presenca de paràgcneses

máflcas relat-iva¡.e!rj-e p!-lniti\/a.5. c¡ntendc apene: rl:,.,in: e rli:rcpir-cxêri:.,^.::in, não pr:,c.c tJc
claro na região que a origem dos magmas desta associacào esteja vincufada a priori a magmas
parentais basálticos como admitido por aqueles autores. A evolucão das parâgêneses máficas, por
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sua vez, evidencia a passsagerr, aparentemente progressiva, de características metaluminosâs para
peralcalinas (ou mesmo "agpaíticas") em direção aos termos mais félsìcos.

Nas variedades mais máficas. a presença de olivina e quan2o, combinada corn a ausencia de
magnetita indica condiçÕes relativamente redutoras. inferiores ao tampão QF/r/l (q uarno-faialìta-
tragnetita). A cristalizacão de allanita e titanira nos estágios magmáricos tardios sugere uma
Ìendéncia de aumento do grau de oxidacão dos magmas com a cristaiizacão.

Associação alcalina Il

As rorhas desta associacåo rnostram seqüências de cristalizacão semelhanres ås obsenvadas na

essociàcão alcallna I (Figura ly.4).

Por outro lado. em contraste com aquera associacão. as composicÕes mocJais sao pouco
variáveis. os teores de quanzo sào muito semelhantes entre si em todas as variedades - sobretudo
comparando-se as ocorrências dos Macicos Farìnha Seca e Órgãos indepen dentemente (Figura lV.2:
Tabela lV.2) -' e semelhantes àqueles observados nos termos mais diferenciados da assocìacão

alca/ina / As paraSêneses máficas são ìgualmente menos variáveisi anfibólio é o máfico prìncipal em
todas as rochas, sendo que clinopiroxênio aparece como restos corroidos em anfibólio cálcico em
Àpenas umå anlostTa e olìvina não foì obser.vada. o aspecto de variacão dos anfibólios. entretanto, é

semelhante ao observado na associação alcalina l, e revela uma trajetória desde termos contendo
anfibÓlio cálcico até variedades mais evoiuídas com anfibólio sódico. Também similar é a presença

de allanitâ e tiun¡ta nas variedades nlenos evoluídas e de chevkin ita-perr¡erìta nos rermos
intermediários.

5e por um lado a semelhanca nos anfibólios revela a afinidade alcd/ind desfà associacão, a
ausência de variação modal contrâsta com a evidente evolucão da associacao alcalina lle sugere uma
evolucão segundo trajetórias sign ificatìvam ente dist¡ntas.

A presença de magnetìta, titanita e allanita primária em algumas das variedades com antibólìo
cálcico parece indicar condiçÕes relativamente mais oxidantes de crìstalizacãO. próximas do tampão
TMQAI (titanita-nragnetita-quârrzo-anfibólio-ilmenìtà; Wones. 19g9), pelo menos nos estág¡os nrais
tà rd to5.



Assocíação aluminosa

No caso da associacão a/untinosa, a primeira fase félsica a crìstalizar deve ter sído o feldspato
alcâlìno, seguido por plagicìásio e quaftzo. Entre os acessórios, apatita, seguida por zircão são as

primeiras f¿ses a aparecer. Anfibólio e ilmenita, provavelmente acompanhados por allanita, seguidos
por biotita' magnet¡ta e t;tanìta completariam o quadro no estágio magmático princìpal. Fluorita
aparece apenas nos eslágìos magmáticos mais tardlos. (Figura lv.5)

As pârà8êneses mineraìs da assoc;acão aluminosa mosiTam tipicamente plagioclásio como
fase mineral primária ao lado do feldspato alcalìno e são n-ìarcadas pela presenca de biotita. isolàda

ou associada a anfibÓlio cálcico, cor¡o máfico mais impoftante. A ocorrência de biotita + anflbólìo
cálcico t tìtanìta + allanita + magnetita t ilmenita (+ zircão, + apar¡ra) é caracterisrica desta
assocìacão. indicando por um lado quimismo moderadamente peraluminoso dos magmas
fornradores e. por outro, cristal¡zacão em ambientes relativamente oxidantes - semelhantes aos da
associação a/calina //-. próximos ao tampão TMeAI (Wones, .l 

9g9).

As tendências modais das variedades da associacão aluminosa mostram variaçÕes restritâs nos

teores de quartzo e máficos. De forma geral as variedades mais ricas em feldspato alcalino (e pobres

em plagioclásio) tanrbém são as mais pobres em quartzo, Novanrente, unìa vinculacão conr termos
mais máfìcos' de uma série cálcio-alcalina potássica, como pretendido por Lameyre e Bowden (t 982)
não é clara.

Rochas monzodiorltícas e associadas

As paragêneses máficas das rochas m onzodioríticas, com biotìta+anf¡ból¡o cálcico
+cl¡nopìroxên¡o augítico+magnet¡ta+ilmenita (+apatita. allânita, z¡rcão) evidenciam seu caráter
potássico, em concordância com os dados químicos de Maack (r96r). Tais rochas guardam
similaridades com os dioritos da Província ltu. que contém apenas granitos de Tipo-A da associação

aluminosa (vlach et d/.. 1996) e também refletem condições relativamente oxidantes de cr¡stalizacão.

As modas destas rochas se afastam das trajetórias das demais associações. observa-se nos

diagramas um alinhamento entre os dados modais dos á lcalì-feldspato granitos da àssociacão dlcàlind
ll -" "^.1',1. ñ.^Fr^¡ì^-,¡î.-- ¿i..á:+^- r"¿^.i\¡, -, yü;ii;v _;;;ì;ii_;;.t::oc¡ùc;,, ,,,6!,"'ei; iji;c €j:e; qü;iïú lìèf,,iús jtr

formaram por mistura local entre magmas monzodioríticos e graníticos. A ocorréncia conjunta destas

rochas e a presen(a comum de enclaves monzodioríticos nos primeiros dao apo¡o r esta

interpretacão. As relacÕes de substituicão de chevkinìta por allanita Teforcam essa idéia.
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Magmátíco pós_magmát¡co

Feldspato alca/ino

Quañzo

Anfìbó/io

8¡criÊ
LiàÍnetit?
ó_¿r,er¡e àlcàlinã iì)

Zircào

Apdtità

Fluorita
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Presenle na presente em

- 
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amostrås àmoçtras

Relaçåo de
''' sub51i1ulêo

Figura lV.4: Quddro interpretdtivo dd sàqLiên(ia de crßtdlizdção das rochas das associacòes

alcalinas dos 6ranitos da 
'raciosa 

(pR).

Magrnåtico pós_magmático

Fe/dspdto a/cd/lno

Plag¡oclás¡o

QuarÞo
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Biot¡ta
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nìaroria das r,.r alglmàs dàs
¿nìostTàs aîosLras lusslitulcåo

Figura lV.5: Suddro ¡nterprctativa dd seqùêncid de crßtdlirdção das rochas dd dssa(idcão

alumìnosa dos 6rdn¡tos dà 6raciosa (pR).
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V. Mr¡v¡Rnloc¡n

A mineralogia das rochas das três associacoes foi estudada em detalhe, tendo sido

caracterizadas textural- e quirnicamente as fases félsicas e máficas. A simbologia utifizada em todos os

diagramas deste ¡tem é apresentadâ na Tabela IV.3.

Tabela lV.3:

Legenda para as Figuras

Associacões

Alcalha I
Rochas

Alunthosa nanzod¡oríticds
e associadas

o Gra-148

A. G ra-184

@ G ra-77

El G ra-7BA

e G ra-79

Á. G ra-80

@ G ra-81 A

@Gra-B1B

ê G ra-81 D

Â G rá-87A

@ G ra-878

M Gra-15

o G ra-258

A G ra-49

@ G ra-51

@ G ra-56

@ G râ-3D

6 G ra-594

ê G ra-70

aGta-7 4

@ G ra-24

o G ra-2 B

^ 
G ra-2E

@ G râ-38

E! G ra-74

o G ra-78

AGra-114
@Grê-13

s Gra-2BB

ê Gra-32

Á G ra-368

@ G ra-40

@ G ra-76
g G ra-83

Á G ra-84A

o G ra-848

@ G ra-858

o G ra-8BA

â G ra-95

o Gra-1683

Â G râ-1684

@ Gra-598
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V.l . MtNERAts MÁFtcos

O/ivína

olivina tem ocorrência bastante restr¡ta, aparecendo apenas nas rochas mais máficas da
associacão a/rarina r(Amos'ras gr D e g7-A), em quanridades subordinadas (-1% modar).

/ e^ Iutàs

l\os álca/i'fe/dspato sienitos equigranu/ares d porfiriticot finos con anfibo/io e plroxênio
(Amostra 81 D), a olivlna aparece corroída e invariavelmente incluÍda em anfìbólio cálcico; enr
dir./ersos casos o contato entre os dois mìnerais é marcado pela presenca de anfibólÌo incolor a

amarelado (Prancha 3b), de composìção antofifitica (cf abaixo). Esta mesma variedade de anfibólio
é por vezes observada em núcleos de anfibólìo cálcico dos qudrtzo sienitos equlgranulares com
anfibolio cá/cito do ÀAacico Farinha Seca, sugerìndo que olivina pode ter sido un-ra fase magmátìca
precoce também nestas rochas.

lâ nos álca/r- feldspdto sienitos equrgranurares com piroxênio e ofivrna (Amostra g7A), e' que
anfibÓlio inexiste. olivina ora aparece constìtuindo agregâdos máficos cor¡ clìnopiroxênio, on como
crístais isolados euédricos ou subédricos (Prancha 3a). Não são observadas relacÕes de reacão entre
olivina e c linopìroxên io_

As olivinas encontrarr-se, em gerar. parciarmente ajteradas junto a fraturâs e bordas para
agregados i ridingsítkos.

Quimismo

As composicões das olivinas são pouco variáveis, com teores da molécula faìalita acima de g2olô

(Farr-ru): os teores de Mg são muito baixos (Foo,) e a maior variabilidade observada esÉ associada à

entrada de Mn (Ter,,) no lugar do Fe, sobretudo nos sienitos finos (Amostra g'1 D), que apresenram
um enriquecimento em Mn em direcão à borda. (Figurâ lV.6i Tabela 1V.4, em anexo). Um
mecanismo sim ples de substituicão:

Fe e [Mn, Mg]
Fq. lV.l .

responcìe pela variacão observada (Figura rv.7). rla Amosrra g7A, a orivina é mais pobre em Mn e

Mg' e suas composìçoes não se dispoem segundo a trajetória de variação composicional caraderistica
dos sienìtos finos.
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Figura lv.6: conTposiÇÕes das olivinas dd assoc¡ação alcdl¡nd I dos Gran¡tos da Graciosa no

diagrarna càtioni(a Mn x fe x Mg.

ct)
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Figura lV.7: CorreldÇão entrc ds proporÇoes catiônicds de

associação a/calina I dos Cranltos da 6rdciosa.

1,90 1,92

Fe x [Vln +/r4gJ em olivlnas da
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C/ínopiroxênio

Clinopìroxênio eitá presente nas duas åssociacões alca/inas, porém é fase comum apenas na
associação alcalina l. Aparece ainda nas rochas monz.ioríticas e associadas.

lexturds

Na nla¡orìa dàs amostras da associacão alca/lna I, pânicularmente nas amosrras nrais máficas
(Anrostras 79-Bl - À4aclco Anhangâva), clinopiroxênio aparece ora (omo crisraÌs parcialrnenre

corroídos inclusos em anfìbólio (Prancha 3c), ora como cristais euédrìcos ìsolados ou manteados por
anfibÓlio; estes são zonados, com centro pleocróìco desde rosa pálido a incolor e borda pleocróica
desde verde pálido a incolor (prancha 3d).

Nos á lca li-feldspato sienitos equigranulares do Macico Anhangava (Amostra B7A), isentos de
anfibólì0, os cristais de clinopiroxênio têm coloração verde homogênea e não sao visíveìs

zo nea mentos óticos (prancha 3a).

Já nos á lcali-feldspato gran¡tos da associacão alcallna l/. clinopiroxênìo é observado apenas em
uma das amostras com anfìbÓlio mais cálcico do Maci,co Farinha Seca (Amostra 258), como restos
co rroid os incrusos em anfibólio.

clinopiroxênio está presenta ainda. em pequenas proporcÕes (< 3o/o), nas rochas

monzodioríticas (Anrostras 5gE e 1684) e nos quartzo s¡enitos associados (Amostra 1683).
ApresentarÍì coloracão bege claro, sendo homogéneos oticamente. Nos quartzo s;enltos, estão
parcialmente corroídos por anfibólio cálcico.

Quim ismo

Quimicamente. os cristais da associacão alcallna lse distribuem ao longo do eixo Di-Hd (Figura
lV Br Tabela 1V.5. em anexo), mas correspondem sempre a hedenbergitas (DìrG,). A variacão
composicional mais evidente é dada pela substituicão simples:

[Fe?*¡wt' 
m: ë [Mg]Mr 'tv1,

Eq. lV.2

sendo que Mn permanece constante. Nos cristaìs zonados, os núcleos rosados são maìs magnesianos
qrre as borcìas esvercjeacjas: o zoneamento e marcadàrnenle Þr{rsco, corr Lrma lacLrna compos¡cional

no intervalo Diro.,o (Figura lV.9; rf prancha 3d).

os cristais da Amostra g7A se mostram bastante homogêneos - como já sugerido peras

caracteristìcas Ólicas - com composicão muito próxìma de Hd pura. Em contraste. nos álca lì-feldspato
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sienitos com anfÌbólio associados (Amostra g7B), o cfinopi'oxênro é também homogêneo, porém,
com parativam ente mais magnesiano que os anteriores, sendo o mais rico na moléculâ En de todo o
conjunto (Figuras tV,8 e tV.9).

uma variacão de maior ìnteresse, entretanto, é dada por uma substituicão acopradã
envolvendo o eixo Dì-Hd e a molécula Ac (Fìgura tV,1O):

lCal^! + [Fe:*,^4n.^4g]^1r <+ [Na.ÇM: + [Fe:-jii Eq. lV.3

os maiores teores de Ac são observados nas va|iedades mais ricas ern Hd (Figuras 1V.11), sugerindo
uma trajetÓria apesar de pouco pronunciada, semelhante às de clinopiroxénios de rochas grànitlcas
de tendência alcafina de outras locafìdacjes (rf Deer et dl., jg7g).

Dados os baixos teores de Al, diagramas envorvendo 'Al e vAl não produzem bons resurtados.
Aìnda assim o fato da correlacão obtida na Fìgura lV.ì0 ser sign ifìcatìva m ente nleihor com a
inclusáo de Af sugere que o Al é incorporado na estrutura dos piroxênios substítuindo as moléculas
Di e Hd e não assocìado ao Na na forma da molécula Ja. o mecanismo de substitLrição envolvendo o
Al mais provável é. portanto:

lAllMr + [Af]r <+ [Fe:i.Mn,Mg]Mì + [Si]r Eq. lV.4

os clinopiroxênlos da associacão a/calina llmostram quìmismo contrastado er¡ relacão aos da
associação alc¿lina /. correspondendo a crinopiroxênios subcárcicos, rìcos em Ar. são em pane
semelhantes às p¡geonitas invertidas descr¡tas por Turner et a/, (1992), que aparecem com padrÕes

complexos de exsolucão, como restos em hedenbergitas. Texturas como estas não foram por nós
observadas. possivelmente devido ao alto grau de transformacão dos cr¡stais.

os cr¡stais de clinopiroxênio analisados nas rochas monzodioríticas e associadas correspondem
a augitas mais magnesianas que os demais crinopiroxênios estudados (Figura rV.g). para cada uma
das amostras, os teores de Mg são relativamente constantes (59E: Di..,.r.: l684: Dir..2u; 

.l 
683: Di,s.,"),

e as variacÕes mais imponantes estão nos teores de Al, que dinrinuem do núcleo em direção à borda.
são, neste sentido claramente diferenciadas em relação às hedenbergitas típ¡cas da associacão
alcallna /' o que corrobora a idéia de que essa associacão e os monzodioritos não fazem pane de
uma mesrna série comagmática (d acima),
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o o oo

M9 Fe"+Mn

Figura lV.8: Composiçoes dos clinopiroxênios das associaçaes dlcaltnas e dos gudltzo s¡enitos dos

Granltos da Graciosa no diagrama catlÒnlco Ca x A4g x [f(+ +AI1J.

Figura lV.9: Conposiçoes dos clinopitoxên¡os da assoc¡ação alcalina I e dos guartzo sienitos dos

Çrdn¡tôs dd Graciosa no dragrama (at¡ôliico Mn x Fê+ x Mg.



õ(l,
lJ.+
túz.

þo
s.

4..

.Sa
?¿
^ 

*år
" ot\

^i... @

^ 3å..ä$*.

. äsø.

17 1.8 t.9 2.0

Ca+Fe2*+Mg+Mn+Al
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Mg Fe2*+Mn

FiSura lV. t 1: Composiçoes dos tlinopiroxênios da associação alcalina I e dos quartzo sienitos dos

G/dtlitos da Graciosa no diagranta catiônico Na x tllg x [Fd+ +AtlnJ.



Anfibólio

Anfìbólios säo os pr¡ncipais máficos na grande maioria das rochas das associacôes alcallnas,

sendo fases comuns também na assocìacão â/uminosd. Estào ausentes apenas nos álcali-feldspato

granitos com biotita e em alguns sienogranitos desta associacão.

Texturas

Nas associacoes d/cd/inds, formam crìsta;s intersticiais, subédricos a anédricos, que aparecem

ìsolados ou em agregados de 3-5 grãos (Prancha 3e). Em algumas amosrTas da associacão alcalina ll
(e.& Amostras 15 e 258 - Prancha 3f), em meio a esses agregados aparecem cristais euédricos.

(Prancha 3f). O padrão pleocróico é bastante variável; as variedades mais cálcicas são caracterizadas

por tons de verde intenso e castanho, havendo um espectro completo de variação até se atìngìrem os

tons de azul e índigo típìcos das variedades sódicas. De maneira geral, os crisrais de anfibólio sódico

tendem a ser mais claråmente intersticiais, por vezes até poiquilíticos (Amostra l4 B). Zoneamentos

quím¡cos são comuns, sempre concêntricos e graduais.

AnfibÓlio t¡picamente sÓdico aparece também como produto de alteracão pós-magmátìca dos

anfibÓlios primár¡os. Pode aparecer ao longo de fraturas, formando franjas de cristais acicr-rlares junto

a anfibÓlio prìmário. ou aìnda err agregados radiados. Normalmente estão associaclos a biotita (cf
abaixo), porvezes alterando completamente o anfibolio original (Pranchas 39-i). A alteração tende a

ser mais pronunciada nas variedades com anfìbólio cálcico-sódico, sendo apenas ¡ncipiente ou até

mesmo ausente nas variedades cålcicas. Nas variedades com anf¡bólio sódico primário (Amostras

148, 184. 49), a alteração também não é observada.

Na associação alumit¡osa, as variedades subédricas a euédricas são mais comuns, tanto em

agregados (Prancha 3k) como isoladamente (Prancha 3l). Cristais interst¡ciais, apesar de raros,

também estão presentes em algumas amostras. Apenas em algumas das variedades de á/ca/i-

feldspato granitos equigranulares com biotita (Amostras 848 e 95), crjstais de anfibólio estão

presentesì apresentam-se corroídos e substituídos por biotita (Prancha 3m). Os padrÕes pleocróicos,

sempre em tons de verde ìntenso e castanho, são indicativos da sua composicão cálcica.

Finàlmente. nas rochas monzodiorítìcas e nos quartzo sienitos associados, anfibólio aparece

sempre ocupando os interstícios, ora como agregados de 2-3 grãos subédricos (Amostra 59E) ora

como crista¡s isolados (Amostras I684 e I683), Assim como na associacão aluminosa, os padrões

pleocróicos indicam composicôes cá lcicas.
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Quim istn o

os anfibÓlios estudados se distribuem ao longo de um grande espectro de variacão desde
cálcicos até sÓdicos. incluindo também uma proporção reduzida de anfibólios ferro- m agn esianos
(Figuras lV.1 2; Tabela lV.6).

' os anflbólios das associacões a/ca/inas mostrâm a maìor variabilidade conrposicional, desde
cálcìcos a cálcico-sÓdicos e sódìcos (Figuras lV.12a e lV. l2b), enqúanto os anfibólios cla associação

a/untinosa são màis homogêneos e de composicão cárcica (Figura rV.1 2c). De maneira geral, a

composicão dos anfibólios é um imponante indicador do grau de diferenciacão das rochas,
principalmente das associacÒes alcalinas, como já sugerido pelas variacões no padrão pleocróico.

As variedades cálcicas são tip¡camente ferrohorn b lendas e ferro-edenitas, com quantidades

subordinadas de ferro-actinolitas. Na associacào aluminosa, dados os teores baixos de Si, ocorrem
também ferropargas¡tas, enquanto nas rochas m onzodiorítices, os anfìbólios com maior Mg# são

m agnesio hornb lendas. (Figura lV. ì 3)

Dentre as variedades cálcico-sódicas predominam amplamente fe rro ba rrois itas e

ferrowinchitas, com quantidades subordinadas de ferrorichterìtas e katophoritas. os antibólios
sódicossão na maioria riebeckitas, e ràramente arfvedsonitas. (tiguras ÌV.13: lV.1a)

Finalmente, núcleos de cororâção amarero ou bege páridos são observados em argumas

amostras Correspondem a anfibólios ferro-m agnesian os. tipicamente antof¡litas (Figura |V.13). As

características texturais (cf acima) bem como as composicões sugerem que se formaram por
transformacão de olivina magmática inclusa nos cristais de anfibólio.

As principais variaçoes composicionaìs observadas podem ser explicadas por uma combinacão
de mecanismos de substituição acoplada do tipo:

fFe]nlc + [Si]r <+ [Fe3*]c + [Al]T

[Ca]8 + [Mg, Fe2*, Mn]c e [Na]B + [Fe3*]c

lNalA + [Fe:*]c <+ [t.l]A + [Fe3,]c

Eq. lV.s

Eq. lV.6

Eq. lV.7

onde corresponde a uma vacâ¡rcia. A resultante dessa conbinacão pode ser descrita por uma
eq uacã o geral:

[Na]A + [Ca]B ] lFe2', Mg, Mnlc + [Si]Te l:lÁ + [Na]E + lFe3.lc + [Al]r

)\
Eq. lV.8
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A atuação destes mecanismos parece demonstrada pela excelente correlacão obtida, com coefjciente
angular muito próx¡mo de -t (Figura tV.15).

A evolução dos anfibólios de cada uma das associacÕes. sobretudo nas a/calinas. é diferenciada,
e cada uma será discutida separadamente.

AssociaÒo alcalina I

Na àssociacão alcalina /, observa-se uma gradação desde termos ripicarne¡te cálcicos até
sÓdicos. Essa variação composicìonal acompanha a evolucão modal das rochas da assoc¡ação
(Amostras 878 ) 8t D. 8lB. 8rA ) 79 ) 7BA ) 77 ) t48 I 18A: Figura tv.t6a: cf Figura tv.2).
É marcante' entretanto, a lacuna observada entre os anfibólios cálcico-sódìcos e sódìcos, evidente
umbém em diagramas envolvendo a razão [Na + K]/Al (Figura tV. 1 7a).

Torna-se claro que os anfibólios da associacão alcalina t se dividem em dois grupos prìncìpais,

separados por uma racuna composicionar. o pr¡meiro deres incrui anfibórios que gradam

continuamente desde cálcìcos até cálcico-sódicos, enquanto o segundo inclui anfibólios cálcico-

sódicos e sódiros. Esses dois grupos foram pioneiramente identificados por 6iret e¿ ¿l (r 9g0), que
correlacionaram a sua existência às variaçÕes no índice agpait¡co (rA = { lNa:o + K:ol/Ar:o:}.") das

rochas: este, por sua vez, se conel¿ciona dìretamente com as razÕes INa+ K]/Al dos anfitrólios.

sendo assim. as rochas com anfibólios do primeiro grupo apresentam lA relativamente baixo,
porém crescente com a diferenciacão (cf F¡gura Iv.16â). Tais anfibólios são sempre zonados. Nas

rochas menos diferenciadas (e.g. Amostra g7B), as trajetórias evolutivas se dão. na Figura lV.16a.
segundo uma reta 1: l intermediária aos valores máximos e mínimos possíveis. Tais variacÕes podem
ser explicadas pela subst¡tu¡ção edenítica (cf. Cjref et a/.. t98O):

[Na, K]A + [Al]T e [i_r]A + [si]r Eq. lV.9

Strong e Taylor (1 984) concluem que trajetórias desse tipo são caracteristicas da evolução
magmática a subsolidus de anfibólios. Trajetórias semelhantes são seguidas pelos núcleos dos cr¡stais

das amostras mais diferenciadas (e.g Amostras 7BA,7g). progressivan ente mais evoluíclos. Revela-se

assim. a continuidade evolutiva dos anfibólíos desse grupo. compatíver com a hipótese de que essa

assocl:cão ccrre:ponde a uma linhagem comagmåtic¡.

Para uma dada amostra, entretanto, com o progresso da cristarização, as composrcões em

direção às bordas divergem desta trajetór¡a principal, em conseqilênc¡a da dimìnuicão maÌs rápida
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dos valores de INa+K]o, não correracionada a var¡acões nos teores de si, e, portànto. não explicada
pelo mecanìsmo de substituição da Equâção 1v.9. Fica evidente â existência de uma evolucão
ìndependente de cada amostra (cf. Figura lv.16a). Trajetórias como estas são atribuídas a processos

magmáticos de oxidacão (Strong e Taylor, i 9g4), mais especifìcam ente, por uma reacão do tipo:

[Na. K]^ + iFe:-lc <.+ [_]Â + [Fe:,]( Fq. lV. I0

Diagramas envolvendo Fe3* e lfrla+ Kja são normalmente pouco satisfatórios devido à fone
dependência desses valores a ¡ncertezàs ìnerentes do cálculo das propor_cÕes entre Fe:- e Fe¡', o que
torna difícìl testâr à presenca de um mecanismo de subtituiçåo conlo este. Ainda assim, a Fìgura

lv.I I mostra (como exempf o. para a amostra 7gA) que efetivamente há uma diminuìção de

[Na+Ço não correlac¡onada a variacoes nos teores de si, sugerindo a atuaçåo do mecanismo

descrito pela Equação lV.'l 0. Existe, portanto, um segundo estágio na evolucão dos anfibólìos deste
primeiro grupo, caracterizado pela cristalizacão em condicÕes progressiva m ente mais oxidantes

os anfìbólios que compõem o segundo grupo de cirel et a/. (r9go) corresporrdem, na maioria
dos casos. a produtos de alteração dos anfibólios prìmários (e.g Amostras 7BA,7g). De fato, ciret ef
a/' (1980) sugerem que a lacuna composicional observada se deva à desestabilizacão dos anfibólios
cálcico-sÓd icos. A ocorrência destes crìstais de anfil¡ólio sódico em fraturas no anfil¡ólio hospedeiro.
l¡enr como a fornração de agregados radiados e de franjas de cristais aciculares, indicam qüe, nestas

amostras, a alteração se deu nos estágios pós-magmáticos de cristarização (d acima).

contudo, em algumas amostras (¡.é., 77, 148 e 18A), os cristais de anfibório sódico são
¡nterst¡c¡a¡s a po¡quilíticos, por vezes teKuralmente indistinguíveis daqueles do grupo anterior, donde
se deduz que såo fases magmáticas primárias. Êsses anfibólios variam desde cálcico-sódicos até
sódicos, porém são sempre mais sódicos (/á maior Nau) que os do grupo anterior. É interessante
notar que na Amostra 77 observam-se ainda cristais de anfibólio pós-magmático como os

encontrados nos anfibólios do prìmeiro grupo.

As razões [Na+ K]/Al dos anfìbólios deste segundo grupo são característ¡cas de rochas agpaÍtìcas
(circf et d/.,1980). Deve ser destacado, entretanto, que devem ser consideradas agpaíticas apenâs as

rochas que apresentam anfìbÓlio sódlco primárìo. A exìstência de anfibóljo sódico pós-mâgmát¡co

indica' por sua vez, a existência de ff uidos pós-magmáticos de arta arcarìnidade.

É interessante notar que a substituicão mais importante para este grupo de anfibólios envolve o
par [Na+te3*], ou seja, a molécura ríelreckita (Figura rV.r9). Esse acopramento entre Na e Fe.,.
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identificado também por czamanske e Dillet (i988). é típico de piroxênios de rochas agpairicas
insaturadas, o que reforca a idéia de que estes anfibólios se desenvolveram em ambientes de alta
a lca lin idade.

Fìnalmente, algumas variedades de anfibólio pós-magmát¡co se mostram alteradas por perda
de Na l'lormalmente. aparecem incolores, sem o pleocroísmo tipico desta varledade. Na Figurâ

lV ì2a. formam um alinhamento em direcão a anfibólios ferro-magnesianos (Amostras lgA, 1g e

80), cjevendo corresooncjer a gruneritas.

Assoc\acào alcalina //

De maneira geral, os anfibólios desta associacão são semelhantes aos da associacão alcallna I
(Figuras lv. r 3 e rV.'r 4b). d iferenciando-se por varores de Mg# pouco mais erevados.

Nas amostras do Maciço Farinha Seca, como na associação dcâ/ind /, as variacoes
composicionais seguem a seqirência de diferenciacão petrográfica (Amostras .l 5 ) 258 ) 5r ) 56
) 49: Figuras rv.12b e lvl 3b). já nas amosrras do Maciço órgãos (3D, 59A, 70 e 74). os anfìbólios
são mais homogêneos, com composições tip¡camente cálcicas. (Figuras lV..l 2b e jV.13).

As trajetÓrias evolutivas dos anfibólios desta associacão são, entretanto, dìferencíadas. Apesar
das variedades mais cáìcicas serem semelhantes, a evolucão de cada uma das amostras, bem como
do conjunto todo, tende a uma graduar diminuição da ocupação do sít¡o A com o aumento de si
(Equacão IV.9; Figuras lV.r6b e lv.lgb). É interessante notar que, em contfaste com a assoc¡ação

alc¿lina /. as tendências de oxidação não são imþor-tantes para essas variedades (Figura rV.16b).

O reconhecimento dos dois grupos acima descritos é menos óbvìo. A lacuna é multo menos
marcada nesse conjunto, sendo inexistente nas razÕes INa+K]/Al (Figura lV.17b). A separação dos
dois grupos de anfibólio é dada pela presenca das variedades mais cálcicas de anfibólio pós-

magmático. formadas a partir dos anfibórios cárcicos do primeiro grupo (e.61 Amostra 15), bem
como pela presença de núcleos cá lcico-sód icos, que caracterizam os cr¡stais do segundo grupo.
(Figuras lV.14b, tV.t 6b e IV.t7b)

É interessante notar o acoDIâmenlo enfre Na e Ëc3, nestes ânfihól¡os rálriro_sricliç¡5. qLre inctica

a alcalinidade relativamente arta dos magmas a partìr dos quais se forrnaram (Figura lV.19b).

Assim como na associação a/calina /, os anfibólios sódicos são predonrinantemente produtos de
alteração dos demais anfibólios. Entretanto, também nessa associação são ollservados cristais
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primários (Amostra 49: rf acima), texturalmente indist¡nguÍveis dos cálcico-sód icos. uma lacuna bem
marcada separa os anfibólios cálcico-sódicos dos sódicos deste segundo grupo (Figuras lV.l4b e
lV.1 6b). Mais uma vez, tal descontinuidade não é observada nas razões INa + Ç/Al (Figura rv.1 7b).

Apesar dos rrúcleos destes cristais se apresentarem concordàntes com as tendênc¡as evolutivas
dos anfibólios cá lcico-sód ìcos, a evolução dos zoneamentos químicos é bastante divergenre em
diversos diagramas (Figura rv.r4b, rv.'r 6b. rv.r7b, rv.rBb e lv.l9b). Em todos os casos. essa

evolucão tende a um enriquecimento na mofécula arfvedsonita através ce processos de redução,
explicados por um mecanismo inverso ao da Equacão lV.1 O (Figura lV..l 9b).

Cabe destacar que tal enriquecìmento se dá em ambiente com alcalinidade decrescenre, ao
contrário do que ocorre na associacão àlcâl¡nd r/ (Figura rV.17b). A exisrência de um pico de
alcalinìdade, seguido de estágios relativamente mais aluminosos é típica de sistemas agpaíticos
insaturados (cl Khomyakov, r 993: cuarda, r 998), o que confirma a afinidade agpaítica das
assoc¡ações a lca/inas.

Associaçào ¿luminosa

Como indicado pelas suas característ¡cas óticas, os anfibólios da associacão dlun)inosâ são
muito maìs homogêneos com posicionalmente, restringindo-se a variedades cálcicas (Figuras lv.l 2c e
lV.14c).

De maneira geral, são mu¡to semelhantes às variedades mais cálcicas das associacões alcalinas
(Figuras lV.'l 4c e lV' 1 6c). As composições mostram grande sobreposicão - à excessão da Amostra 28,
que possui anfibólios pouco mais evoluídos (/é. [Na]Bro, = 0,45) _, não tendo sido observada
correlação entre as variaçöes nas composições dos anfìbólios e nas composicões modais.

As principais var¡açÕes composicionais observadas podem ser explicadas pela combinacão das
substituicoes edenít¡ca (Equacão g) e o conjunto das substituicÕes tschermâkíticas (Figura lv.20a):

[Fe'?*, Mg, Mn]c + [Si]r e [At, Fe3*, y2Ti]c + [AI]r

típicas de anfibólios cá lcìcos.

Eq. lV.l l
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Rochas m onzod ioríticas e associâdas

Os anfibólios presentes nestas rochas são tâmbém tipicamente cálcicos. Entretanto, em

comparação com as variedades cálcicas das demaii àssociaçÕes, são maìs pobres em lNa]B e em

fNa+ Kla.(cf F;guras IV.12d. tV.l3. tV.t4d. tV.t6d)

Assim como no caso da associacão aluntinosa, as variaçoes composìcionais podem ser benr

explicadas pela combinacão das substiruicoes edeníticà e rçche rnra kíiicas (Eouacoes lV.9 e lV.l t:
Figura IV.20b).

Em funçáo dos teores mais baixos de Na e K, as análises deste grupo de anfibólios se

distrìbuem ao longo de uma trajetória mais próxima do eìxo horn blenda-barroisita no diagrama da

Figura lV.16d, quando comparados aos anfìbólios das demais associacoes. Considerando que há

grande sobrepos¡cão nos valores de [Si+Na+K], as trajetórÌas distintas pârecem indicar a ausência

de relação genética direta, ou seja, de derivacão dos magmas graníticos - 1anto àluminosos como

alca/inos - a part¡r dos magmas m onzod¡oríticos.
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Figura lV.2O: Correlação entre as proporções catiônicas [Na+KJn+tvAl+Fd* +tr2Ti x,vAl em

anfibólios (a) da associaçãoaluminosa: e (b) das rochas monzodioríticas e associadas dos Granitos

da Graciosa.
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B íotíta

B¡ot¡ta é a fase máfica mais importànte nas rochas da associacão aluminosa, sendo fase máfica
única na grande maioria dos álcali-feldspato granitos desta associacão. Nas assocìaçÕe s alcallnas,
bìotita aparece apenas como produtos de alteração de anfibólio primário. As câracterísticàs texturaìs
contrafÀntes entre as biotitâs das associacôes a/calinaç e aluminosa justìficam a descrição cje cada
uma de las em separado.

Quim¡canrente, são todas biot;tas rícas na nrolécula annira

relativamente altas e teores de ,\hl variáveis (F¡gura IV.2t: Tabela lV.7)

anfibólios, as prìncipais varìaçÕes químicas podem ser explicadas

mecanismos de substitu icáo:

[er'. Mn. Mg]Y + 2.[AI]' <r [ ]' + 2*[Si]r

3*[Fe:', Mn. Mg]Y <+ [:]Y + 2*[Al]Y

2+[Fe]", Mn, MglY e [J]Y + ftilY

com razÒes Fe/[Fe+ tvlg]

Assim collo ocore com os

por unra combinação de

Eq. 1V. 1 2

Eq. lV. l 3

Eq. lV.'l 4

A resultante dessa combinacão pode ser escrita com base em uma equação de baranco de cargas
entre os sítios Y e T:

fFer*, Mn, M8l" + 0,5*iAll\ + lTil.,e lAllÌ Eq. lV, l5

A atuacão destes mecanismos parece demonstrada pera boa correração obtida (Figura rv.22).

Associacóes a/calinas

Nas associaçÕes alcalinas, biotita aparece como uma variedade com pleocroÍsmo em tons de
vermelho intenso, seja na forma de crístais isorados intersticiais (prancha 3j), ou em agregados de
cristaìs aciculares com anfÌbório sódico (prancha 3g-i; rf acima). os agregados formam franjas
irregulares, compostas por pequenas agulhas dos dois minerais, sobrecrescidas sobre antibólio
prímário e, em alguns casos, também sobre clinopiroxênio. Aparecem também preenchendo fraturas.

como já destacado' tais feìcoes sugerem que a formação dessa variedade de biotita está
relacìonâda à subsrituicão de anfibório p'imárì0, A p|esenca de agregados radiados, fran jas, e o
preenchlmento de fraturas ind¡cam que a formacão se deu nos efágios pós_magmáticos de
cristalizacão. A semelhança no padrão pleocróico das agulhas de biot¡ta e dos cristais interst¡ciais leva
à conclusão de que toda â b¡otita presente nestas amostras tem origenì pós-magmática.
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Na associação â/câl¡nd //. em algumas das varíedades que contém anfil¡ólio mâis cálc¡co, as

biotitas apresentam padrão pleocróico diferenciado. predominando tons de castanho. As
caracterist¡cas texturâis, entretanto, são semelhantes às acima descrjtas: elas aparecem ora como
cr¡stais isolados (Prancha 3n). ora subst¡tuindo anfìbólio (Prancha 3o). Apesar das relaçoes texturais
serem menos conclusivas quÀnto âo estágio em que ocorreu sua cristalizacào, a semelhanca texrural
com as biotìtas acima indica a cristalizacåo nos estágios pós_magmáticos.

Conro já sugerido pelas variacÕes no pieocroisrro. é possívei ciiferenciar quimìcarnenre as

b¡otitas presentes nos sien¡tos da associação alcalina /daquelas presentes nos granitos da associação

alca/ina /1. Enquanto as primeiras apresenram razoes Fe/lFe+Mg] sempre muito próxìmàs de l. as

últimas têm razoes em torno de 0,9. Além disso, os teores de Al,v são também drstintos. mais

variáveis na associacão a/ca/ina ll.

Nas biotitas da associacão alca/ina /, os valores de Alrv estão no interualo i.41_2.17.
predominando os valores inferiores a 2. Micas como estas são por vezes denominadas 'tetrassilícicas,

(cf Robert e Maury, 1979; czamanske e Di[et, 19gg). dados os erevados teores de si nas posicÒes

tetrâédr¡cas (Figura lV.23a); o uso deste termo foi, entretanto. desencorajado por Rieder er al
(ree8).

Ainda assim deve ser destacado que referências a m;cas como estas são bastante escassas nâ

literâtura geolÓgica, tendo sido encontradas por nós apenas nos trabalhos de Robert e Mauö/ (1979)
e C¿amanske e Dillet (l988). Em ambos os casos, as biot¡tas aparecem associadas a anfibólios
sódicos' Nos comenditos manganesíferos estudados por Robert e Maury (1979). os teores de si
teträédr¡co at¡ngem valores superiores a 7. É notável que no caso dos pórfiros peralcalinos descritos

por Czamanske e Dillet ('1988), as biotitas aparecam como produtos de alteracao de anfibólio, de
maneira semelhante à aqui observada: os teores de Si por eles encontrados estão no intervalo 6,60_

7,30, sign ificativam ente mais artos que os das biotitas da associação a/ca/rna r(¡.á 5.56-6,32; Figura

lV.2 1 a),

os teores mais altos de Alrv são observados nas biotìtas da associação a/calina // (i.e. 2.21-2.41:
Amostra 1 5' Figura lv.2l a). Estas composicÕes são as mais próximas das composicões magmáticas
rlra;s aÙriìútrs. ¡lriretdritù, csias L¡iuiiia: estão as:oriadas aos aníibóiios secunciárìos r¡er.¡os evoiurcios

do conjunto, o que sugere que a formacão dessas biotitas se deu nos estágios pós-nragmátìcos de
cristalização: porém' taìs está8ios foram caracterizados por uma r¡enor alcalinicjade quando
comparados com os das demais amostras. (rf acima)
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De fato, é nas amostrås 258 e 594 que se observam as maiores var¡acoes nos teores de Alrv

(0.5']-2,09) Entretanto. essas variacões estão evidentemente relacionadas a uma diminuicão da

ocupação dos sítios do K (Fìgura lV.23a). bem como a fechamentos baixos (i.é. 9Oo/o) das análises. o
que demonstra que essas variacões estão l¡gadas à alteracão da biotita. e não são carafter¡sticas

originais das biotitas.

Além das variacÒes nos teores de Al'v, såo importantes também varìâcöes nos teores de Ti

(Fìgura iV.24 [quàção iV. i4), e Al\'', como esperaclo. está àuserrte na grancje maloria cjas an.]osrTas

(Tabela lV.7: Equâção lV.l3). A ausência de Alvr e o relativo enriquecimento em Tì das biotiras da

Amostra I5 corrobora a concrusão de que se tratam também de fases pós- rnagmáticas.

Associacão ¿/urn¡nosa e rochas monzodiorítícas

As bìot¡tas dos granitos da associacão aluminosa aparecem predo m inantemente como crstais
isolados ou em agregados de 3-5 gràos, subédricos a anédricos, normalmente ¡ntersticiais aos cristais

dos minerais félsicos (Pranchas 3p e 3q). os padroes pleocróìcos são var¡áveis, desde verde pálido a

amarelo até padroes em que predominam os tons de castanho e vermelho.

Nas amostras onde coexistem com anfibólio. muitas vezes as b¡otitas o substituem parcialmenre

(Prancha 3nr). Quaruo. magnetita. ìlmenita e fluorita estão normàlmentê assocìados nestas ãÌÊas. A

forrnação de cristais ìntersticiais, concordantes com os contornos dos demais, sugere que a

substituicão se deu em condìçoes magmáticas, em contraste com as variedades das assoc¡acÕes

a lca/inas.

Nas rochas mo nzodioríticas, os cristais de biotita são semelhantes aos da associaçã o aluminosai

entretanto. tendem a ser mais euédricos.

Quimicamente, quando comparadas com as micas das associacÕes a/ca/inas, as bjotltas deste
grupo mostram composiçoes que se distrìbuem por um intervaro mais ampto de razÕes Fe/[Fe+ Mg]
(i.é. 0,65-0,98 * associação aluminosa', o,5l-0,64 - rochas m o nzod ioríticas), considerando-se cada

amostra individualmente, contudo, observa-se que os limites de variacão são mais límìtados, da

ordem de no máximo 0,1 cátions. De maneira geral, o enriquecìmento em Fe se dá dos ternros
roFZoS'anlji(os enì dlre(ao àos âl(alt-lelclspalo granllicoq. ¡comlanhando ¿ evc, Ljcåo do indìce A4

das rochas em que ocorreÍì. (cf Figuras lV.l , lV.2 e 1V.21 b).
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o intervalo de variaçåo dos teores de Arrv, por sua vez, é refativamente restrito (2,07-2,56),
com uma queda perceptíver nos termos mais ferrosos, que reva a composiçoes mais próximas da
molécula annita (Figura lV.2ì b).

Em contraste com as bìotìtas das associacoes arcarinas, os teores de Ar' são apreciáveis. sendo
que sua entrada na estrutuTâ dos mineraìs é descrìta perâ Equacão rV.13 (Fìgura rV.25). os teores de
Ti sào semelhantes aos observados nas esso(racoes arcalinas, porénr as variacÕes são menos
sìsremáricas.
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V.2. MtNERA|S FÉrstcos

Plagioclásío

O plagioclásio é fase itttportante em todas as fácies de sienogranitos da associaçâo aluntinosa e

também nos quaftzo sienitos do Macico Farinha Seca. Nas rochas nronzod io ríticas é, naturalmente, a

fase félsica principal-

Texturds

Nos sieno- e monzogranitos da associação aluntinosa, o plagioclásio forrlla cristais subédricos a

eLlédricos que em geral apt'esenta bordas albíticas sobrecrescidas quando em contato com o

feldspato alcalino que acabam por conferir contornos externos mais anédricos (prancha 4d). Sãc>

tip¡carrente zonados ao microscópio petrográfico (prancha ic), mostrando quase sempre

zoneanlentos primár¡os de caráter oscilatório que se sobrepÕem a zoneanrentos progressivos rtornlàis.

Nos álcali-feldspato granitos conl b¡otita (Amostra 858), os crista¡s de plagioclásio aparecenl

por vezes ¡1ìanteados por feldspato alcafino pertít¡co. No contato entre os dois. obserua-se o

desenvolvil'n ento de albita tardiâ, sefilpre erï continuid¿ìcie óÍ¡cå com as lamelas albíticas do

feldspato alcalin o. (Prancha 4e)

Nas rochas monzodioríticas e associadas, o plagioclásio aparece couro cristais mais tip¡carnente

tabulares, subédricos a euédricos, com zoneamentos concêntr¡cos normal e oscilatório bem marcados

(Prancha 4a).

Cristaís tipicaÍnente anédricos ocorrem nos quartzo sien¡tos do Macico Farinha Seca (Amostra

1683) que também se destacam pelo seu caráter relativamente mais homogêneo. Apresentâm

abundantes inclusÕes de quartzo, mais comuns nas borda dos cr¡stais, que lembram intercrescim entos

granofíricos, indicativos de cristalização simultânea (prancha 4b).

Quimismo

As composiçôes do plagioclásio presente nas variedades da associação aluntinosa encontratï-se

ern todos os casos no ¡nteryalo do oligoclásio, com teo[es de An entre 1O e 20 o/o nrolecular. A í-¡nica

exceção é a Amostra 32, que confém plagioclásio sign ificativarlente mais sóclico, col.ìr composicões

albíticas, no intervalo Ann,o. (Figura lV.26a). As variações composicionais devel¡-se essencialmente

às lroléculas de An, Ab e Ot'; os teores de Ba, Sr e I-e enconttanl-se em geral próximos ou abaixo do

ll¡nite de detecção (r/ Tabela lV.8).
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Na Figura lV.27a é apresentado um perfil analítico típico de plagioclásio dessa âssociação.

Verifica-se dinrinuição mais ou menos contínua dos teores de An do núcleo para a borda, onde

freq ilentetrente se justapÕern os so b recrescim eotos albíticos t¡picamente pós-magmát¡cos. Destaca-se

também o leve incremento no conteúdo da r¡olécula de Or dos núcleos para as zonas intermediárias,

seguido por dinlinuicão em dìrecão às bordas dos grãos. O padrão mais típico de var¡âcÕes qurmicas

é dado por zonas internas mais homogêneas, seguidas de zoneanlento oscilatório nas zonas

intermediárias e bordas dos cristais; este últirno é caracterizado por variacões nrais bruscas, de menor

espaçamento, intercaladas por variaçÕes mais suaves. mais espacadas, bem marcadas pelas moléculas

de An e Ab.

Ern algumas amostras (e.g,, 2E, 783 e 32), as tendências de variação núcleo ) borda não são

tão claras conlo no exemplo acima, sendo parcialnrente mascaradas por variaçÕes oscilatórias algo

mais acentuadàs, de fornra que os intervalos de variacão entre núcleo e bortla observac]os na lnaioria

dos grão5 anafisados são semelhantes.

As bordas pós-Ínagmát¡cas são const¡tuídas de albita praticamente pura.

O plagioclásio das rochas m o nzod iorít¡cas, por sua vez, apresenta zoneamentos químicos conr

espectro de variação bem mais amplo (Figura lv.26b). tJm dos perfís analíticos típicos obtidos para a

amostra 59F é destacado na Figura lV.27b. Observa-se uma zona central de composicão l¿bradorítica

(Anro.rr) que passa em direção á periferia para ol¡goclásio (Anrr-r) de fonna contínua e relativamente

rápida; ambas conr composiçÕes pouco variáveis. As var¡ações de caráter osc¡latório sáo melhor

marcadas nas zonas nrais inter¡ras do cristal. Os teores em Or aumentam até um máximo nas zonas

intermediárias para após diminuir em direcãos às zonas ma¡s externas. Padrões simllares cle variacão

conrposicional aparecem uos grãos examinados da amostra 1684, mas embora as compos¡ções das

zonas de borda sejam similares, nesta os núcleos são bem mais sódicos (andesina: Anooor).

o plagioclásio anédrico presente nos quartzo sienitos, ma¡s honrogêneo, apresenta

composicões no ¡ntervalo An'nr,, semelhante às observadas para as zonas periféricas dos cristais das

rochas monzodioríticas para os núclens dos cristais dos sieno- e rlonzogranitos da associacão

a lum inosa. (Figura lV.26b).

Feldspato alcalino

Feldspato alcalino é a fase félsica nrais importante nas rochas estudadas, à excessáo das rochas

nl o nzod io ríticas. Nornralmente, aparece como cr¡stais subédricos com contorno externo mais
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anédrico ¡ntersticial aos de ais minerais. É sempre pertítico ou ntesopeftít¡co; ao microscópio

mostram freqüentemente zoneamentos concêntricos, dados por variações no padrão de extinçâo.

pela morfologia e af:urrdância de lanrelas albíticas, ou ainda por anéis albíticos.

Texturas

Os cristais de feldspato alcalino das variedades menos diferenciadas da associação alcalina /
(Amostra 87A) são pertít¡cos, com finas famelas de exsolução (prancha 40, em contnste com as

demais fácies que mostram feldspatos senlpre rnesopertíticos (Pranchas 49 e ah). Os álca lí-fel<lspato

Sran¡tos porfiriticos finos desta associação apresentam cristais de feldspato alcalino corn uma zonâ

interntediária bastante rica em albita, que por vezes é mais abundante que a fase potássica.

sugerindo que parte do componente albítico pode ser de origenr tardia (prancha 49).

Os feldspatos alcalinos da associacão alcallna ll sâo semelhântes aos cristais rnesopertít¡cos da

associação alcalina /. Mais freqüentemente nlostram diferenças no padrão de exsolucão do centro

para a borda, provavelmente indicativas de zc¡neamentos concênfricos relativamente []1rs.os

(Pra ncha 4h).

Os cristais obseryados nas rochas da assoc¡acão dlum¡Dosà, por sua vez, sao ma¡s variados

quanto a for¡na e d¡str¡buição das Ianelas. Nos s¡enogran¡tos porfiríticos, os rnaiores cristais

normalmente apresentarr-se mais euédricos, sendo também mais pobres em lamelas, que muitas

vezes se distribuem marcando contornos euédricos de crescimento (Prancha 4j). No restante dos

sienogranitos, os cristais se assemelham aos obsewados na associacão alcalina //, apesar da menor

quantidade de lamelas albíticas (Prancha 4k). Por fim, nos á lcali-feldspato granitos com [riotita, os

cristais de feldspato alcalino ora são rr eso pe rtíticos, com lamelas bem definidas (prancha 4m). ora

apresentam-se mais homogêneos, senr famelas ou com lamelas rnuito finas e difusas (prancha 4l).

Zoneamentos [:ruscos são tanrbém relativanrente comuns (pranchas 4l e 4m).

As rochas m onzod io ríticas, em contraste, são relativamente pobres ern feldspato alcalino (cf
Figura lV 2: Tabela lV.2), que aparece como cristais interst¡cia¡s, homogêneos ou com finas lamelas

de exso lucão.

Quint isno

Os resultados obtidos a partir das integracÕes das composlcões de lallelas e hospedeiros

mostTam. de maneira geral, diferencas bem marcadas entTe as associacÕes petrográficas. Estas

variacÕes são dadas essencialmente pelas moléculas or e Ab; os teores em An são sempre muito
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baixos e as quantidâdes de Sr, Ba e Fe encontrarì-se tarïbém nruito próximas ou abaixo dos limites

de dereccão (cf. Tabela tV.9).

Na associação alcalina /, apesar das composiçÕes obtidas mostrarem uma dispersão ao longo

do eixo Ab-Or relativamente grande, a mâior paÌ-te dos dados integrados se concentra em um

intervafo mais restrito (Orrr-rr), Na grande maioria das amostras, verifica-se unra tenrlência cle

aumento nos teores de K do núcleo para a bordas dos cristais. Esta tendência é mais acentuada nas

amostras nlenos evoluídas da associação. em que os interualos de variacão são mais arnplos e os

teores de Or enr geral nrais altos. Os teores da molécula anoft¡ta, apesar de baixos (Arro o), são os

maiores entre todas as rochas estudadas. (Figura lV.26c)

É interessa¡rte notar que os feldspatos das Ar¡ostras 8l D, 818 e 878 são anônralos enr relação

ao restante do conjunto por apresentarem variaçÕes quínricas rnais amplas. E nessJs atrostr¿s qL¡e se

desenvolvem as zonas intermediárias ricas em famelas albítìcas descritas acima; o resultado das

¡ntegraçoes não só confirlna essa observação, n'ìas mostra que o restante dos cristais é relativamente

mais rico em Or que os feldspatos nrais comuns da associação. Alénr disso, as variacöes núcleo à
borda são lnellos s¡stenráticas, com alguns casos de dinrinuição do K enr cJireção à bor<ia. TorJas essas

características indicam que houve uma maior mobilidade do componente albítico dos feldspatos

alcalìnos.

Er¡ comparação com os feldspatos alcalinos da associação alcalina l, os cristais estudados na

assoc¡âção a/calina llse mostram mais ricos er¡ Or, com composições que se distribuem no ¡ntervalo

Orrr-or. Assim como naquela associacão, observa-se uma tendência de aumento cjos teores de Or em

direção às bordas dos cr¡stais. Neste contexto, a Amostra 258 figura como uma exceção, já que

lrostra variacoes muito mais anrplas e bordas nrais pobres enr Or que os respectivos núcleos. (Figura

rv.26d).

Na assoc¡ação aluntinosa (Figura lV.26a) as var¡ações encontradas para as moléculas Ab e Or

são sign ificativa mente maÌores e, pelo menos aparentemente, mais consistentes, ao longo do

intervalo Oroo.rr- Os teores mais baixos de Or correspondem às variedades <1e álcali-felclspato

granitos, no interyalo oroo..on. É notávef a sobreposição dessas conrposicÕes corn aquefas dos

feldspatos da associacão âlcdlind ll. Entretanto, as tendências de variação química são contrárlas,

verificando-se diminuição do teor em Or enr díreção à borda dos grãos. Os sieno- e monzogranitos

contêm sistematicanr elrte felcJspatos alcalinos mais ricos em Or, acima de 6570 molecular, compatível

com o caráter subsolvus destes granitos, enl que os feldspatos alcalinos coexistetn com plagioclásio
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sód¡co. As var¡âçoes compos¡cionais destes feldspatos alcal¡nos, por outro lado, são muito
particulares. se, por um lado, observa-se diminuição na nrolécula de or quando se comparafir

megacrista¡s com cr¡stais da matriz nas rochas porfiríticas, por outro, as variacões conrposicionais

observadas para a maioria dos grâos das diversas amostras evidencia aumento progressivo de Or conr

avançar da cristalizacão. Este padrão não é conrpatível com a cristalizacão s¡ntultânea de feldspato

alcalino e plagioclásio enr ambientes sob pressão l¡tostática e conteúdo constante de voláteis, para os

quais os dados experimentais mostrarÌr que arrtros os feldspatos <ieveriam tornar-se

p|ogressivam ente mais afbiticos; mas sim, sugere incrementos progressivos, particularmente cJa

ativ¡dade de HrO no sisterÏa.

Por finl, os fefdspatos alcalinos das rochas monzodiorít¡cas e dos quartzo s¡e¡¡tos assoc¡ados såo

em nrédia ricos em Or (84-gio/o e 75%, rcspectivam ente). (Figura lV.26b)
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(b)

Ab

Figura 1V,26: (Continua na próxina página)
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(c)

(d)

F¡gura 1v.26: Diagranta ternário An-Ab-o/' (proporções noleculares) com lepresentâção das

composições de plagioclásro e feldspatÒ alcalino (a) da assoclaÇao aluminosa,. (b) das rochas

monzodor¡íticas e associadas; (c) da dssÕciação alcalina l, e (d) da associação afcalina ll dos

6rdnitos dd Çrdclosd. As composiçoes dos feldspatos alcalinos representam valores integraclos cle

zonas de núc/eo e borda de grãos. Linhas representddds em (a) e (b) unen fdses coexistentes.



(a)

Potlçåo (t¡m)

Figura lV.27: (Continua na próxima página)
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B orda

Figura lV,27z lmagens e perfís analíticos quantttativos (WDS) pdra cr¡stais selecionados de

plagioclásio. (a) de sienogranito (Amostra 78) da associacão aluminosa e (b) de monzodiorítico

(Amostra 598). Acima: imagem ótica digital: ao meio, imagem composicional (BEl), abaixo

variacÕes composictonais expressas em termos das mo/éculas de Anortita (An), albita (Ab) e

ortoclásío (or). Espaçamento entre análises sucesstvas: (a) /0 pm; (b) /5 ¡tm.
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Vl. CoNDtçöEs DE cRtsrAltzAçÃo

As informaçoes petrográficas e de quimismo l¡ineral apresentadâs permitem tecer

consideracÕes genéricas sobre alguns dos parâmetros extensivos e ¡ntensivos vigentes ao longo da

crisfalizacão das variedades petrográficas identificadas nos Cranitos da Craciosa.

Apesar do estudo geoquímico de rochas não se constituir em objetivo deste trabalho, dada a

relevânc¡a para o tenta, são ¡ntroduzidos brevemente resultados obtidos para temperaturas de

saturação de Zr e P nas rochas estudadas.

VI. I . TEMPERATURA' DÊ LIQUIDU,

ul¡a das caracterÍst¡cas tidas como marcantes dos granitos Tipo-A são as temperaturas liquidus

relativamente altas quando compamdas com as das demais rochas graníticas leucoffáticas a

hololeucocráticas. Fstas temperaturas podem ser esfimadas através das denominadas tem1erdturaç

de satunção.

Bases ¡netodológicas

De ¡nteresse para a detertninação de temperâturas de saturacão são os elementos constituintes

estrutura¡s essenciais de fases acessórias específicas, como Zr (zircão) e P (apat¡ta). A temperatura de

saturacão do elemento de interesse em Lrm magma de composicão específica é determinacla

experim entalm ente como a temperatura em que ocorre a cristaf¡zação do mineraf correspondente.

Como as concentracÕes de elementos tracos nos magmas dependem apenas dos coeficientes de

d¡stribu¡cão cr¡stal/magma que. por sua vez. são funcÕes relativamente simples da temperatura,

conhecendo-se a variacão da solubilidade destes elenrentos com a temperatura, as temperäturas em

que ocorre a saturacão destes elementos em sistemas naturais podem ser estinladas a palt¡r das

concentraçoes elementais em rocha total, desde que estas últimas representem as composicòes

originais dos nragnras progenitores.

As tenlperaturas de saturação correspondenr, na prát¡ca, a est¡nlativas nríninlas da temperatura

liquidus do tîagma, e, quarlto mais precoce for a cristalização da fase e¡ questão * e¡l outr?s

palavras, quanfo mais as concentracoes iniciais de urn efenrento traco estão próxìmas do limite de

saturacão -, mais estas tetnperaturas corresponderão às reais para o liquidus.
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As variaçÕes nas solubilidades do Zr e do P errr funcão da ternperatura para magmas silicát¡cos

foram estudadas experinrenta lmente por Watson e Harrison (1983) e llarr¡son e Watson (1 984),

respectiva m ente, que chegaram às seguintes equaçÕes:

ln Dr, : {-3,80-[0,8s(M-l )]]+ 12900¡t(K)

ln Doo = ({8400 + [(5iO,-0 ,5)*2,64* 104)y1(K))_(3,1 +{ 1 2,4 [S¡O:_O, s] ])

Fq. lV.I 2

Êq. |V.13

onde Dr,. e DAp são os coefic¡entes de pafticipação do Zr e do p entre zircão, apat¡ta e magma

respect¡varÌlente e M = (Na+K+2Ca)/(Si*Al)_,.

Assunrindo que as quantìdades de Zr e P em rocha total correspondern às originalmente

presentes nos magnlas, D.. e Dno são obtidos pelas razÕes de concentraçÕes elenrentais simples

7-rrt,.,^JZr,',r,o e Po,,u¡¡¡u/ P,.o.¡,, - Estas equacÕes se aplicam, no caso do Zr, p.l ra tetîperaturas entre 750_

l000oC e 0,9 < M < 1,7, e no caso da apatita, para teores de sio, no inte|alo 45-75 o/o em peso.

(.f Watson e Harrison, 1983; llaffison e Watson, I984)

Resultados

Os resultados obtidos para cerca de 4O amostras aparecem resumidos na tigura lV.28 enr que

se comparam as temperaturas de saturacão de zircão (TzJ e apat¡ta (Tou). No conjunto de amostras

consideradas, algumas se localizam fora dos limites exper¡mentais permitidos para o cálculo cle Tr,.

(alguns dos sien¡tos mais máficos, as rochas monzodioríticas e associadas. por se apresentarem

insaturados em Zr, bem como âs rochas nrais marcadamente peralcalinas, por apresentarem M >
1,7), outras alélr do linrite superior de SiO, para cálcuio de T^p. Nestes casos, foram fixados valores

de 600oC, sem significado real, para permitir a representacão destas rjuas quanticlades ern um

mesmo diagrama binário simples.

As temperaturas obt¡das se distr¡buem ao longo de um intervalo de aproximadamente 200oC

(ca. 7oo-900oC) para a maioria das rochas graníticas. os valores para Tz, concerìtram-se,

preferencialm ente, entre 800 e 9OO.C. O diagrama demonstra de forma clara que as amosfras das

associacões alcalinas apresentam Tz,. s¡sterï aticam ente mais altas ( >85OoC), enquanto as maiores T¡,,,

estão representadas pelas amostras da associacão aluntinosa.

As rochas m onzod ¡o riticas, t¡p¡camente insaturadas ern zr, apresentan.ì, por sua vez, Too da

ordem de l000oC; este valor deve estar muito próximo ao liquidus dos respectivo n'ìagma uma vez
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que apat¡ta é acessório relativanrente abundante nestas rochas e está entre os primeiros mirrerais a

cristal¡zar.

Os dados petrográficos aliados a diagramas (não apresentados) que expressam a variação de Zr

e P com parâmetros que medem o grau de diferenciação (e.g, sior) indicam que, no interualo cle

temperaturas aceitáve¡s, os magmas da associação alca/ina /, com excecão apenas cJaqueles

replesentat¡vos dos sienitos mais máficos, estiveranr saturados efi Zr, de forma que as Tr,. devenr ser

aproximações muito adequadas para os respect¡vos liquidus. já a saturacão de P foi provavelmente

alcançada apenas após um certo grau de cristafização. S¡tuação sintilar pode ser inferida para o caso

da associacão a/calina ll;

No caso da associacão aluntinosa, a obseryacão rrais tipica de apatita inclusa eln zircão (cf.

itetn lV) é compatível coru sua cristalização ma¡s precoce, de forma que as Too devem ser melhores

aproximacÕes para a temperatura liquidus destes magmas.

De maneira geral, admite-se que as temperaturas llquidus dos nlagmas grdniticos de ambas as

associacÕes não necessariarnente foram muito distintos e devem ter sido próximas a B5O-9OOoC,

sìrrifares aos valores deduzidos para granitos Tlpo-Ade outras localidades (c/ parte ll).

1100 ,
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'--il
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600 700 600 900 1000 1100
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Figura 1V.28: Dlagranta compardtivo para temperaturds de sdturdção de Z(Tr,) e p(Tn) obtidas

pad at?lostrds dos Granitos da Graciosa. símbolos como na F¡gura /v.2. Tempentuns fixas cle

600oC correspondent a valores obtidos para amostt'as conl caraderísticas quínticas fora do limite

aceitáve/ para dp/iaÇão do lnétoda de cálculo correspondente.
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VI.2. TEMPERATURAS 
'o¿l,Us 

E PRÊssÃo DE coLocAcÃo

Bases metodológicas

Temperaturas e pressÕes confinantes de cristalizacão de fases minerais são deter¡ninadas conr

base enr reacÕes de equilíbrio cafibradas experim entalm ente. No caso de rochas graníticas

metaluminosas, os geotermômetros de maior apli<-abilidade foram calibrados por Holland e BIundy

(1994), conr base rras reacoes:

edenita + 4 quartzo € tremolita + alb¡ta

eden¡ta + albita e richterita + anoftita

Ëq. lV. I 4

Eq. |V.15

Assinr, conr base na composição de plagioclásio e anfibólio cálcico coexistentes, ¡rode-se

calcular as temperatlrras de sua cr¡stalizacão. A prática colnut'n, em que se utilizam composiçÕes das

[¡ordas dos cristais em contanto cle rnodo a garant¡r equilíbrio entre as fases envolvidas, deve

resultar, naturalrnente, em temperatllras próxinras ao so/idus dos magmas (Anderson, ,l996),

poftanto, nrarcando o final da cristalização magrïática. O equilíbrio indicado pela Equâção lV.1 4 é

em geral ma¡s adequada para os sistemas saturados ern SiOr, caso das rochas aqLri estudadas.

AvaliaçÕes para a pressão de cristalização em rochas deste t¡po, por sua vez. podem ser obtidas

a paft¡r do geobarômetro Al-em-horn blenda (Anderson, 1996). De fato, nas rochas gt"nitóides que

apreserìtam a paragênese biotita + horn blenda + titan itâ + óxido de Fe-T¡ (+quaftzo+feldspato

alcalino + plagiocf ásio), a entrada de Al nos anfÌbófios através da substituição tschermakítica (Equação

lV.1 I ) é favorecida pelo aumento da pressão. Entretanto, como mostram Holland e Blundy (1 994) a

substituicão edenítica - que também leva à incorporacão de Al em anfiból¡o cálcico (Equacão tV.9) -
é favorecida pela temperat.rlra.

Assim, para anfibólios em equilíbrio com a paragênese acir¡a refer¡da, urîa correcão para

efe¡to da temperatura foi incluída na calibração proposta por Anderson e smith (1995) para

geobarômetro Al-em -h orn blenda, descr¡ta pela equacão:

P(+ 0,6 kbar)=+.76',Af-3.01- iil'ec)-6751/85 j*{0,530*At+0,00s294*[T(oC)-615]] Eq. tV.i2

Desta forma. a util¡zacão acoplada do geotermômetro anfìbólio-plagioclásio e do

geobarônretro Al-em-h orn blenda perm¡le r-esolver a pr€ssão e a temperatura de cristalizacão

sir¡ u fta nearn ente.

o

o
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Por outro lado. Anderson e Snlith (1 995) relatam que os teores de AI em anfibólios cálcicos

com baixo mg# (lMg,/(Mg+ Fe" )].,; r.á < 0,35), resultam et'n pressões superestinadas em até duas

vezes para condicÕes de cristalizacão próxintas do tâmpão QFM.

Resultados

A grande maioria das rochas da associação aluninosa e as rochas monzodioríticas apresentam a

paragênese adequada para a aplicacão destes geotermobarôm etros. Entretanto, os anfibólios

presentes nas primeiras são em geral muito ricos em Fe2+ (mg# < 0,.35) de forma que apenas äs

rochas monzodiorít¡cas se mostram, a priori, adequadas para a aplicação do geobarôrnetro Al-em-

hornblenda.

As temperaturas de cristalízação obtidas para a assoc¡acão aluminosa são da ordem de 700-

75OoC; valores s¡milares loranl obtidos para os rlonzodioritos. Estas tenlper"turäs são cotnpatíve¡s

com o final da cristalização magmática e¡n anrbos os sistemas.

Apesar das restriçÕes, foram tarlbém câlculados valores de pressão para sieno- e

nronzogranítos cotn a calibração de Anderson e Smith (1 995). tendo em vista que estas rochas

cristalizaram em condicões relativamente mais oxidantes que as indicadas pelos autores. Os

resultados obtidos para a grande maioria das amostras variam descle 2 até 4 kbar. As evidências

geológicas e petrográficas para a colocação dos maciços na Província Serra do Mar são contudo

incompatíveis com pressÕes de colocação nruito superiores à cd.2,o kbar (cf. pafte lll); também é

pouco provável que as rochas estudadas tenham se forrnado sob condicões de pressão tTluito

contrastadas, indicando a l¡m¡tacão deste geobarôrnetro também para gran¡tos Tipo-A aluminosos

cristalizados acima do tampão QFM e a necessidade de correçÕes adicionais na calibracao proposta

para sua aplicação em rochas como as estudadas.

Os resultados obtidos para rochas monzodioríticas são mais cons¡stentes e ind¡cam que a etapa

princípal de cristalizacão se deu sob pr-essÕes conf¡nantes de aproximadamente 2,0 t 0,6 kbar

(Arnostra 598: 2,O e 2,3; Amostra 1684: 1,8)- Ace¡tas as relacoes geológicas, embora escassas,

indicativas de coexistência de nragmas monzodioríticos e graníticos da associação àlcdlina lle geração

de rochas híbridas, parece razoável supor que as pressões l¡tostáticas de colocação destes rrragmas

não foram su bstancia lnrente diferentes; ass¡m, f¡ca aqui suger¡do que a maioria dos magmas que se

colocaram na região tenhanr crisfalizado sob pressões confinantes da ordem de I ,4 - )-,6 kbar.
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V 1.3. T Enpepan vnns s us-sott ous

Outros equilíbrios minerais podem conferir estimativas de temperaturas de cristalização, com

destaque para equilíbrios entre feldspato alcalino e plagioclásio, e entre os óxidos de Fe e Tí.

Contudo, como destacado por Anderson (1996), taís equilíbrios são muito suscetíveis a processos

pÓs-magmáticos e esses sistemas freqüentemente indicam condicões sub-solidus.

Na associacão aluminosa e nas rochas monzodioríticas, em que plagioclásio coexiste com

feldspato alcalino, as condições de equilíbrio podem ser estimadas através da distríbuição relativa

das moléculas de An, Ab e Or entre estes feldspatos. Para tanto, utilizando-se o programa

SOLVCALC2 (Wen e Nekvasil, 1994) foram calculadas as curvas de solvus do sistema feldspático

ternário para 2 kbar de pressão e saturação em HrO em ¡ntervalos de l OOoC, aplicando-se o modelo

de Elkíns e Grove (1990). As composições de feldspatos alcalinos (integradas) e plagioclásíos foram

lancadas no mesmo diagrama (Figura 1V.29).

Ab

Figura fV.29: ComposiçÕes dos feldspatos da assocíação aluminosa e das rochas monzodioríticds

no diagrama An x Ab x Or. Em cinza, curvas do solidus para a temperatura indicada e "tie-lines"

para 800oC (segundo modelo de Elkins e Grove, 1990). Sfmbolos como nd Fþura 1V.2.

An

'í)i)()''(l i,00"( ) /{lt)o(
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A análise das cu¡vas de solvus indica que, para estas condiçoes,

ternár¡os se dá a temperaturas acima de 70OoC, de forma que esta

temperatúra mínima do .ço/vt.ts das rochas das associacões alca/inas.

presenca de feldspatos

u¡na estitnativa pam a

Por outro lado, para as rochas da associação a/untinosa, os pares feldspato alcalino-plagioclásio

indicam re-equilíl¡rio em condiçÕes sub-so/idus a temperaturas da ordem de 6O0oC ou pouco

in feriores (Figura 1V.29).

V|.4. CoNDtcoEs REÐox

Os dados lIìineraló8icos apresentados não pernl¡tem quantificar adequadamente as fugacidades

das espécies vofáteis (HrO, llF, Or) quando da cr¡stal¡zação dos magmas. Merece ser salientado neste

aspecto que lresmo dados preliminares para o equilíbrio cJe óxidos cJe Fe e T¡, cujo estudo foge aos

objet¡vos deste trabalho, no caso da associação a/untinosa resultam enr valoTes representativos de

condicões tipicamer'ìte sub-so/idus. Apesar disso, algunras evidências de caráter geral permite6
contrastar as difererrtes associaçÕes ern termos das condiçÕes redox (/oJ de cristäl¡zacão.

As paragêneses contendo quaftzo, olivinâ fa¡afít¡ca e ilmenita conro único óxido de Fe-T¡, nas

variedades menos evoluídas da associacão alca/ina /indicam condiçÕes de cristalizacão relat¡vamente

redutoras, ceftamente inferiores às do tampâo QFM. Os magmas que cristal¡zaram estas variedacjes

mais máficas não estavam originalmente saturados em Zr; se admit¡rmos temperaturas de liquidus da

ordenl de 850'C. tal conlo est¡mados a partir das tenìperaturas de saturacão, pode-se estirnar que a

log(/O) original foi inferior a *13,5. Por outro lado, a evolução composicional dos anfibólios nestas

rochas mostra, seja em escala de amostra, se.ja para todo o conjunto amostral, uma tenclência de

oxidação progressiva, evidenciada pela contr¡bu¡cão cada vez mais importante da substituicão

representada pela Equação lV.I 0, culminando com a cristalização de riebeckita nas amostras mais

evoluídas.

Neste sentido, a trajetór¡a de cristalização seguida por esta associação é caracter¡sticamente de

t¡po oxidante, ou seja desvia-se das trajetór¡as tamponadas em direção a condiçÕes ma¡s oxidantes,

mas mesmo assim, nos estágios finais pós-magmáticos, as condiçÕes aincla forar¡ sign if¡cativam ente

redutoias, L.lrtìa vez que a desestabilizaçào cÍos aníibólios primários gerou biotita annítica (com mg#

ntuito baixo) em detr¡mento de feldspato potássico e magnet¡ta, nrinerais esperados para condicÕes

francamente oxidantes (rf Wones 6. Eugsfer., j 965).

a

ê
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A preserrça de titanita e magnet¡ta ern algumas das amostras com anfibólio cálcico na

associacão alcalina //, parecem indicar condicões iniciais pouco mais oxidarltes, eventualflente benì

próximas ao tampão TMQAI (Wones, 1989: Noyes et a/., 19g3). por outro lado, as trajetórias

composicionais descritas pelos anfibólios presentes nestas rochas são muíto contrastadas: não

descrevem trajetória oxidante e, pelo contrário, nas amostras mais evoluidas desta assoc¡acão as

trajetÓrias apontam uma tendência contrária, claran'ìente redutora, caracterizadâ pela cristalização

final de um anfibólio sódíco arfvedsonÍtico. Caracteriza-se, assir.n, um claro contrâste corr a

associa_cão alcalina /.

A paragênese mineral típicâ das rochas da associação aluntinosa. com t¡tan¡ta, allanita e
magnetita ao lado de anfibólío e ilmen¡ta, caracteríza, d pior¡. o próprio tampão TMeAI e inrplica,

em princípio. condicões relat¡vamente oxidantes de cristafizacão. S¡tuacão não nlulto distinta cleve

caracterizar as rochas monzod ioríticas.

Vl l. Corr¡cl-usors

As características petrográficas e mineralógicas dos Cranítos cfa Cracìosa permÍtem conttastar

diferentes assoc¡açÕes petrográfícas com padrões evolutivos próprios. Foram reco¡rhecidas duas

associacões alcalinas e uma aluminosa de gran¡tos Tipo-A no sentido de Lameyre e Bowden (19g2),

além de rochas monzodioríticas e híbridas de ocorrência mais discreta.

A primeira entre as associaçÕes alcafinas - a assoc¡ação alcalina /- é co postâ principalrnente

por rochas que afloram no Maciço Anhangava, sendo tipicamente consituidas por á lcali-feldspato

sienitos, que gradam continuåmente de variedades contendo anfibólio cálcico, piroxênio e olivina

para variedades portando apenas anfibólio cálcico-sódico. Os termos mais diferenciados relacionados

a esta assoc¡ação (álca Ii-feldspato grânitos com anfibólio sódico), afloram nunra ocorrência isolada no

Macico Farinha 5eca. A associação a/calina // aflora. poT sua vez nos Mac¡cos Farinha Seca e óços e

é constituída essencialmente por á lcali-feldspato granitos com anfibólio <1e cornposicão varíável

desde cálcico a cálcico-sódico e sódico.

A associação aluminosa, predominante na área estudada, inclui principalmente sienogranitos e

monzogran¡tos e subord inadamente álcalí-feldspato granitos com biotita acompanhada ou não poi

anfibólio cálc¡co. Fstas rnchas formam a totalidade dos Macicos capivari e Marumbi, e são

cjonrinantes nos Macicos Órgãos e Anhangava.
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Biotita lronzodioritos constìtlrenr ocorrências isoladas no Maciço órgãos e apareceln como

enclâves em quanzo sienitos com anfibólio cálcico no Macico tarinha Seca.

Os dados modais mostranr que a associacão alcalina / segue uma trajetór¡a típ¡ca dos termos

mais diferenciados (sieníticos e graníticos) das assoc¡açÕes alcalinas rrais expandidas de outras

províncias (e..9, Lameyre e Bowden, I982), porém não fcrram encontraclas as rochas intermecliárias

que aparecem nestas últimas; de fato, as rochas monzodioríticas contemporâneas que afforam nesta

região parecem representar antes um magmat¡smo dissociado, de uma linhagem pelo nrenos em

parte colltlastada. Neste sentido, a interpretacão de que os tnagmas sieníticos são derivados da

cristalizacão fracionada de magmas [.¡ásico- interrned iários, o conjunto const¡tuindo unra série

magmát¡ca (-r.s,), como sugerem, por exenrpfo Bonin et al. (1996), não parece tão imediata e cabe

quest¡onar se os magmas sieníticos ¡rão foram de fato prirnários.

As trajetÓrias evolutivas dessas rochas são mais adequadamente acompanhadas pela evolução

composicional dos anfibólios, os quais seguem um cam¡nho em diversos aspectos corÌìpatívet conl

u¡na trajetór¡a dgpdíticâ- A c¡istalizacão procede em ambierrte crescentemente oxirlante, de

alcalinidade crescente, que conduz ao acoplamento do par Na-f-e3 È, característicàs típ¡cas de sistemas

agpaít¡cos. A relativa abundância e complexidade das tranformacÕes pós-magmáticas são també¡
típ¡cas, e ficam melhor evidenciadas pela desesta bilização de anfibólios cálcico-sódicos em favor de

anfibólio sódico e b¡otita ricã em Si. A presenca de acessórios diferenciarJos, pobres em Al, é o mais

confiável d¡agnÓstico da natureza agpaítca de sistemas insaturados; neste sentido, a ocorrêncìa de

chevkinita nas rochas desta associacão corrobora as concfusÒes acima.

A associacão alca/ina //, pot outro lado, apresenta-se modalmente mu¡to restrita, no campo dos

álca lí-feldspato gran¡tos, contendo anfibólio como única fase máfica pr¡mária ¡mportante. De fato, a

afinidade afcalina da âssoc¡acão é benr marcada apenas pela presença cle anfibólios cá fcico-sód icos.

As trajetórias evolutivas dos anfibólios são diferenciadas em relacão àquelas obser.uadas na associacâo

alca/ina I Faltam as trajetóriàs oxidantes típicas da associação anterior, e nos termos mais evoluídos,

com anfibólio sódico primário observam-se tendênc¡as claramente redutoras.

Em alguns aspectos, sobretudo as conrposicÕes ¡lodais e cle felclspatos alcafinos, as rochas da

associação alca/ina // são semelhantes aos álca li-feldspato granitos cont biotita da associa-cão

aluminosa. De fato, apesar das afinidades contrastadas, cabe quest¡onar qual a real distância

geoquímica e¡ltre magmas tnarginalmente peraluminosos e magmas Ievemente peralcalinos. Em
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muitos casos, os t¡pos metaluminosos ser¡am de difícil distÍnçào caso não ocorressem em áreas

geográficas distintas.

Os dados modais para os sieno- e monzogranitos da associação aluminosa, por sua vez, são

muito similares aos enco¡ltmdos para associações alunrinosas de outras Iocalidades. Dada a sua

homogeneidade. tendências evolutivas expressas seja pot variacÕes rroclais, seja por variacÕes no

quimismo de fases rlinerais, são restritas e de difícif reconhecimento. De forma geral, representam

magmas muito próximos ao vale termal granít¡co,

Acredita-se que as rochas m otrzod ioríticas que afloranr r1a área estudada tepresentanr um

magmatisnlo contrâstado. Suas característ¡cas são mu¡to similares as observadas para rochas dioríticas

que afloram na Província ltu, associadas temporalmente com granitos Tipo-A aluminosos, e, pãra as

quais, contribuiçÕes ìmpoftantes de crosta cont¡nental fértil e/ou manto l¡tosférìco relativamente rico

em elementos incompatíveis foram inferidas por Vlach (1993).

Neste contexto, os qudftzo s¡enitos com anfibólio cálcico asso.iados parecem ser chave para a

compÍeensão das relacÕes entre as rochas monzodiorít¡cas e as dema¡s. Apesar das iliferenças

texturais, a relatìva semelhança da composicão rnodal destas rochas com as cla associacão a/uminosa,

bem como o evidente posicionamento dessas rochas em um alinhanrento entre seus enclaves

monzod¡orít¡cos e as variedades álcali-feldspato graníticas das associacões alcallna // e aluminosa

levalr à inferência de que a variabilidade ot¡servada nestas associaçÕes seja clecorrente de processos

locais de mistura entre magmas monzodioríticos e á lcali-feldspato graníticos.

Finalmente, em termos das fontes envofvidas na geração dos magmas prirnários que derarn

origem às rochas da região, não parece haver mu¡tas dúv¡das de que a associacão alcalina / se

fornrou a partir de nlagmas mantélicos. Resta saber, de fato, se estes correspondem a magmas

primários básicos ou se representam fusões primárias de composição sienítica. Os dados obtidos,

aliados aos existentes erï literatura, não perm¡tem definir uma ou outra hipótese; 11e qualquer forma

a geracão de magmas sieníticos pr¡mários encontra dificuldades relativas à coleta e ao transporte de

magmas formados por baixos graus de fusão no manto.

Por outro lado, os sielro- e rnonzogran¡tos da associação a/uninosa são rochas com

composiçÕes relativarnente próximas ao vale termal granítico (porém sob tenlperaturas relat¡vâmente

elevadas, quando comparadas aos mobilizados crustais mais típ¡cos), pottanto facilrnente extraídas a

partir d.r crosta inferior. Mais difícil é a corrpreensão das fontes envofvidas na geração dos magnras
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que formaram os álcali-feldspato granitos. Neste sentído, o posicionamento dos Cranítos da Craciosa

na interface entre os biotita gná¡sses da Microplaca Cur¡tiba e os granulitos do Cráton Luiz Alves, l¡enr

como a aparente semefhanca entre âs variedâdes álcali-feldspato graníticas aluminosas e a/calinas,

conduzem à hipótese de que esse fator pode ter sido ¡mportante condicionante na definicão do

caráter dos rragmas que deram origem a essas variedades.
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ANEXo l: Pnn¡ucnns



Prancha I

(a) Aspecto textural geral dos

á lca I i- fe ldspato sie n itos
equþranulares com piroxênio e
olivina.

L uz p la n o-pola rizada ; po la rização

superior parcial; lado maior da
fotomicrografïa þuala 0.94 cm
em todas as fotomicrografias.

(b) Aspecto textural geral dos

á lca I i- fe ldspato sien itos
eq u þra n u la res co m an fibó I io
cálcico.

(c) Æpecto textural geral de uma
variedade porfirítíca dos álcali-
fe ldspato s ie n itos eq u þran u la res

a porfirÍticos fínos com anfibólio
e piroxênio.



Prancha I

(d) Aspecto textural geral de uma
variedade inequigranular dos

á I ca I í - fe I dspa to s ie n í tos

eq uþran ulares a porfirítrcos fínos
com anfíbólío e piroxênio.

(e) Aspecto textural geral de uma

variedade equígranular dos

álca / i- feldspato sien ítos

eq u igran u lares a porfr rítrcos ft nos

com anftbólio e piroxênio.

(f) Aspecto textural geral da
variedade equ igran u lar dos

á lca / t - fe ldspato gran itos de
granulação fina-média com

anfibó/io sódico.



Prancha t

(g) Aspecto textural geral dos
q ua ftzo s ie n i tos eq u þra n u la res

com anfibólio.

(h) Aspecto textural geral dos

á lca / i-fe / ds pato gra n itos
eq uþra n u la res com an fiból io.

(i) Aspecto textural geral dos

dioritos equþranulares com
anfibólio cálcico.



Pranch a 2

(a) Aspecto textural geral dos

sienogran itos porfiríticos com
biotita e anfibólío cálcíco .

L uz p la n o-po la rízada; po la rrzação

superior parctal; lado maíor da
fotomicrografia þuala 0,94 cm
em todas as fotomicrografias.

(b) Aspecto textural geral dos

s ie n ogra n í tos po rfí ríti cos co m
bíotita e anfibólio cálcíco.

(c) Aspecto textural geral dos

s ie nogran itos in eq u þra n u la res

com biotita e anfíbólio cálctco.



Pranch a 2

(d) Aspecto textural geral dos

sienogran itos eq uþran u lares com
biotita e anftbólio cálcico.

(e) Aspecto textural geral dos
s ien ogra n itos e q u þra n u la res

finos com biotita e anftbólio
cálcico.

(f) Aspecto textural geral dos

á I ca / i- fe / ds pato gra n itos
eq uþran ulares com btotita.



Prancha 3

(a) Olivina (amarelo pálido) e

clinopiroxênio (verde) dos átcati-
feldspato sien itos eq u þran u lares
com com piroxênio e olivina.

Lado maior: 0,38 cm

Luz plano-polarizada em todas as
fotomicrografias.

(b) Olívina (amarelo pátido)

inclusa em anfibólio cálcico
(verde) dos álcalifeldspato
sienitos equþran ulares a
porfiríticos finos com anfibólio e
piroxênio. Notar no contato entre
os dois minerais a formação de
anfi ból io ferro-magnesiano

(amarelo pálido, relevo mais

baixo)

Lado maior: 0,12 cm

(c) Clinopíroxênio (verde claro)
incluso e parcialmente corroído
por anfibólio cálcico (verde

escuro) dos álcali-feldspato

sienítos equþranulares a
porfiríticos finos com anfrbólio e
piroxênío.

Lado maior: 0,38 cm



Prancha 3

i ..1 ,

(d) Clinopiroxênio zonado (rosa

pálido a verde claro) parcial-

mente envolto por anfibólío
cálcico (verde escuro) dos álca/i-
fe / ds pa to s ie n i tos eq u þra n u la res

a porfiríticos finos com anftbólto
e piroxênio.

Lado maior: 0,.l2 cm

(e) Cristais intersticiais a
subédrícos de anfibólio cálcico
(verde) nos álca/í-feldspato

sien ítos eq u igra n u /a res a

porfiríticos finos com anftbó/io e
piroxênio.

Lado maior: 0,38 cm

(f) Agregado de cristais euédricos

de anfibólío cálcico (verde escuro

e castanho) nos álcali-feldspato
gra n itos eq u igran u la res com

anfíbólio.

Lado maior: 0,38 cm



Prancha 3

(g) Alteração de anfibólio cálcico-
sódico (verde) por anfibólio
sódíco (azul) e biotita (castanho

avermelhado) nos álcali-feldspato

s íen itos eq u þran u la res a

porfirítrcos fínos com anfibolío e
piroxenío. Notar a formaçãos de

agregados radiados no canto
esquerdo superior.

Lado maíor:0,24 cm

(h-i) Agregados de bíotíta
(castanho avermelhado) e

anfibólio sódico (azul a amarelo
pálído) interpretados como
produtos de alteração de

anfibólío primário nos á/ca/i-

fe / dspato s ie n t tos eq u igra n u /a res

a porfiríticos fínos com anfibólío
e piroxênio.

Lado maior:0.24 cm

(j) Cristal isolado de biotita nos

á lca /i-feldspato sien itos

eq u igran u lares a porfiríticos finos
com anfibólro e prroxênio.

Lado maior: 0,38 cm

+

I



Prancha 3

(k) Agregado de cristaís

subédricos a euédricos de
anfibólio cálcico (verde e
amarelado) e de bíotita
(avermelhado) dos sÍenogranitos
equþranulares com biotita e
anfibóltb cálcico.

Lado maíor:0,38 cm

(l) Cristal subédríco de anfïbólio
cálcico (verde) nos sienogranitos
inequþranulares com biottta e
anfibólio cálcico.

Lado maior: 0,12 cm

(m) Cristal de anfibólio (verde)

corroído e substituído por biotita
(castanho) nos álcali-fetdspato
gran itos eq u þran ulares com
biotita.

Lado maior:0,38 cm



Prancha 3

(n) Crístal isolado subédrico de
biotita (castanho) dos á/ca/i-
fe / ds pato gra n i tos e q u þra n u / a res

com anfibólio.

Lado maior: 0,I 2 cm

(o) Biotita (castanho)

substituí ndo parcial mente
anfibólío (verde) nos á/ca/í-

fe ldspato gra n r tos eq u þra n u la res

com anfibólio.

Lado maior: 0,38 cm

(p) Agregado de cristais de

bíotíta (verde e castanho) nos

s r e nogra n itos eq u þran u la res co m
biotíta e anftbólio cálcíco.

Lado maíor: 0,38 cm



Prancha 3

(q) Cristais anédricos de biotita
(castan ho) dos á/ca/i- feldspato
granitos equþranu lares com
btotita.

Lado maior: 0,38 cm



Pranch a 4

(a) Cristal de plagioclásio dos

dio ritos eq u þran u lares com
anfibólio cálcÍco.

Lado maior:0,38 cm

L uz p la n o-po la rizada; p o la rização

superior em todas as

fotomicrografias.

(b) Cristal anédrico de
plagioclásio nos qudrtzo sienitos

eq urgran u lares com an fibólío
cálcico.

Lado maior: 0,38 cm

(c) Cristal de plagioclásio nos

sienogran itos porrt rfticos com

biotita e anfibólio cálcico.

Lado maior:0,38 cm



Pranch a 4

(d) Cristal de plagioclásio nos

s ie n ogra n itos in eq u þra n u la res

com biotita e anfibólio cálcico.

Lado maior:0.38 cm

(e) Cristal de plagioclásio envolto
por feldspato alcalino dos á/ca/i-

fe lds pato gra n itos eq u þra n u la res

com biotita.

Lado maior: 0,38 cm

(f) Cristal feldspato alcalíno
pertítico dos álcali-feldspato

sienitos equþranulares com
piroxênto e olivina.

Lado maior:0,38 cm



Pranch a 4

(g) Cristal de feldspato alcalino
mesopertítico dos álcali-feldspato
sienítos equþranulares a
porfiríticos finos com anfibólio e
piroxênío.

Lado maior:0,38 cm

(h) Cristal de feldspato alcalíno
mesopertítico dos álcali-feldspato
gran itos eq u þran u lares com

anfibólio sódico.

Lado maior: 0,12 cm

(i) Crístal de feldspato alcalino

mesopertítico dos álcali-feldspato
gra n itos eq u þra n u la res co m
anfibólio.

Lado maior:0,38 cm



Pranch a 4

fi) Cristal de feldspato alcalíno
pertítíco dos sienogranítos
porfiríticos com btotita e
anfibólio cálcico.

Lado maíor: 0,38 cm

(k) Cristal de feldspato alcalíno
pertítíco dos sienogranitos

equþranulares com biotita e
anfibó/io cálcico.

Lado maior: 0,38 cm

(l) Cristal de feldspato alcalino
mostrando dois estágios de

crescimento dos álcali-feldspato
granítos equþran ulares com

biotíta.

Lado maior: 0,38 cm



Pranch a 4

(m) Cristal de feldspato alcalino
mostrando dois estágios de

crescimento dos álcali-feldspato
granitos equþran u lares com
biotita.

Lado maior: 0,38 cm

(n) Cristais de feldspato alcalino
subédrico com interior alterado
para intercrescimento de albita e
ortoclásío dos álca/i-fe/dspato

granitos porfiríticos com btotita e

anfibólto cálctco.

Lado maior: 0,38 cm



A¡¡exo ll: ArrrÁt-¡s¡s euínnlcns DE MtNERAts



Amostra

Quartzo

Feldspâto

Alca/ino

P/agioc/asio

O/ivina

Cl¡nop¡roxên¡o

Ànfrbó/io

B¡otítd

Opdcos

Albita tdrd¡d

Acessórios

r48

32.7 (1 .3)

Composiçoes madais e erras estimadas!

53.5 (4.8) 64.2 (3.l)

184

27.s (2.7)

5.90 (1.46) 8_14 (1.56)

0.00 (0.25).

0-00 (0.30)* 0.00 (0.2s)*

7.50 (1.40) 0.oo (o 2s)*

0.40 (0.3e) 0.16 (0. t 6)

h

r 8.3 (2.0)

65.8 (3.r)

Q/(QAP) 34.e 30.0

.A/(QAP) 65.1 70.0

P/(OAP) 0.00 o.0o

QAP 93.7 s1.7

Tabela iV.2:

de amostras representdtivds das diversas fácies dos Oranitos dd 1raciasd

0.16 (0.22) 0.s7 (0.43) 0.36 (0.36)
2.24 Q.84) 2.88 (0.93) 4.80 (t . 1 e) I 4.2 (l .8) I I .0 (2.I )
1.81 (0.77) 0.38 (0,52) l.2s (c.62) 0.oo (0,2s)* 0.09 (0.18)
0.09 (0_17) 0.24 p.27) a.24 p.27) 0.65 (0.46) 0.27 (0.3t)
10.6 (l .6) 9.84 (1.6s) 5.68 (1.28) 0.41 (0.36) 2.lB (0.86)
r.i2 (0.6r) 0.72 (0.47) o.e6 (0.54) 0.73 (0.4e) 0.73 (0.50)

b.g b.g a,b,e.g a a,C.e.f

19.3 15.4 11.6 5.37 6.ot
ao.7 84.6 82.4 94.6 94.0
0.oo 0.oo o.oo O.oo o.co
94.7 95.2 92.4 84.6 e7_7

(2.5)

ln

7a.7 Q.3) 70.5 (:.0) 7s.6 (2.3) 8c.3 (2,3)

a: Zircão

b: Fluor¡ta

c. Apdtita

d: nÞnita

BO B.tA

r 5.2 (t.e) 4.s5 (1,I6)

Asso.¡acAo dlca/ina /

6.30 8.31

e: Chevk¡nita

f: Al/anita

g: Anfiból¡a tatd¡o

h: Cassiterita

8lB

5.27 (1 .32)

5 (ciesvio paclrão*I 96); cesvio pacirão segundo Neilson e Brockman (1976) para minerais abundantes (>1oolo) e
segundc distribuição binomial para o ì.estante

* (limite superior do intervalo de confian-ca de 950lo); seguncio Hov/a¡1h (199g)

81D 87A 878
2_20 (0.84) 8_32 (1.3e) 11 6 (2.3)

81.0 (2.0) 84.6 (2_0) 73.e (2.3)

1.22 (0.63) 0.98 (0.47)

6.6r (r.37) 4.41 (0.9e) o.oo (0.23)

7.5e (1.51) 7.so (r.46)

c.0c (0.2s).

0.73 (0.4e) 0.73 (0.42) t.so (0.73)

0.24 (0.28) 0.12 (0,17) 3.82 (1.05)

1.s5 (0.71) 0.37 (0.30) o.4s (0.37)

a,b.e a,b.e a, b.c, d. í

4.30 7 .60 15.4

2.64

97.4

0.00

12.3

9.43 I3.0

90_6 87.A

0.00 0.00

93,5 89.4

i6.6 6_49
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Amostra

Quartzo

feldspato
Alca/ino

Tabela lV.2:
composiçaes modais e erras est¡mddos4 de emastras representativas dds diversas fácies dos Grdnitas dd 7rdc¡osâ

Plagioc/asio

O/ivin¿

LlnOptfoxento

Anfiþólio 3.55 (o,Bt) 4.s0 (1.08)

Eiottla 0.55 (0.32) 0.60 (0.39)

Apacos 0.S0 (0.3i) 0.33 (0.29)

Albita târdia 3.85 (0.84) 4.2o (1.o2)
Acessórios A.25 (0.22) 0.53 (0.37)

a,b.f a.b

U(OAP) 3s.o 3r.l
A/(OAP) 65.0 68.e

P4QAP) 0.oo o.oo

QAP 95.2 93,l

,M 4.85 6.8 t

15

33_3 (s.8)

58_0 (7.1) se.9 (3.4)

258

2e.c (4.3)

49

38.5 (4.s)

56.8 (4.8)

33.8 (3.s) 32.8 (4.7) 2s.6 (2.4) 2s.7 (s.s)

se_5 (4.0) 60.2 (5.5) 64.s (2.7) sB.3 (4.s)

.

2.er (0.e8) 1.00 (0.56) O.0o (0.24)* 4.Os (1. )
0.5r (0.42) 3,42 (1.03) o.os (0.15) 0.50 (0.40)

0.34 (0.34) 0.17 (0.23) 0.47 (0.3s) 0.41 (0.36)

2.s7 (a.e2) 1.58 (0.71) 3.7s (.aa 10.5 (3.0)

0.34 (0.34) 0.83 (o.st) ] IB (0.58) 0.08 (0.16)

a. b,e.g, h a.b.h t¡ a

51

r.58 (0.71)

0.42 (0.3 6)

0.00 (o_25)

2_75 @.e3)

0_00 (0.25)

a,h

3 9.3

50.7

0.00

98.0

2.00

Associação a/calina //

a: Z¡rcâo e: Chevkinita

b: Fluorita f: Allanita

c: Apat¡ta g. Anfrbólio tardio

d: litan¡ta h. Cassiterita

56 58 59A

3s.2

64.8

0.00

9 5.9

s (desvio pacraox r '96); desvio padrão segundo Ne¡rson e Brockman (i 976) para m¡nerais abundantes (> r 0olo) e
segundo distribuiçáo binomiai para o restante

" (lìmite superior do ;niervalo de confança Ce 95Eo): segundo Howarth (l99S)

70 74

22.e (3 _3) 23.2 (3.1)

67.2 (4.4) 68.4 (4_3)

0.08 (0.I6)

7.32 (1_4s) 4_3s (1.14)

0.00 (0_24)* 0.00 (0.2s)

0.08 (0.16) 0.08 (0.I6)

2.28 (0.82) 3.54 (l.06)

0_r 6 (0.22) 0.40 (0.36)

a a,b,e, f

24.8 24.4

75.2 7 5.6

0.00 0.00

92.4 95.2

31.7 30.1 27 .2

65.3 69.9 72.8

0.00 0.0c 0.oo

94.5 98.3 s4.5

550 1.66 5.5 4 7 _64
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Amo5tra

Quârtzo

fe/dspato
Alca/¡no

P/agiac/asio

O/ivina

Clinopiroxênio

Anfibó/io

B¡ot¡ta

Opdcos

A/bíta tardia

Acessórios

ZA 2E

2e.0 (1 1.e) 26.1 (s.6)

s7.2 (13.4) s0.2 (1 1.6)

r0 e (4 Ð 12-.2 (4.0)

0.s0 (0.31) 0.64 (0.34)

0.4s (0.29) 3.73 (0.80)

0.20 (0.20) c.50 (0.?e)

1.60 (o.ss) 6_00 (o.ee)

0.20 (0.20) 0.5e (0.34)

b,d,f

Tabela lV.2:
composicoes modais e erros estimadast de amostras representat¡vas dds diversas fácies dos Granitos dd 7rec¡osa

23.6 (2.a)

55.7 (3.6) 36.5 (4,1) 33.4 (3.3) 33.0 (8.3)

'1. o:, 17A Q1) 25.3 (2s) 17.1 (42)

---
0.60 (0.34) 1.07 (0.52) a.46 p.27)
0.0s (0.10) 2.e3 (0,s5) 4.2A (.C2) 4.67 (0.84)

2.7s (0.72) 0.40 (0,32) 0.73 (c.43) 0.33 (0.23)

3.00 (0.75) 10.3 (3.7) 3.40 (0.e2) 12.0 (1.6)

3.0s (0.7s) 0.40 (0.32) 0.47 (0.35) 0.63 (0.32)

a.d.f a.d a,d.f b.d, f

25.2 32.6 34.4 33.1

62.7 49.2 38.9 4B.c

12.1 I8.3 26.1 I 8.2

93.6 95.2 .o4.6 93.9

u(oAP) 2e.3 27.6

A/(QAP) se.6 5e.s

P/(QAP) l1.o 12.s

QAP 9A.7 94.5

M .l 35 5.45

7^

3i.o (s.2)

7B

32,5 (3.0)

a: Z¡rcaa

b: Fluorita

c: Apatita

d: Titâniid

AssocÌaçào a/uminosa

1iA

31.7 (4.4j

e: Chevk¡nita

f; Allanit¿

g: Anfrbóiio tard¡o

h: Cdssiter¡td

21 .s (s.2)

54.e (4.e) 40.7 (4_7) 41.8 (5.e) 30.2 (3.4) 2s.4 (2.e)

160øÐ 25s Q7) 21.5 (5Ð 2s.e (3.0) 3o_5 (2.7)

'1,45 (0.s2) 1.25 (0.62) 3.83 {1,09)
0.e0 (0.4r) 4.92 (1.21) 2.83 (0.94) 3.60 (1.03) 2.te (0.8t)
0.75 (0.38) 0.08 (0.16) o_08 (0.16) 0.32 (0.31) o.o8 (0.16)
3_95 (0.85) 7.97 (1.50) 7.08 (1.4s) s.12 (i.22) 6.98 (1.42)
0.70 (0.37) 0.31 (0.31) 0.42 (0.36) O.o8 (0.r6) 0.32 (0.33)
L,u.r a,D,O,¡ a,d,i ¿,b a,b

22.3 2a.7 24.2 33. i 35.7

61,1 52.A 52.6 36.8 33.1'16_6 27.2 23_2 3o.t 31.2

ta.¿ 9J.) 92.8 95.0 9/ E

6.4 5

19.4 (3 .2)

5 (desvio pacrão*r.96); desv¡o paciråo segundo Neirson e Brockman (r97s) para r¡inerais abundantes (>10%) e
segundo distrlbuição binomiai para o restante

* (lim¡ie superior do iniervalo de confiança de 95%); segundo Howafth (t 998)

4.80

32 368 4A

22.s (4.6) 3l.s (4.3) 34.e (3.2)

5.4A 6.12 3.80 6_48 7 .i7 4.AO 2.19
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Amostra

Quañzo

fe/dspato
Alcalino

Pktiocldsto

Oliyne

Clínopiroxen¡o

Anîbó/io

Eiotita

Opaco5

Albita tardia

Àcessór¡os

76

33. r (6.6)

comp'osicoes modais e erros esiimados' o" r."r::rtå::;rrûvas dds diversds fácies c/as hranitos dd Grac¡osd

ss.7 (s.6) 32.e (3.7)

0.08 (0.16) 28.2 (3 _4)

-i

..--
2.42 (0.86) 4.08 (1.10)

0.00 (0.21)* 0.08 (0,16)

7.81 (t.50) 7.92 (r.50)

0.86 (0.4e) a.24 þ.27)
a.b b,c

83

26.6 (3.s)

844 858

2e.0 (4.e) 24.1 (4.3)

53.8 15 l\ s, R ¡! ¿\

035 (034) 683 (l 4)

0.00 (0.26)x 1_33 (0.6s)

2.09 (0.83) 4.2s (1.14)

0.0e (0,17) 0.2s (0.28)

14) /1 A\

0_43 (0.38) 0.25 (0.28)

a,b.c a.b,f

29.8 25.6

69.8 67.1

0.36 7.28

97.4 93.9

Associação aluminosa

U(OAP) 34.2 27.s

A/(OAP) 6s.7 42.7

P/(QAP) o.o8 2s.5

QAP 96.7 95.6

lYl

a: Ztrcão

b: F/uoritd

c: Apatita

d:'ñtaníta

88A

36.e (6.2)

3.28 4.40

s7 _3 (5.6) 56_2 Q.6)

042 (036) 267 p91)

] e2 (0.78)

2.sB (0,90) 2.33 (0,85)

0_42 (0.36) 0.33 (0.33)

2.00 (0_7e) 5.e2 (1.44)

0.42 (0.3 6) 0.33 (0.33)

a,b a. b.c

3 8.2 30.9

61 .3 65.3

0.43 2.80

96.6 95.2

e: Chevkinîa

t A//an¡ta

g: AnÍibólio tardio

h: Ca55¡ter¡td

2e.4 (3.5)

1683

l8.8 (2,3)

2.61

44.5 13 g\ ,? ? /, <\ -2.1 (5.9) I5.6 (2.0)

21 2 (43) 42.7 (26) 462 (4' 425 Q4)

0.17 (0.23) 2_92 (0.e5) 0,32 (0.33)

7.58 (1.50) 18.3 (2.1) 4.18 (1.1s) r5.3 (1.9)

0.17 (o.23) 7.67 (:.51) 0.OO (0.27), i2.t e.A)
6_08 (1.35) 1.33 (0-65) 1.4s @.71) 2.5e (o.et)
r.2s (0.63) 0.17 (0.23) 0.40 (c.36)
0.s0 (0.40) 3.e3 (l.oe) 0.45 (o_40) 3.16 (1.00)

a,b.c,f a-h a,c,d,f c.d,e

21 .9 4.23 27 .3 12.6

53.4 33.9 23.5 23.9

24.7 5 t.9 49.2 63.5

85.7 68.9 93_9 66.9

Rochas monzodioríticas e associadas

5 (desvÌo padrão*r '96): desvio padrão segundo Neilson e Brockmaìr (1976) para mineiais abundantes (>r 0%) esegundo distribuição binornial para o restante

* (lim¡te super;or do intervalo de confiança de 950/o); segundo Howarth (1998)

t6B4 s9D2 s9E

2.e2 (1.0) 25.6 (t.1) 8.41 (1.6)

6.C8 4.83 i 4_3 3t.r 6.09
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Amostra

Ponto

sio,
Tio,
ZrO2

FeO

MnO
Mgo
ZnO

CaO

Na2O

Total

3

¿1À

65.7
3_16

0.07
0.1 1

< ì.c.

99.2

Tabela lV.4:
Análises químicas conpreâs a Ds) de orivinas dos 

'ranitos 
da Grac¡osd

4
2 9.8

< l.d
< l.d
66.0
3.49
0.31

0.05
0.08
< i.d.

9 9.3

r.009
t.oo9
0.cc0
0.000
0.000
0.01 6
1 .871
0.r 00
0.003
0.c00
1.990

si 1.013
Sama_T I.Ol3

ti 0.000
Zr O.OO0

Zn O.CO3

Mg o.Ol9
Fe 1.870
M¡ O.O9l
Ca 0-OO4

Na 0_0OC

Soma_M2 1.994

81D

29.5

< l_d.

< Ld.

65.7

0.26
/la

0.09
< l.d.

99_ s

1.003

t.oo3
0.000
0.000
0.002
0.013
1 .867
0.111

0.003
0.00c
/.995

9
29.5

0.12

0.06
65.7
4.46
0. l3
0.08
0.0 6

< l.d.

100.2

1.00r
l.OOt
0.0c3
0.001

0_002

0.006
1 .457
4.i28
0.002
c.000
/.994

Associaclo d/calina /

10
tq e

0.0 8

< l.d
65.0
4.53
0.r 4

0.0 6

a.07
< i,d.

9 9.8

1.412
t.ot 2
0.002
0.c0l
0.001

0.00 7
1 .844
0,r30
c_003

0.000
7.984

< Ld.: abaixo do lii-nite de deieccão
AlzO:e K2O: < l.d.

7
29.8
< l.d.

0.r 0

66.9
2.79
0.09
< I.ci.

a.20
c.06
I00.0

r.006
L006
0.000
0_002

0.00 5

0,0c4
l.89l
0.080
0.00 7

0.004
t.986

29.7

0.06

66.1
2.71

0. r2
< l.d
0.19

< J.ci.

99_7

a7A
/2

29.7

< I.d
<Ld
67 .3

2.60
0.09
< I.d.
0.r6
< l.d.

100.0

/4
29.7

< i.d.

0.0 s

66.7
2.7 6

0.07
< l.d.
0.22
< l_d.

99.5

1.009

l.oo9
0.000
0.00 r

4.0a7
0.0c3
1.891

c _o79

0_008

c.001

t.983

'¡.OQ7 ] 004
1.OO7 1.OO4

0.002 o.ool
0.004 0.OOl
0_004 0.008
0.c06 0.005
L891 1.902
a.478 a_a7 4
0.007 0_006
0.001 o.coo
1.982 I -986

15

29.6

< I_d.

< l.d.

66.6
3.A1

0.1I
< l.d.
0.1 5

0.03

99.6

1 .004

t.004
0.000
0.000
c.007
0.c05
1.889
4.087
0.c05
0,002

1.989
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Amostrâ

si02

Tioz

Ai?o3

FerO:'

FeO'

MiO '

MLgO

Z¡O
CaO

Na:o

K:O

Toial

49.A

o.2a

471
23.3

r.ò6

3.69

< f.d.

2A.4

0.38

< Ld.

99.4

2
482

085
0.96

233
rô5

< I.d.

20.1

c.45

< t.d.

96.8

79

3
4t .a

0.s6

0.85

24.5

l.r3

< l.d.

r 9.8

0.38

< Ld.

99.2

Tabela tV.5:
Anál¡ses qu¡micds comp/etas (vr'Dl de crinop¡raxên¡os dos Granifos da craciosa

5i 1.982
A! o.ol8

l-e- 0.000
Soma_T 2.OOO

AI 0.008
Fer' 0.022
Ti o.oo9
Zn 0.OOl
Mg A.222

Fer* 0.738
Mn 0.000

Soma_MI t.oOO
Mg 0.000
Fe2' 0.049
Mn 0_036
Ce 0.884
Na 0-C30
K 0.000

Some_M2 l.OOO

I Il
44.2 47.8

0. 12 0.25
0.21 0.23
3.19 ] 84

25.A 27 .6

1.01 r 01

LC8 C.66

0 08 < t.d.

ls.t 18.6

1.39 c.B]
< l.d < i-d.

98 0 98.7

1 .997 ì.990
0.003 0.0I0
0.000 0.000
2,OOO 2.OOO
0.008 0.001
0.099 0.058
0.004 0.008
0.00? 0.000
c.067 0.041

0.820 c.892
0.000 0.000
I.OOO I.OOO

0.0c0 0.000
a.u6 0.069
0.036 0.036
0 806 0.829
0.r r2 0.065
0.00r 0.001
Í.ooo 0.999

1.964 L955
0-036 0.041
0 000 0.004
2.OOO 2.OO0
0.005 0.000
4.a29 0.040
0 018 a.017
0.000 0.001
0.208 .0.166

4.740 a.176
0 000 0.000
LOOO I.OOO

0.000 0.000
o.c52 0.063
0.036 0.039
0.416 0.868
0.035 0.030
0 000 0.000
l.ooo 0.999

48.3

< i.d
423
413
25.8

1 .28

0.46

<Id.

1 .43

< Ld.

993

80

3

<Ld
4.22

3.94

25.7

134
043
< td.
r 8.2

<td.
99.3

Assoaiaçàa àlcàlind t

5
48.4

<Ld
02c
4.r5
25.6

1 .)_9

0.46

< l.d
I8.2
1 .17

< Ld.

99.3

alB
453

49 .9 19 .3 49 .7
0. 0.36 0.t 5
4.22 0.26 o.43
< l.d. c.85 < l.i
2).6 22.2 23 5
0 98 0-90 LOB
4 5t 4.27 3.85
< i.d. < i.d. < Ld.
2i.9 2o.2 20.8
0.23 0.59 0-33
< Ld. < J.d. < l.d.
99.5 99.0 99.9

2.000 I 990 t.998
0.0c0 0 010 0.002
0.000 0.000 o.ooo
2.OOO 2.O0O 2-OOO
0.010 0.007 0.018
0.001 0 026 o.o0l
0 003 c.ol I o.oo5
0.000 0.001 o.oo0
0 269 0 256 0.230
c 716 0.699 a 746
0.000 0.c00 Ð.000
I.OOO 1.0oo LOOO
0.000 0.000 0 ooo
0.009 0.049 0.043
0.033 0.031 0.c37
0.940 a.874 0.895
0.018 0.046 0.026
0.000 0.000 o.ooo
1.OO0 0.999 I.OOO

r.988 1.990 1.989
0.0rI 0.010 0.009
0 00 i 0.000 0.001
2,OOO 2.OOO 2.OOO
0.000 0.001 o.oco
0.127 0.122 o 121
0.000 0.000 0.000
0.00c 0.000 o.ooo
0.028 0.a27 0.028
0.845 0.850 a.844
0 0c0 0.000 0.000
t.o00 I.OOO r.ooo
0 000 0.000 0 oo0
4.442 0 034 0.036
0 045 a.a4t 0.045
0.799 0.804 o.8ol
0 r l4 0.1l5 o.l 17
0 0c0 0.000 0.000
1.000 LOOO l.ooo

< l-d.: àbaixo do limite de dereccão
* calculado5 pelo método de Droop (i987) conr bàse em 4 cátins toiÀis e 6 O

AT D

10 i¡
49.7 48.8

0.20 0-60

0.48 0.84
0.99 < t.d.

22.1 24.O

1 .07 1.16

125 3.4i
< Ld. < td.
20-8 20.0
0.46 0.39
< Ld. < Ld.
I00.0 99 2

L986 1.979
0.014 0.021
0.000 0.000
2.OOO 2.OOO
0.009 0.019
0.030 0.ooo
0.006 0.01I
0,000 0.001
4.253 0-206
0.742 a.155
0.000 0.000
I.OOO LOOO
0.000 0 000
0.a37 0.059
0.035 0.040
0.890 0.870
0.036 0.031
0.000 0.000
l.ooo I.OOO

12 /3
48.8 4A.7

0.21 0.lo
0.35 a.26

a.79 1 .27

21.1 27.A

Lol 1.01

1.33 1.16

< l.d. < Jd.
I9.5 19.4

0.65 a.74
< t.d. < t.d

99.7 ç9.4

i .999
0.001

0.000

2,OOO

0.016

o.024
0.006
0.001

0.c81

0.871

0.000

l.ooo
0.000

0.057
c.035
0 856
0.052
0.000

l.OOO

2.0c0
0.000

0.000

2.OOO

0.0r 3
0 039
0.003
0.000
0.071

0.c00

I-OOO

0.000
0.053

c.035
0.E52

0.059
0.000

1-OOO
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Amosirâ

Panta 14 z /7 I)36 2sB
sior 48.0 4e.0 4B_3 4a.4 50.2 4s.s 4e. r 50.2 +1., ol., ol.olior < t.d. < t.ð <Ld < t.d. <Ld < l.d. <i.d <t.d. <1.d. <td. <1.d.Ai2o3 0.20 a.Ð C.20 o.2l 037 0.48 ] oc o_30 3 OO 3.36 3.80Fe2Or* 2.64 2.06 2 0B 2.O7 O 60 .J 6t 1.85 A.B7Feo* 27.8 27.3 27.3 28.0 20 2 )o.i r9.4 l9.g 

2.91 j.47 4.63
ivino o.97 r.06 0.95 0.98 c e7 0.94 0.97 o.g7 

24.4 21.9 tg 8
j\&o 0.21 o.l8 o 2r o.2c s.lo ).84 5.56 s.77 

0.6B 0.90 0.57
zna <ß < t.d < J.d < i.d. < td. <).d. < Ld. < J.d. :i: :i: :i:CàO I e.g I9.0 1A.7 I B.g 21 2 20 g 20j 21, .3NarO A.92 0.94 i 1) : -: :"' ¿t r 9.60 i1.4 jo.i
Kro<,d<,d:;:i::i;:ii!î::i:,731a7jeo
Totaj 99 3 98.5 gaj gg.4 99.5 9s.2 98 9 9ç.5 

0 56 0.67 0.66
9t 3 967 95.9

Tabela lV.5:
Aná/¡ses guímicas comp/etas (vt/Ds) de cl¡nop¡raxên¡o, dos Grdnttos da craciosa

)¡ r.egU 2.000 2.CA7 2.001 t.996 ] 990 1.g(A i.9g4AI o.ol0 o.o0o 0.000 0.000 0ó; 0.oro 0.036 0.006 
l-966 1.926 1.931Fei, 0.000 o.oo0 0 oo0 0 ooo o 0oo 0 000 o 000 0.000 33jå 3lJå liåiSoma_r 2-OOO 2.OOO 2.OO7 2.OOÍ 2.OOO 2.OOO 2.OOO 2.OOO,Ar 0.000 o.o, 0.010 o.oro 0.013 c.or3 0.012 0.008 
,;",:r: 

i3:í 
,;ä?

Fe3, o.o82 0.065 0.065 0.064 0.ol8 0.020 0.056 0.026 0.089 0.i68 0.140T¡ 0.000 o ooo o.0oo o.ooo c 000 0.000 o.o0o o.oo0z¡ 0 o0o 0.000 o.0oo 0.000 o 0oo 0.000 0.ooo 0.c00 
0 00c 0.000 0-o0oMs 0.013 o.or I o.0r3 0 0r2 o,; a347 0.331 0.242 3.19? 3.!33 3lg3Fe2' a.9a4 0.913 o.g13 0.9t3 a.63) a.62a 0.601 0.625 0.431 0.463 0.271Mn 0.000 O.OO0 0.000 0.000 O.OO0 0.000 0.00C O.O0Osome_^tr l.ooo l.ooo t.ooo t.ooo t.ooo t.ooo r.ooo r.ooo ii:" iln i.r#"Mg 0.000 O OOO O.0OO O.0OO O.O0O O.OCO O.0OO O 000 0.000 O.OOO O.OO0Fe?- 0.059 0.037 o 037 0.056 0.038 o 050 o 046 0.034 0 .195 0.287 0.363t\'rn 0.034 o 037 0.033 0.034 o orõ 0.032 0.033 0-033 0.023 0.03j 0.019cz 0.833 0.849 o 831 0.832 o nõi 0.694 0.888 o 905 a.417 0.498 0.435Na 0.074 a.o76 0.090 a.a77 oo, a a24 0033 o.o:À 0.ì36 0.148 0.148K 0.000 0.000 0 ooo o.0oo o oóo 0.000 o.ooo o.oolsomâ_M2 r.ooo r.ooo o.ss2 o.sss t.ooo Looo t.ooo o.ses i:"n i.råZ |ni

< Ld : aba¡xo do lim¡re de dereccão

3 0.012 0 01

' calcuJados pelo rnétodo de Droop (j 987) cont base em 4 cáiins iotajs e 6 O
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sio,
Tio2

A12O:

Fe203'

FeO*

Mno
M'"o
ZnO

CaO

Na20

K.zo

Totàl

49.A

0.06

0.50

1.53

20.5

208
5.81

0.06

I8.9
0.30

<ld.
98.6

1683

2
4A.9

0.39

0.84

L28

20.8

l.
6.22

< Ld.

18.8

0.36
< Ld.

98.6

Tabela tV.5:
An¿ilises quimicas canp/etar (wDs) de clinop¡roxênios dos 1rdn¡tos dd 1rac¡osd

49.1

0.06

0.?3

0.94

21 .1

1.t6
5.80

<td.
r 9.3

4.26

<Ld
98.9

si 1.975
Át 0.024

Fcr' o.ool
Soma_T 2.OOO

AI 0.ooo
Fe:- 0.045
Ti 0.002
Zt 0.002
Mg A349
Fer- 0.603
Mn 0.000

Some_MÍ I.OOO
À'rg 0.000
Fe?* o.o89
tuin 0.07l
Ca 0817
Na O.o2i
K 0.000

Soma_M2 I.OOO

5t.3
008
0.31

026
I6.8
l.05
8.56

009
21 .0

o.24

< l.d.

99.9

t.995
0.005
0.000

2.OOO

0.0r 0
c.008

0.002
0.003
0.502

o.47 6

0.000

l.OOO

0 000

0.071

0.034
0.876
0.018
0.000

t.ooo

2
5r.0
o.12

0.42

0.53

11.1

0.85

4.92

< Ld.

20.2

o29
0.02

99.4

Rochas ûton¿odioríi¡cð e assocíadas

1.9(A ] 987
0-036 0.013
0.000 0.000
2-OOO 2.OOO

0 003 0.002
0.039 0.028
0.012 0.002
0.00t 0.000
0.372 c.347
0.573 0 620
0.000 0 000
l.ooo t,ooo
0.000 0.000
0. r25 0.088
0.038 0.060
0.808 0.831
0.028 0 021
0.001 0.001

LOAO l.OOO

1684

3
50.l
o.21

0.5 9

0.3 5

17 .7

0.8l

B.r9
0.17

20.4

0.30

c.02

996

5t.3 5l.l
0 0.09
019 0.35
< l.d < ld.
16.2 11.4

1.r5 ] C6

7.91 7.80
< lci_ < Ld.

22.3 21 6
0 2t a.22
<Lcj 002
99.4 99.6

r.990 1.986 2.006 2.000
0.010 0 014 0.ooo o 000
0.000 0 000 0.000 0.000
2-OOO 2.O0O 2.006 2.OOO
0.0T0 0.013 o.oo9 o.ot 6
0.015 0.010 o ooo o ooo
0 003 0.006 0.003 0.003
0.000 0.005 o.0oo o.o0o
0.519 a.47A 0.46i 0.455
4.453 0.488 A 527 a.526
0.0c0 0.000 0.000 0.000
I.OOO LOOO Í.ooo I.OOO
0.000 0.000 0.000 0.000
0.t04 0.092 0 oo4 0.043
0 028 0.027 0.038 0.035
0.845 0 856 0.935 0.905
4.422 0.023 o.ol6 o.ot6
0.001 0.001 o.0oo o.o0l
I.OOO 0.999 o.gsi Í.ooo

i2
t2I 52.6

0.16 0.10
0.68 0.55
4.45 0.49
ì0.0 I I .l
0.50 0.64
12 9 i2.3
< l.d c.o6
2t.B 21 1

0.38 0.31

< I_d. < i.d_

99.8 99.8

< l-d.: àbaixo do limrte de deteccåo

' caicuiados pelo ñléioCo de Droop (ì987) com base ern 4 cátins totats e 6 O

s9E5

3

0.14

0.35

0.31

9.88

0.64

r 3.0
< Ld.

22.4

o)6
< t.d.

r 00.t

45
52.6 5t.3
c.32 a.46
r.54 2.35

< l.d. o.71

12.4 12.6

0.59 0.57

13 0 12_7

0.14 < l.d.
r8.5 i7.6
0.46 0.61

0.r 3 0.19

99_8 99 2

r .987 1.990 L994 1 .gB4 i.9500.0r3 0.010 0.006 o.ot6 0.0500.000 0.000 o oo0 0.000 0.ooo
2.OOO 2.OOO 2.OOO 2.OOO 2.OOC0.017 0.014 0.009 0.053 0.0550.013 0.014 0.009 o.o0o 0.020
0 004 0.003 o.oo4 0.009 {.1.0130.001 0.002 0.000 o,oo4 0.0010./-26 0.ó92 A.72l A.i33 0-7190.239 a.275 o.?51 0.20t 0.1920.000 0.000 0.000 0.ooo 0.000
I.OOO I.OOO t,ooo I.OOO LOOO0.000 0.000 o.o0o o.oo0 0.ooc4.477 o.a77 0.059 o.l9l o.2io0.016 0.021 0.020 0.019 0.018c.878 0.879 0.902 a.148 0.7110.028 0.c23 o.ol9 0-033 0.0450.000 0.000 o-coO 0.006 0.0090.999 I.OOO I.AOO o.gga a.9gg

7 a.663 0.701 0 6;i

I inclui zro2: (t) Aa7: H o, ta: 6) o.aó
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5lo2

no,
ZÑ,

Mgo
ZnO

K¡o

o

2
.15.9

1_<3

o.ó9
34.2
0.6ó
0.1i
4.24
6_55

3.A3

1.04

4.32

e ü 1J
¿l_6 5 j.o 49.2
1.52 0.25 0,59
A.a7 <l.C <t.d
I _62 0.66 1.2t
2.57 i3 6 5.44
32 2 ?i.9 30_6
0 86 o.4o O.Al
009 o.o7 o.rr
0.21 o.2o 0.16
4. ¡-ì 0_56 !.36
4 42 6.3? 4.gg
ì.ì2 o.5t I 08
<Ld <Ld. <Ld_
< Ld. < td. o.l4

somà 97 _7 9.Ì.. .97.6
o-F-c o.o9 oc? o.oì 

97I 97 ó 97 i 97 1 97.5 g7.4 97.20.04 o_oo c.ot o.oo o.o3 o_o: o.olToÞ/ gt.6 97_ì 9ì.6 97.A 9/.ó 97.1 97.:: s/., 97.j 97.2
si 7,5t.1 7-?45 7.995 t,Êal 7.9./3 I 67t /.çt6 j /13 7 8q/ t.9A5Al A¿t-t 0.255 O.Oo5 O I t3 O O:/ o 32! ;.";;som¿_r Looo s.oao Looo ;".; ;;;" "":--,! ll," 0.r5r 0 ror o.oo5
AI o.or5 ô oss ":".".i ":ili a ooo a ooo a ooo s ooo a.ooo

Tabeta lV.6:
Análises gutnk¿s cajìple¿1s /tr'Ds) oe ¿nl¡bólias dor Gr¿nltos d¿ OÊciaeà

1827i4._26
50 5 17.2 ¿ç.5 4ì.t 49 o 50_60.¡c l-39 i.ol .lj o.7c a.t7.-1.d. <td. <i.¿_ oìO <)a. <t.d
0 62 2_09 l.j4 1 65 .:3 O 60r:.0 l.:6 6.15 i 69 4.9' ¡4.425ì :i.8 29 6 tl.6 JO 9 t.1.5c.50 o.1a a.sl 0.87 a.ìa a340.06 o.o3 O.O9 o.ìo o_io 0_06

! ]: o-25 o2l o.:: 0.i L o.o/
0 5a ¿./'a 2.a4 4.66 r t.r 0.466.62 143 5.67 1_3a 5. 6 6_3,!

4.76 .Oó ,.o5 0.5:<t.d. <t.¡i_ <t.t <i.o. <.d. <1.d.<i.d. < .¿ < Ld. o.j 0.o9 < id.

Al 0.015 o 055 o.n7fi o.1?6 0.ì66 :::: :.::: g,oll o l,ri D.o5Ê c r.r c.ro.fi O-i?6 0.ì66 O.O3O D.o5Ê C lar C.loa
¿r c.oo3 o 006 o Õôô 22:: :.::: ?,-ao- o. l]r o. 163 0.065 o.o2ozr c.oo3 0006 ;.;; 0 rf: 0.163 0.065 o.o2o

0-065 2:',- o-ooo o ooc o-oc? L) ooa o.ooo o.oooFer' 0-065 o..lì 5 t 624 0.000 O.OOO

MB oo27 o.o2: :::: ]::: 2:oa a74) o3:e cóoi i.7c2MB o 027 o.o2: 0.016 ; --: :l: i.7c2
zn oo2e 0.025 oa)¿ :::: ::i: 99:! oo:i oor3 o.o<-.1 ooì3zn o o2e 0.025 

";;; 
o oti 0 or3 o-o<--1 o oì3

4.665 :.:]: g.ol: oo3o o,o?5 0.026 o.oì4 o.co;Fer' 4.665 4.37i a , r' o 02s 0 026 o oì4 o.co9
Mn o c,.trr :?n^' '] o* 4 305 3 948 4.¡93 1.141 r caaMn o occ o.oì< 0,054 4'J93 1141 I osç
øac :il oo25 oooo oooo o ooo o.ooo ao46*ff;' ';"Å3 ';"# ";",ü :2:: :111 ;;;; ;.i:""" i.Zi" än i.i12Mg o Ooo o-ooc o,ooo s ooo 5.o0o 1.9a4

o.oro ::: : i: o.oco o coc o.ooo o.ooo c cooFez' o,Olo o.ooa o O¡o o 000 0 000 c coo
Mrl c.|re :.î:: ::g! o.or 5 0.o4: o.o38 o o:.í o.oooM¡ c. r e o.ro5 o ooo 

" ",. ;;-: : :l: o {J:-.í 0.000
c¿ r.rs2 ca]r) î::: :!Íl g.g:? or6e o.]]o o.jco o.cooc¿ 1,152 0.83? o-o93 0ll0 o.ico o.coo
Na o.7oe r.063 T::Î o. :'^: 9:l: 0.402 o.Ðì i o 55e a.a77Na 0.709 r.063 Ì.907 0Ðìi 0559 a.a77
ña B 2.ooo l.::: lg* r.oó: r.485 .o3r Ì.3r7 .e?3tom4-B 2.ooo. 2.ooo 2.ooo :;"; :::'^ I l:l Ì.3r7 .e?3
N¿ 0.509 0.332 o-oì7 

2oo0 2ooo 2oao 2ooo 2aoo 2.aoo 2.ooo
K o-2i9 o-?:3 o.ro: 

025i cta2 o-3J4 a2J4 a341 oior a.o o
bm¿-A o.72a o.5ój 0.,,0 "":.::) i:L: i:t) ";.):Z a.2te Q2,s o,o2
aát¡olr o.5ót 0.5t6 o,t 12alt¡oB t5.Z2g 15.j65 ts.t i¿ 0.5t6 o-l 12

o o.oì3 ôo1lr 
,::: ,:::: 15.577 t5.43o t5.56t t5.5t6 t5.0s6? 3îåi 3ïi îi: ::L lli íói 'täJ ':#; ':#: ':::;F 0.155 o.o2: o.o,o ;.;;; ;.;;; ;';;; i.!å! 3i?1 3.3îl ill?

¡{gl o.co6 a.oc5 o,oc5\a+cã) 0.5,a ì 0626 0.e54 :.i: î::: :9î: 999ì o.oo5 a.aa6 o.oo4

< Ld.: àbè¡xo do liûrire de derecç¿o
'c2l(Ulados cc¡ b¿* .¿t esiinaLivêe máxiñås do réio¿o de s.hùdacher (Lcàke Þ¡à¿. reç7r

12
4ê.4 50 3
c ¡3 0.17

r.59 a.52
5 :r it.O
ir.5 2t.2
0.7r 0,9t

0..36 0_.1ì

1.â/- Q A¡

|.44 o.B5

4.27 o_25

19,O 1A.l
o3l Ì.ìt

i.l3 t.54
7_9i 5.ìt
30.8 30.7
0_50 c.6o

0 31 c.44
c.37 ì.9ì

0.5t i -a4

a.a1 0.36

97.6 98.6 97.3 9A.4 98.0 98.5 97.50_09 o.oó c_c¡ o I I o2a o c3 o.r:
9i.7 98.6 9/..3 96_3 ,oJ.7 9€.4 91.4

7.€r1 7.95! 7.â9!t 7 808 7.ó8j l.%a 7.ê250.166 0.046 o.io6 0.192 a.27A 0_062 alisa.ooo 8.oao a.ooo 8.OOO 7.953 a.Ooo a-ooo0.j ró 0.0.46 O.to9 o_loo o.ooo o.t ì5 c c9r-0_ t0ì 0.c21 0_037 o.l3< o_ì 24 o.oì 6 o.l I ì0.009 0.0c3 o cc2 Afn4 O.OC¡ o.ooo o.aj20.646 t.303 o_96i 0.596 l.o3: l_585 o€ì90_00? 0_005 o.oo/ o_oìo o.ooa o.co3 o otç0.04.3 0 035 0.037 0.052 aag o.c<6 o_04,4.4e1 3.5A5 3.A46 4 0o.1 j.646 3.2a4 :.90Cc.000 o.ooo o_oo! ô.ooo o.oa9 c.cr7c o_Grc5.OOO 5-OOO 5.OOO 5.OOO 4-s43 5,OOO 5,OOO0.000 o.ooo o.oco c.coo o.ooo o_ooo o.ooo
? 

iì2 0.cc6 o 306 o.l 16 o,oco o.ot 5 a.cl?0.097 0.ì20 0_066 o.o€t o ooo o_o<l o.l i I

":]: 
D.1at o.c6¿ a32? o 564 o.ooc o 2,íl,.4o3 t.l3t- t.563 \.175 I436 j.914 j.5762_OO0 2-OOO 2-OOO 2,OOO 2.OOO 2_AOO 2.OOA

!10" o2r5 o.4)2 0.38: o_5i, c.ia ojgo4.214 o.l7t o ¡o7 o.:t2 0.208 o to! o.zoio.6t5 0sa6 0,5/9 0.595 0.724 0273 o-r9,15,675 t53A6 t5,519 15.595 15.620 t5-2?3 /5_595o.oió 0.003 o.oo5 o,oló o_ct4 O.C!!O o.oiéo.14A o.ì25 0.035 o 195 0.461 0.c68 o 2oe

9fi2A
47.5 5a.7 41
i a2 a_i4 o 9l
< I_d < i.d. o.l5
i 12 c.96 i.4r
e.49 l3 5 6_74
27.Q 24.8 29 ¿
c 65 o:i a.ô.1
< Ld. < t.d. o.oa
0 36 o_40 o 39
3.26 < l.¿, 1.39
6.23 6.97 6.:8
r_oì 0.5: 0.99
o.o5 < l_d 0.06
c 90 o_ì4 o <l

1!!9 0 oci o.oo2 o +!2 o.co2 o.ooì o.m5
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siol
TO:
Zû,

Mgo
ZrA
cåO

K,O

c

.17

t2t
1-l.6 16.9 47 6
0 65 0.69 O.€4
< Ld_ <1.d. < t_d

2-06 2 49 2_i3
5 2/- 4..15 5.09
29.5 !0.? 2A.3
l.ot o_9a o_95
0 94 c.95 ] r5
0_:! 0_09 a.17
4.2? 4.85 5. t.l
4 A2 4.A6 3.92
o.73 0_80 0.7¡
< i.d. <1.¿ < J.d.

0.26 06t os4
Somâ 96.6 97.1 96.7 s6.4O-F_d 0-06 o.l¡ o.t 3 o.o2

Toial 96.5 9i.l 9ó.: 9ó ¿

5i 7.720 7.61õ 7.705 € o58Aì o_:8o o 382 a.2g5 O.COOSôma_T A.oOO a.ooo a.ooo a.oraAl o.lts 0.094 O_tll o_t3a

l, O_O0l 0.ì09 O.tO2 O.or5¿r O.AQ2 0 OOI C_CO3 O.OCO
Fe' 0.ó¿3 0.5!r C.520 ..AJ1
Mg a226 o.:J: D.2Ì6 o.tc-h o.a2a 0.0:. o.r:o o.w,a

.3.9J5 ¿.otl 3.ê:5 : . /,M. ú_ooo o.ooo 0.033 ao4i
Soma_C 5-OoO 5.oOO 5.OOO 4_922MA O.OCO O COO o.OOO O otC
Fe:* o.ogi 0.069 o.ooo o.oooMn O lj8 0_135 0.096 O@CCa A74i O.B4_l 0.¿69 O.ol7Nå 1,02ç O_95i i_Ol4 ì a53soûa_B 2.AoO 2,oOO 2.oOO LaToNa 0.2i4 0.325 0.2t 5 o_@oK 0_15.2 o t66 C.i53 o.c?5Sona_A O.3s6 O,4gt o,J6g o.a25

C¿âUoni 15-3A6 t5,4s1 15,i69 /4.saocl o.ooo o.ocj aÈ)2 O_CxJoF o.l.t5 o ai4 a.27Ê o.o:7

7S,A
ta2/a

5ì-5 43.1 43.l 44.t
0- 12 M t.45 ì.30
<L¿ <i.4. <Ld. <.d
4.7 5 5.to ¡.96 3.92
15_6 3.ìt 3.3ì 2.21
21 2 lo-ì 30 I .32.0
0 3ì o.59 O t7 0.790.46 o.8C O iO O.rO0i5 at2 o.t5 a)(10.r0 a.23 s.22 7 90
6.i0 2.66 2.65 7.66
0 ì3 0.99 LO3 O.a4
< l.d. o.o7 a.aj < Ld_
a,al o 56 o_50 o¿ì

labetâ ¡V_6:
qtálises quiniet conptêtàs (uDS) .te dnt¡bólia, das CÊn¡tos dà Arà(¡oç

¡_r3 L37

3.69 3.22
2-36 1j2
:?.: 33.6
066 aal
0.67 0.7€
c20 o.r9
ì.a4 6.58
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6 594
) .446
0.000
4.o00
0.430
0.000
0.0cc
4_951

c.069
0.3.19

0 Occ

5.798
0.c09
0_0cc

0.0c9
i.352
1.36t

15.759
0.036
0.0c0

6 285
1.t--ti
0.000
a.ooo

0.00c
0.00c
5.07ç
c c56
0.336
0.000
5.804
0.002
0 000
0.0r 0
1.159

1.769

t5,573
0.070
c_078

i.443
a 557
0.000
a.ooo
a-42i
0_000

c.000
4.916
0.i t4
c 33C

0.00c
5-A4t
0.0r 3
0 00c
0,051

0.160

o.430
r4,27t
0.c02
0.0r 9

0-565

0.0c0
LOOO

0.597
0.001

0.00i
4.6C8

0.0ç5
4.427
c 025
5.754
0.029
0-007
a.017
4.J26
o.4IO
t4,1é4
0.005
0.r26

5 952
2 048
0.000
a.ooo
0.46;

0.001
.i.15C

0_c20

0.658
0.c22
5.646
0_0t5
c.0t 3

0.c2ì
1.495

1.529

t5.174
0.0¿9
0.c93

5.906
2.O91

0_cc0

8.OOO

0.5<2
0.376
c.00c

0.599
c c39
5,598
c.063
0.0r l
A.A2 /-
't .429

1.166

15.065
c c96
0 c32
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MnO
Mgo
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CàO

BaO

Nà2O

Kzo
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I3.2
.33 9

o.41

i -74

o.o1

ç.01

c.ll
0.r0

3
352
?.55

i 3.2

0.3ç
L76

0.1o

0.04

9.05

0.10

96.9
oo¿

Soma 96.9
o-;_Õ a.a]

Totaf 96.3

5í 5.657
i\t 2 243
Fe 0.000

Soma_T A.OOO

At o_t 82
Îi a.427
Z. 0.oOO

Fe 4.ó02
Mn 0 056
Mg A.422
Zn 0.00C

SoDla-.ln 5.699
c¿ c.oci
Sa 0.002
Na o.ol3
K ] 8ó8

Sona_l 1.aA2
Citions I5.SA?

cI 0.03j
F 0.053

344
?.02

) 3.r+

1 .57

0-06

0.08
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0 r:

95.ç
c05

Tabela lV.7:
Anàllies qulo|ic¿J @Dip/etàs (,UDS) de bioüGs das 1r¿n¡tos d¿ 1tuc¡osà

35.9

2.99

r3.2
)1.A
0_33

6.05
0.08

008
0.c4

9.57

0_r 5

0.53

95.C

0.rs

I5-tì

96.8
004

2
360

Ì1.9

0.3ì
6 /-1

0 2l
4.02

9.65

C.l:
a.s7

96.5
c.20

96.:

5 7C5

2.295
0 00c
4.000
0.305
C 2t'5
0.0c0
3.5 r 7

c.c42
i _585

0.c00
5.725
0.002
00 3

0.008
l _95l

15.697
0 033

96. /- 96.9 ç5 ¡l

5_654 5.698
2 336 2.3A2
0.000 0.c00
a.ooo a.ooo
0.104 a.2i7
a 125 0.422
0.0c0 0 0oo
4.714 4.531
0.062 0.054
0.414 A.425
0 00c 0.000
5.750 5.664
0.000 0.000
0 003 0.007
0 cl 7 0_01_2

:.858 1.869
1.47a t.aa7
15.628 15.55r
0.023 c.a27
0.0i I 0.ool

35
.15.7 :5. l

29i 2 2t'

ll.6 t4.ì
26.1 27.c
035 030
6.29 6.50
0 08 0. ìc

< l.a. c.o4
9 61 9.19
008 006
0.65 c.32

9.Þ.2 95.2
c.r I o.i l

96_0 95.I

5.634
2.366
0_000

a.ooo
4.227
c.373
0.000
4_i24
0_053

4.456
c.000
5.832
0-01l
0.000
4.426
L683
t.709
15.54t
0.03<
0.00c

i -83

14.5

.26.8

0_56

6.56

0_06

I3.1
0.ì3
0.70

965
0tl
96.J

5.67A

c c00
LOOO

0.390
0.218
0.0c0
3.5 t4
c_075

) .549
0 cc3
5.7A9
î aa7
ù.c01

0.01I
Ì_885

t.904
t5.693
c.c34
0 352

5 t26
2.2i 4

c.0cc
a.ooo
c.211
c.359
0.c00
3.5i )

0 045
i.44A
c.c09
5.6A2

0 c05
0.013
I .94 -o

t5.650
c.041

0.t66

45
36 I 35.9
2.)1 2.A2
/- (i 006
l4.t i1_3
26 4 26.8
c.54 o_i.i
6.55 6 53
0.07 0_05

0.21 < i_d.

<:d. 0_c4

947 94A
< t.d. 0.08
0.6c a.14

96.5 96.6
c.t6 a.20

< i.d.: ab¿ixo do li,ìrite de deie..åc

5 683
23jj
0.c00
a.ooo

a_355

0.000
3.5,i8
4.c11
1.5t5
c.0c9
5.707
0_000

0.c01

0.003

".956t.960
15.666

ta
16.6

2-91

< Ld.

13.5

26.2
0.56
5_86

0_08

0.09

s l6
0.06

lol
97.A

0.25

5 532

û.0c0
a.ooo
4.292
4.274
0 c00
3.620
0.041
i.i78
0.0ìl
5.816
0.c00
0.c02
0.01I
r.880
r,494

¡5.71O
0.023
4.i64

3.09

13.7

28.4
o.73
S.r2
0.r 2

< i.d

0.05

L22
0.06

0.41

91.3
0.ì2

7B

:5.8 3j_i
z.2a 2.58
< l.d_ 0.06
13.7 16.6
2t-.6 25.1
c.69 0.64
5.11 4.78
< t_d. 0.06
< i.d. 0.08
0.i4 < Ld.
0.02 0.05
9.13 L65

c.7c o 5l

95.1

5_i12
2.288
0.000
8.OOO

0_340

4.262
0.002

Õ.al2
r.567
0.009

5.740
c.000
0_01 3

0.005
r_910

1.92 7
t5,668
0 013

0 301

96.4 95.7

5.68 i

0.0c0
LOOO

4.34ì
4.242
0.004
i.549
c.ot2
1 .562
0_006

c.000
0 0c0
0_0t:
r.89ó

15-692

0.021

A.3t-C

23
36.0

334

I4.C

2t.5
4.7',

5.i 0
< l.c.

o.22

aa7
9.59

aaJ
0.:5

96.7
cc5

5.749
2.251
0.000
8.OOO

o.249
0.343
0_0c0

3.444
a a74
r.606
0.0ì 0

5.726
c.000
0.00c
c.a27
r _83ó

LA63
t5.589
0.0; 5

0.504

972

5.628

0.c00
a.ooo
0_r 96
O.36 /-

0.000
3.751

0.c98
'i .34 /'

00ti
5.774
0.002
0 c03
0.016
t.858

Í5.651
c.0l6
0.205

95.5 95 9
0.16 0. t3

96 4 95.8 s6.

5 690
2 310
0.000
a.ooo
4.264
0.3ô3
0.004
3.669
0.0ç3

0.004
5.698
0_ct0
0.009
0.c08
l_851

1.867
r5.566
0_013

0.3i1

5 a27
2.1t-3
0.0cc
a.ooo
c.849
0.:c0
0.c05

c.084
ì.tcl
0 c07
5.5a2
0.0r 4
0.0c2
c.0r4
:-506
1.522

15- 104
0.0t l
0-251

5_690

0_o00

a.ooo
0.297
4397
0_c0c

0.995
r :01
0.occ
5.619
0.o00
0.or.1

0.022
1.933

1.968

t5-5a7
0.or8
c.o76

Pq.3ae7



s¡o,

Tior
Zto2

At2a3

FeO

llinO
Mgo
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Cao
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35.4 i5.4
3.23 3.06

27.8 18.0
4.64 0.62
5.62 5.45

< l.cj. 0.1 l

9.4! 9.:4
0 07 a.a7
4.44 A.2 t-

96.i 9s.2
0.ì 3 0.c9

96.i 96.2

IfA
I to

3ó.j 35.2
2.i9. 2.37
< ld. < i.d
)4.1 12.7

28.1 28.5
0.59 0.64
5.98 5.5 t

< Ld. < l.d.
< i.i. < r.d.

0.r 3 0_l 2

0.05 0_09

9.42 9.4A

a.A/- < LC.

4.25 0.37

97A 91 A

0.09 0 t0

96.9 ç5.9

5.690 5.7 21

2.310 2.269
0.000 0.000
a.ooo 8.OOO

0_3r3 0.288
0.260 a 2a2
0.00c 0.000
?.t 1.2 3.780
0.079 0.c85
1.4C6 L301
0.000 0 000
5.772 5.736
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0.008 0.008
0.018 0.029
1 896 1.900
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t5.693 r5.673
0.018 0.0t 3

0.127 0 187

Tabela lV.7:
,4Dá/irei quít /(ds cotìtpletds (t/DS) de b¡o(itds dal Grdni(os dd 1rdc¡as¿

sí 5_6.1t 5.648
Âl - 2.369 2.352
Fe 0.000 O_OOO

Soma_T A.OOO A.OOO

Al 0.210 a.243
Ti 0.386 0.366
Zr 0.000 O.OCO
Fe -3.699 3.i2g
Mn 0.086 O.OA.i
¡¡g L33t i.r95
Zn 0.000 O.oCO

Soha-M 5.7t 1 5.7f6
Ca C.000 O OOOgÀ 0.000 O.OO7

Nè 0 C42 C.029
K 1.923 t .900

Soma_l 1.965 1.936
Cátíont 15.676 15.653

cl 0_018 c cl S

F a.221 o.l35

a to
3J.4 34.0
? 51 2.56

r ?.8 14.?

t).44 0.45
:.1 9 Li t-

< t.¿. 0.07
Q.') 2 0. tC
0 c5 0.05
9.12 A.A/-

C.A7 < Ld.

a)4 <id
91.2 95.J
0.C9 C.0 j

9 t-.\ 95 5

t t /3
.15.? 3 5.3

3.57 l_66

r :.4 12.4

Jl t lt.2
0.40 0.41
3 t1 2.15

c.c7 < Ld.
0 0: c.c3
q.4c 9.)4
< Ld 0_05

0.08 0.19

96.5 çó.9
c.04 a.a1

Alsa.lacào à!ùciinos¿

i2
36. r .16 0
l-89 1.49

25.5 26.5
448 C.45
/-.19 ì.84
o_lc 0 t0

4.27 0.08
a.a4 a.a2
9.52 9 {0
< l.cí- 0.06
0.79 ).22

95 9 96.6
0.r9 0.:0

95.t- 96_3

5.697
2.3A3
0_000

a.ooo
0.1 29

a 424
0 000
1.326
0.06i
0.755
0 000
5.705
c.005
0.008
0.015
i.873
1.496
15.60t
0.020
4.i22

< l-d,: Àb¿ixo do iim;ie de cieleccão

)..441
o c00
a.oo0
0.2s8
0-314
0.0c0
4.464
0.06:
a.i7 a
0_cc0

5.899
0.0r:
0 006
0.0i6
i .6t ,Õ

15.600
0 0ic
0.000

36.2 35.1

2.05 2.82

ì3.7 t35
26.1 26.6
0_38 0.44
/- 41 5.7 3

4.23 < t.d.
< LC. 0_03

9.3.4 156
c.c6 0.05
c.gi c 65

,46.6 96.6
4.24 0.t7

96 3 96.1

5.665

0.0c0
LOO0

4.203
4.42)
0.000
4.?CS

0.055
0.761

o.00c
5.660
0.¿00
o.004
o.co7
't 932

t5.603
0.014
o 0¿ì

5.6:7
2 342
0_0c0

a.ooo
A.'192

c.465
0 0c0
i.tE5
c 0ôt
4.152
0.000
t.660
0.00c
0.000
c.009
ì.890
Í.899
t5.559
0.0t 4
0.098

3.1 3

2e.8
0.45
5.t ;

0.07

0.30
< Li.
9.06

0.6ì

95.5
c.16

95.3

5.7 46

2_254

0.000
8.OOO

a.212
a 226
0.000
3 3ç6
0.0ó4
t.e46
c.0r 2
5.785
c.0Ð5

0.0ì 7

0_013

1-432

t.962
t5.747
c.cc7
0.:98

32
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34.6 34.9

28.3 29.4
0.48 0.50
4.82 5.t0
c.06 0.i 2

< l.d. 0_t 4
c_02 0 02
f.ig 8.ç2
< l.d. 0.06
0.55 0 55

94 6 95.6
c.l,i 0 15

5.7 24
2.276
0.000
8.OOO

0.r 78

0.0c1

3.524
0_c6t
1, 857
c.0Ì 2

c.008
0_005

0.c07
i .9a t-

t5.7A9
c 0r5

2.2t2
c 00c
8.OOO

o.247
c.243
0.0c2
3 414

0.051
i .761

0_000

5.789
0.0c0
c.aß
0.c05
Í 882
1,902

15.690
0.cr 5

c.486

35.1

)a.t
4.47
5.03
c.r 6

a.a9

9.00

c.0J

c.29

96.2
c.c9

96_ i

5.7A1
1.296
0.000
8.OO0

a_220

0 336
0.000
i.523
0.059
ì 585
c.c0ç

0.c00
0.001

c.0i 0

r.929
1.939

r5.671
0.0i 4
4.326

5 62-3

c.000
8.OOO

0.157
0.382
0.00i
3.917
c.052
'¡ .23 t-

0.c08

5,763
c.002
0 0t9
0.003
r.678
f,900

15.663
0.or 2
0.3r5

5.642

0_000

8.OOO

o.l90
4.1a8
c.ccl
3.869
0.c66
i.i t'1
0.c07

5.714
0.0c0
o.c00
0.007
i 914

15.ó35
0_012

0:33

5.654
2.345
0.000

a.ooo
c.aa2
0.4r 0
0.0c0

0.069
i )3i
0.0ì 4

0.000
0_009

0.0c7
t.aA4
t,860

15.64A

0_0r 7

c.283

5.643
2.35/-
c.000
LOOO

0_332

0.00c

O.Có3

t .196
0.cr 9

5,76t
c 003

c.cc5
0 cc4
r _832

1.842

t 5.603
0-ci4
0.t46

?4 4 aei
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MnO
Mco
ZnA
CaO

BaO

Nàro
K:O

c/

4j

< l.d. . t.¿

14.6 ì50
28.8 29.5
O.71 0 65
4.83 4.52

< l.d. 0.o5
0.06 0.12
< l-d. c.o4
9.3O 9.01

0.06 0.06

67
26.2 35.5

3.28 3 l5
-- 1.d. < i.d
14- /- i 1.6
28.0 2a.3
0.54 0 59
4.69 4.55
0.11 0.1l
0-06 < Ld.
0.16 < i.d.
0_03 < 1.d.

9.2A 9.33
0.10 0.08
0.59 c.64

97_8 97.0
0.t 8 0_l I
97.6 96.3

5 667 5_636
2.333 2.364
0.000 0.000
8.OOO a,ooo

0.3/t
0.386 a.376
0.00t 0.000
3.6 t-2 3.752
0.085 0 080
1.097 1C75
0-0r 3 0.013
5.638 5.666
0.01 r 0.005
0.0r 0 0_00:
0.009 0.005
r.848 1.8Ai
1.86a 1.895
t5.50ó r5,561
0.028 0.022
0.29i c3t9

somÂ 97.S 96.s
o_F_ct 0.I0 AJ 2

Total 97.4 96.6

si 5.630 5.528
At 2.370 2.472
Fe 0.000 O.OOO

Sona_T 8.OOO A-OOO
Al 0.343 0_335
jj a.144 0.425
L o.ac2 0 Ooj
Fe 3.793 3.7A2
Mn 0.095 O OB8
Mg 1,.144 ì.OZl
Zn 0.0C5 A.CA4

Soma_M 5.727 5.706
Câ 0.OC0 O.OO9

B¿ 0.0C4 O CO6
Nà 0.006 O.Cl4
K 1.868 t _8:5

Soma_I t.a7a 1.846
cát¡o¡rt 15.605 t5.i,2

al 0_016 O.Oj 5
F 0.Ìó5 A 216

Tabela tV.7:
ADá/iteJ qultniaàs @!ìtl-)/e{8 (,/VDS) de b¡a{¡tds dot 1r¿t}¡toJ dà Gràciaçà

< t.d

i7.5
)i.2
t -06
:.36
a.i2

0.4c
0.02

9.32

005
0.79

9i .2

0-20

ç70

0 00c
4.o00
4.927
c 257
0.000
3.579
0.i 4l
0.554
0.01i
5.472
0.001

0.025
0.006
i _869

t-900
t 5.3 72
0.0r4
c.391

40
25

35.3 35.3
2.6ô 2 59

l5I 16.i
2l.6 )8 4
i.lì t.tO
2.27 2 44
a-14 0.12

< l.d- a.o1
o.a4 0 04
9_32 9 ÌE
0_06 < l.ci_

0.65 0.75

6
35 l
2.ó0

r6.3

1 .17

2_ll
0.r3
< Ld.

c.05

9.22

0.07

0ç:

ç6.6
4.24

964

2.24

I0_3

35.1-

0.5.1

t.55
0.3 Ì

a.a7

8.7 7

0.06

2.41

97.9
c.57

9/.1

5 924
).a76
0.000
3.O00
0.0.11

a.)76
0.001
4.97 t'
0.075

0.039
5.794
c.000
0.0c3
0 023
r.865
1.891

t5.6a5
0 016

96.5 96.t
a.)7 c.tg

36.2

i.50

r0.8
3 4.8
0_49

r65
0_48

a_47

c.08

8.t l
c.t 0

3.0 i

97.9
a.t 2

9t .2
96-3 96 0

< ].d : àba;xo do limitÊ de deteccåo

5 6t9
2.32)
c.000
8.OOO

0.81l
0.3I I
0.00c
3 653
A.)49
4.537
0.0r6
5.445
0.c01

0_002

c.0t 2

i 884
1.897
t5.382
0.0i6
A.J2/-

57
.15.I 35.3
3.A2 3.13

i c.8 I0.9
:5.9 36.0
0.53 c.58
0_ói 0.6t

< l_d. 0_07

0.c9 0.t6
4.7.4 a.73
0 r0 0.09
2.55 t.96

97 7 9Ì.9
c.62 0.48

5.6 53

0.000
a.ooo
0.591

o3r:
0.c00

0.t4q
0.5E4

c 0r4
5.563
0.c05
0.004
0.01 l

1.892

t5,455
0.013

5 613

0.000
a.ooo
0 691
0_3i:
0.000

0.r58
0.550
0.cr 5

5.58Í
0.c00
0 00:
c.0l5
r.883
t,900
t5.480
0.0r8
c 461

34,5

:.87

12.8

10.6
o.73
3_85

0.07
o.06

a_04

8.83

0.1?

96.0
0.1 7

95.8

5.614

0.000
a.ooo
0.065
c_47 4
0 c00
4.i 54

0.935
0.009
5.746
0.01 l
0.007
0cll
r.835
LA53

15.599
0.036

357
34.5 34.6 34..,

3.36 3.57 3.19
0.06 <i.d. < ¡_.i.

12.6 I3_t I4.0
30.6 30.7 .30.9
4.73 0.79 a.69
4.21 3.98 3.52
Cl: <l-d 013
< Ld. < l.d. Õ.c7
c.t3 <1.d. al4
0.o4 0.02 C.Og

9.C9 I ç9 8.J6
0.t3 0.12 a..,2
C 61 0.87 C.66

96.2 96.8 96.3
0-t9 0 25 0_2c

96.A 96.6 96.i

6.449
1.951

0.c00
a.ooo
0.r 66

c.000
4_858

c.c59
c_4:0
0.060

5.751
0.00i
0.005
0.026
ì.868
t.900

t5,651
c.029
; _59:

97.1 91.4

5.391

2.: C9

0.000
8.O00

0.028
0-381

0.c00
5.035
0_075

0.ì 53

0.036
5.709
c 001

0 000
0.030
I -8l_0

1.900
15.609
a.o27
r.35;

5_881

2.119
0_000

LOOO

4.a24
0.392
c.000

0 081

0.ì50
0.039
5.697
0.000
0.005
0.052
18i5
r.912

15.609
0.024

5 631

2.369
o.000
a.ooo
a all
4.4i5
c.005
4. )71
0.r c0

o_cl 6

5.7A t
0.002
0.008
a.ci2
).892
t.912
t5.693
0.c37

5.509
2.39t
0.00c
8.OOO

0.r 03
a_135

o.aa2
4.15i
0.106
0.960
0.00?
5,766
c.006
0.c02
0.006
i.857
,.865
t5.631

0.034

5.515
2.45t
0.0cc
a.ooo
4.226
0.390
0_c02

4.'t9i
0.095
c.8s3
0-0ì 5
5.778
0 0r2
c.0c9
0-029
1 8r I
t.856

15,634
0-033

0.3394.266 0.315
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Tabela lV.7:
Análises quíot¡c¿J conp/eâs MDS) de b¡ottt¿r dos 6ràn¡ta, d¿ 6ràcia5a

5i 5.ó58 5703 57Ai 5.61a 5.614 5.5t3 5.5it 5626 5.59t 5.625 5.745 5.3ìt 5]25 5.845 5.53< 5.715Al 225a 22i't 22i8 2 221 231s 2487 2-3s6 :.1;a ,;;; 2374 2.2s5 2.i¡s 2 265 2.iss 2.366 2.285Fe 0.C92 0.08j O.OBI 0.096 O.Ci2 0.C00 0.03] C_C00 00OC o.OOC O.OOC O.COO 0.000 O0O0 O.OOC O_OOCSoma T a.OOO A.Ooo a,oo7 B.oOo &.ooo s.OlO a.ooo a.Ooo B.0oo a,oOO B.ooo LOOO B.Ooo a.OAO B.OOO B.OO\AL 0.000 0.000 oooo o.0oo 0000 0.019 0.000 0_003 c28t 0.343 0.349 O33t oo98 0_075 A.A17 O ic7Tj 0.448 C.467 0473 0_420 o.4ot a.447 0.,109 C.431 O.4A9 0.34C 0.35: O.3 C312 A312 0.391 C.347zr 0 000 0 000 o-ooc o 0o0 0 coo 0 oc? o 000 0.00c o.oo2 c.ooc c.005 c-oo3 0.004 o.oco 0.002 0.ooote 4546 45a2 4650 48a7 4676 4666 4 t-14 461'0 4.210 4.2ii 4.121 4.09c 4.772 4.2jg <.527 1.394Mn 0.086 0.059 C.075 0.076 0.081 O.O7t 0.054 0063 C.125 0.123 0.096 O.tO5 0.C49 0_054 0.054 O.Cj5Me 0691 a66! Õ5/'5 0548 0656 c645 0.ó33 a.624 o.ó6s a.627 07iB o-gc5 0.955 i.ai2 0.908 c.9r5zt' 0 a)2 aa22 aú4 oo:i 0.006 o.oi2 o.oì: 0.016 o-o:r 0.023 c.or7 c.or2 0.02r o.cri o_or5 0.007Soma M 5.a93 5.795 5.796 j.s72 J,A23 j.B6.J 5.a82 5.Boa S.7IZ j.7tj 5.659 5.662 5.77t 5.744 5.s44 5.A26a-a C.002 0.0C5 0 oo4 O.Oj 2 O.OO2 0 Ol I 0.025 0 009 0.0C0 0.003 O.OCO C.COO 0.003 O_OOO 0.003 0.0008à 0 000 0-0c0 o ooc o-ooo 0 oc: c 009 0 oor 0.005 0.0c7 o.ool 0.c00 0.006 o.oc7 o.oc5 c.coo a.aa/-N¿ 0.021 0.01C O.ol3 O.O:O O.O2t 0.0t6 O.Ol5 A.A2i C.049 a.032 C.037 û.ASl C C04 0.0t 0 O.Cl t O OOgK 1.128 i.830 1.819 i.t\.t l.B6l i.7!,a LS]S 1.A44 t8C9 i.860 t.B:j t.63t t.B5o ,,.828 1.626 t.BO8Soma t t'74a Í'a41 1'83t I'811 I s85 1.8t3 r.a32 t.BZo La66 r.gt3 r.873 r.ag4 i.a6l r.a43 r.638 f.az3cátions I5'64t 15'635 15'62a 15 683 t5 7o8 15.676 r5.zt3 15.677 r5.ss2 1i.627 ts.532 t5.ss6 r5.6J2 l5,ia7 Íi.ra3 ts.6soci c_060 0.064 0.06? o.c7t O.oit a.a4) 0.c46 oo4ç ô.t60 0.289 C.t8l o_t8o o.o9l 0.098 o.o8: 0.095f a.278 0.339 O44a O.5ll c.228 A2iJ c_1.13 o.l4t :.3r2 i.089 ,t.247 ì_60; 0.189 0.34j a.224 A.i42
C.-t6j A.173

<..d.: ab¿:"o io;il te ce de(ecc"o

pàq. 5 oe 7

97.1 96.1 96.4 95./- 95.9 gS.4 95.E 98_6 97 5 9g_2 gl.Bc.24 A.29 A.22 o il c)r¿ o.l3 0.1: (J.84 Cgl 0.8: 0.ç7
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2.88 2.52
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o.r 4 0_t 0
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Tàbe¡a lV.7:
An¿/isei quîùtadi ontpletâJ ( DS) de bjatitds dos Gràù¡tos dà úr,1c¡os¿

Panaat3ì9tJA
sicr t5.g 36.i 35.9 35_9 :6.3 35.8 251
lio? :.85 3.90 -r.86 4.i7 .i 50 3.42 4.84
Ztq <1.¿. <lcj <t.d. -:Ì.d. <.ë <1.d. <t.d
Ál,or )2s 12.6 12.9 -tz.c .t3) -14.2 t:4
FeC 21.6 24i 24.A 24.1- :2.S 24.4 21.4rVr¡O 0.26 A.)4 A.25 0.26 O ll A 2) C.2)
r'r'r8o 8.89 8.85 8.76 8.5S g.4g g.94 tC.O
ZIC 0.07 0.05 0.OB < Ld_ < i cj A A7 O.Oe
CaO <1.d. < i.d <1.d. < i.rJ. <id_ <Ld. <i.a.gao 020 0.45 0_?6 O.iO C.ì6 O.4t t.óB
NarO C.07 0.06 C.ìO O.O3 C.O6 C.04 C_jiJ
KrO 9.2J 9.21 g.a3 9.30 9.26 8 98 8.60
cl 0.07 0.06 < i d. O.oi 0.06 0.06 o.os
i 0_9s 0.94 A15 0.95 C.31 A.2Ì A)/

somà 96.6 9l .3 97.c g7.1, 96 4 96.5 96.3
c_Ê_cl c.25 Õ24 O.t9 a.21 OO9 0.06 o_j2

ioi¿l 96.3 97.C 96.8 96.8 96.4 96.8 sb_2 96.4
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AmostrÀ

/2
sio2 66.3 65.7

41203 21.4 21.7

Tio2 0.06 < I.d.

teo 0.17 0.17

MgO <Ld. < Ld.

CaO 2.56 3.20
BaO < Ld. 0.09

5rO < l.d. < J.d.

Na2O l0.l 9.7 4

K20 0.28 0.30

fotal 100.8 100.9

2Ê

3
66.0

21.7

< l.d.

0.t5
< l.d_

3.09

< l.d.

< I.d.

9.84

0.26

101.2

Tabela lV.8:
Análises químicas comp/etds (WDS) de plâgiodásios dos 6rânítos dd 1ràciosâ

si 2.894

Al i.099
Some_T 3.993

li 0_002

Fe 0.006

Mg 0.000

Ca 0-120

Ba 0.000

Sr 0.000

Na 0.853

K 0.0r 6

Soma I 0.997

45
66.1 65.s

21 .8 21 .6

< l.d. < l.d.

o.t2 0.19
< l.d, < Ld.

3.09 3.04
< l,d. < l.cl.

< l.d. 0_06

9.46 9.7 0

0.69 0.29

¡0r.3 100.5

t.118
3.990
0.000

0.006

0.000

0.150

0.002

0.00 r

0.426
0.01 6

Í.ooo

65.9

2 t.8
< l.d.

0.1 l

< l.d.

2.97
< ¡.d.

< l.d.

9.49

0,49

t00.8

2.87 6

1.124

4,OOO

0.00l
0.004

0.00 t

0.139

0.000

0.000

0.804

0.027
o.976

2.a7 s 2.87A 2.87 5

1.1r6 l. 8 t.lt8
3.99t 3.995 3.993
0.001 0.000 0.000

0.006 0.004 0.007
0.000 0.000 0.000
0. t44 0.¡ 44 0.143

0.000 0.000 0.00 r

0.001 0.00 r 0_00 i

0.83 r 0.799 0.825

0.0r4 0.038 0.0r6
0.997 0.987 0.993

ào alutn¡nosa

2
66.8

22.1

< l.d
0.17

< Ld.

3.29

0.08

< l.d.

9.63

0.21

I02.3

7A

3
66.0

21.7

< f.d
0.09

< l.d
2.59

0.05

0.08

9.65

0.37

t00.6

< l-d.: ab¡ixo do limite de deteccão

45
66.8 68.9

21.9 20.5

< Ld. < t.d.

0. r 3 0.06
< l.d. < f .d.

2.7 4 1.38

< l.d. < l.d.

< l.d. < l.d.

I0.0 r0.8

o.07 0.o5

101 .7 I0 r .7

2.887 2.962

] l t5 1.040

4.002 4.002
0.000 0.000

0.005 0.002

0.000 0.000
o.127 0.064

0.000 0.000

0.000 0.000

0.84I 0.898

0.004 0.003

0.976 0.967

2.876 2.888
l-121 r.116
3.996 4.004
0-000 0.00l
0.006 0.003

0.00 r 0.000
a.t 52 0. r2 t

0.00 r 0.00l
0_00 r 0.002

0.803 0.8I I
0.0 r 2 0.020

0.976 0.968

7B

I2
63.7 64.6

22.8 23.0

< Ld. < Ld.

0.09 0. r 6

< l.d. < l.d.

4.t I 4.32

< Ld- < t.d.

< ¡.d. 0.07

9. r 8 9.O4

0.43 0.45

r00.3 10 ì .7

2.809 2.812

I.I86 I.IB ]

3.995 3.992
0.000 0.00l
0.003 0.006

0.000 0.000

0.194 0.20 r

0-000 0.000

0.000 0.002

0.7 85 0.7 63

0.024 0.025

t.006 0.999

64.3 64_4

22.6 22.5

< Ld. < l.d.

0. r0 0.15
< l.d. < l.d.

4.13 4.0 t

< l.d. < t.d,

< l.d. 0.06

8.96 9.0 r

o.49 0.5S

I 00.6 100.8

2.824

1.t7 t

0.00l
0.004

0.000

0. r94

0,000

0.001

a.7 63

0.027
o.990

1.162

3.99 t
0.00 r

0.006

0.00 r

0_t89

0.00 r

0.002

0.7 67

0.032

0.997
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AmoJ tra

5
5;O2 65.3

A1203 22.2

rio2 < t.d
FeO 0.1 l

MgO < l.d
CaO 3-63

BaO < Ld

5rO < l.d.

Na2O 9.27

K20 0.70

fotal 101 .2

si 2_849

Al 1 .142

'oÌnd_T 
3.991

li 0.00 r

Fe 0.004

Mg 0.000

Ca 0.170

Ba 0.000

Sr 0.00l
Na 0.7A4

K 0.03 9

SonÊ I 0.999

6/
65.9 65.5

2r.5 2¡.8
< l.d. < l.d.

0,r 3 0. 12

< I.d. < l.d.

2.96 3.1 /
< f -d. < Ld.

< Ld. < Ld.

9.57 9.52

o.77 0.59

100.8 r 00.8

2.884 2.868

1.106 1-126

3.990 3.994
0.000 0.00 t

0.005 0_004

0.000 0.000

0.139 0.t49
0.000 0.000

0.000 0.000

0.8r2 0.808

0.043 0.033

l.ooo 0.995

Tabela tV.B:

Anál¡ses quím¡cds completas (WDS) de pldg¡oclás¡os dos 6rdnitos dâ 
'ràtiasd

I
66.3

2ì.5
< l.d.

0.t I

< l.d.

2./9
< l.d_

< Ld.

t 0.l
0.22

t01.2

7B

66.0

23.0

< l.d.

0.tl
< l.d.

3.68

< l.d.

< l.d,

8.05

o.t 7

r0t.l

65.0 65.4

< l.d. < i.d
0.13 0. 13

< l.d. < Ld.

4.08 3.56
< l.d. < Ld.

< l.d. < l.d.

9.26 9.20

0.34 0.44

t0 t.7 t01.l

2.825 2.852
1 .170 r .1 48

3.994 4.OOO

0.000 0.00 r

0.005 0.005
0.000 0.000

0. r 90 0. ¡66
0.001 0.000

0.00 t 0.000

0.7 41 0.7 7 A

0.0 t9 0.024
0.996 0.975

2.886 2-A59

l.¡05 L172
3.991 4.032
0.001 0.001

0.004 0_004

0.000 0.002

0.r30 0.171

0.000 0.00l
0.000 0.00r
0.855 0.676

0.0 t2 0.009

t.oo3 0.a65

45
65.i 68.8
21.5 21.A

< l.d. < l_d.

0. t3 < l.d.

< l.d. < l.d.

2.9a 1.40

< l.d. < l.d.

< I.d. < l.d.

9.70 r0.9

0.44 0.05

t00.4 102.2

2.AAO 2.944
1.r2 t.061
3.992 4.006
0.000 0.000
0.005 0.000

0.000 0.000

0_ r 40 0.064

0.000 0.000

0.000 0.000

0.825 0.907

0.025 0.003

0.996 0.975

< l.d.: abaixo do limite de detecção

t2
64.4 64.1

22.3 22.2

< l.d. < l.d
0.r5 0.r4
< l.d. < l.d.

3.67 3.59

0.06 < l.d.

0.05 < l.d.

9.63 9.59

0.tI 0.t5
r 00.4 r 00.4

2.835 2.843
r.r56 t.l5l
3.991 3.994
0-00 ¡ 0.000

0.006 0,005

0.000 0.000

0.173 0.Ì 69

0.00 t 0.000

0.00 r 0,00l
0.822 0.8 r B

0.006 0.008
l.olo Loot

288
345

63.4 65.5 69.l
22.3 2t.6 I9.4
< l.d. < ¡.d. o.o5
0.18 0.12 < t.d.

< f.d. < l.d. < Ld.

3.60 2.92 0.33
< Ld. < Ld. < t.d-

0.06 < l.d_ < Ld.

9.05 ì0.2 ìt.7
0.25 0.t7 a.o7
98.9 100.6 t00.7

2.830 2.873 2.998
l.¡73 r.|6 0.993
4.OO3 3.9A9 3.991
0.000 0.000 0.002
0.007 0.004 0.001

0.000 0.00 ¡ 0.000
0.112 0.t37 0.0 t 5

0.000 0.000 0.000
0.002 0.000 0.00 r

0.783 0.865 0.983

0.0)4 0_0r0 0.004
0.979 t.Ot8 1.006
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Amostrà

t2
sio2 67.2 66.6
A1203 20.5 20.5

rio2 < l.d. < l.d
FeO O.12 O.14

MgO < l.d. < l.d.

CaO I .80 1.7I
BaO < l.d. < l.d.

SrO < f-d. <Ld.
Na2O 10.I I0.7
K20 0_35 0. r 9

Totàl 100.2 l(r0.0

345
66.6 65.6 61.8
20 .5 21 .3 20 .O

< l-d. < l.d_ < I.d.

0.rr 0.13 0.05
< l.d. < l.d. < l.d.

2.05 1.92 1 .08

< l.d. < l.d. < l.d.
< l.d. < l.d. < l.d.

r 0.5 10.1 n.]
0.r5 0.4r 0.¡5
100.0 99-4 100.r

Tabela lV.g:
AnálÈes quím¡cds completas (WDS) de plaþotlásios dos G/.dnitos da 6rd(¡ord

si 2.942 2.925
Al r.056 ì.163

So¡nd_f 3.998 3.9a8
Ti 0.001 0.101

Fe 0.005 0.105

Mg 0.000 0.101

Ca 0.084 0.184

Ba 0.000 0.100

Sr 0.000 0.,)00

Na 0.860 0.I1 3

K 0.020 0.r 1 I

t2
65.4 65.8

2t .9 21.9
< t.d. < t.d.

0.13 0.12
< f .d. < l.d.

3.12 3.33
0.06 < Ld.

< l-d. < I.d.

9.77 9.47
0.06 0.37

100.5 r0r.0

2.926
t.063

3.989
0.00t
0-004

0.000

0.097

0.000

0.000

0.894

0.008

Soma I 0,971 1,t715

2.898 2.965

I r 08 r _029

4-006 3.994
0.00 t 0.000

0.005 0.002

0.000 0.000

0.091 0.05 t

0.000 0.000

0.000 0.000

0.862 0.938

0.023 0.009

368
3

65.7

22.2
< l.d.

0.12

< l.d.

3.43
< l.d.

< Ld.

9.63

0.34

101.5

2.856
Lr39
3.994

0.000

0.004

0.000

0. r60

0.00r

0.000

0.8 t2

0.0 r 9

o.996

< ì.d.: abaixo do limite de deteccão

45
66.3 70.O

2t .a r 9.9
< Ld. < l.d.

0.t0 < l.d.

< l.d. < l.d.

2.83 0.44
< l.d. < l.d.

< l.d. < l.d.

Io.t 11.2

0.1 6 0.43

t0 t.3 t0r.s

I

2.867

t.t3l
3.998
0.00 t

0.005

0.000

0.t46
0.001

0.000

0.830

0.003

o.986

2.A68

| .126

3,995

0.00 r

0.004

0.000

0.t56
0.000

0.001

0.80 t

0.02 r

o.983

t2
65.1 65.9

22.1 21.6

< Ld. < l.d.

0.1 5 0.21

< l.d. < Ld.

3.62 2.95
< l.d. < Ld.

0.06 < f .d.

9.46 9.7 0

0.35 0.46

t00.9 100.9

2.880

¡,|6
3.996
0,000

0.003

0.000

0.t32
0.000

0.000

0.851

0,009

0.996

83

3
65.2

2r.8
< l.d.

0.r7
< Ld.

2.14
< l.d.

< ¡.d.

9.8 
'0.5 6

r00_3

2.867

I-I30
3.997
0.000

0.006

0.001

0.r29
0.00 t

0_000

0.83 7

0.031

,.005

2.998
r.003
4.OOt

0.001

0.000

0.000

0.020

0.000

0.000

0.929

0.023

0.9 74

45
65.2 69.6
21.9 t 9.5
< l.d. < l.d,

0.26 < t.d.

0.06 < Ld.

2.26 0.37
< l.d- < l.d.

< Ld. < ¡.d.

9.5 5 11.7

0.49 0.r 4

99.7 ¡0r .4

2.850

Ll39
3.989
0.00 r

0.006

0.000

0. t70
0.00 t

0.002

0.803

0.019

Í.oo2

Llt2
3.993

0.000

0.008

0.000

O.I38

0.00 r

0.000

0.82 2

0.026

o.994

2.87 5

l.Ì38
4.O13

0.000

0.009

0.004

0.1 07

0.000

0.00 r

0.816

0,028

o.965

3.000

0.993

s.992
0.000

0.002

0.000

0.0r 7

0.000

0.000

o.97 7

0.008

t.oo4
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Associação aluminosa
Amortra 95

t 683t23456712
5io2 63.7 i2.8 63.6 64.8 68.6 68.6 6/.a 64.0 64.1
A1203 23.0 23.1 23.1 22.3 t9.9 20.0 t9.5 22.6 22.2
lio2 < l.d- -: Ld. < Ld. < l.d_ < Ld. < l.d. <¡.d. < Ld. <Ld
FeO 0-15 ).08 O.t3 0.23 0.09 0.lO 0.t9 O.tO 0.t3
MgO < Ld. .: l.d. <Ld. < l-d_ < Ld. < l.d. <Ld. < l.d. < l_d.
CaO 4.57 1.78 4.57 3.iB 0.99 0.93 0.69 4.35 4.21
8aO 0.ì I )-09 O.0g < l.d. < l.d. 0.05 < l.d. < t.d. < Ld.
5ro 0.09 ').06 < t.d. < t.d. < I.d. < ¡.d. < Ld. <t_d. < l.d.

Na2O 9.08 ).76 8.82 9.48 .¡ .2 |.5 8.90 9.10
K2O 0.22 ,).t8 O.24 O.t4 0.rB O_t9 O.tO 0.4g 0.52
lotal l0l-0 .)9.9 100.6 t OO.B ìOO.B I O t.I 99.g t00.5 t00.3

Tabela lV.8:
Aná/¡ses quínizs completds (WDS) de plâgioclásjos dos 

'rdnitos 
dâ 1rdciosd

si 2.798 2.787
Al r.191 t.206

Somâ_f 3.989 3.993
li 0.000 0.001

Fe 0.005 0.C03

Mg 0.000 0.000
Ca 0-21 5 C.227

Ba 0.002 0.002

Sr 0.002 0.002

Na O.77 3 A.7 54

K 0_0r 2 0.0 t0

2-800

t.195
3.995
0.00l

0.005

0.000

0.215
0.00 r

0.001

0.7 52

0.013

o.989So¡na_I l.OlO 0.998

2.838

1-t53
3.991
0.00 i

0.009

0.000

0.177

0.00l

0.000

0.805

0.008

Í.oot

< l.d-: abaixo do lirnite de detecção

2.97 6

r,01 9
1AO1

0.000

0.003

0.000

0.046

0.000

0.000

0.931

0.010

o.990

2.973
1.020

3.993
0.001

0.004

0.000

0.043

0.001

0.000

0_938

0.01 l

345
63.8 63.9 63.8

22 .7 22 .3 22 .4

< l.d. < l.d. < l.d
0.12 0.2 ¡ 0.19
< l.d. < l.d. < Ld

4.56 4.25 4.17
< l.d. < t.d. < f.d.

< Ld. < Ld. < Ld.

8.95 9.09 9.09
o.45 0.31 0.37
100.6 r00.r t00.0

2.977 2.817 2.827
r.ot1 t.t75 1.157

3.9A7 3.992 3.985
0.000 0.001 0.00 r

0.007 0.004 0.005
0.000 0.000 0.000
0.033 0.205 0. t99
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.976 0.7 59 0.t78
0_006 0.027 0,029

o.

6

63.8

22.5
<Ld
4.12
< l.d.

4.32
< l.d.

< l.d.

8.99

0.38

r00. r

2.8t8
1.172

3.991
0.000

0.004

0.000

0.204
0.000

0.000

0.77 1

0.02 r

Í.ooÍ

2.809

1.t79
3.9aa
0.000

0.004

0.000

0.2r5
0.000

0.000

0.7 64

0.025

l.oo9

64.6
)) I

< l.d.

0.13
< f.d.

3.93

0.06

< t.d.

9.21

0.3I
r00.7

2.836

Lt55
3.992
0.000

0.005

0.000

0. r85

0.00r
0.00 r

0.7 84

0.02l
o.997

2.823
¡. r63

3.9A6
0.00 r

0.008

0.000

0.201

0.000

0.000

0.77 9

0.0r8
t.oo70.996 

'.Or

I
63.6

< ¡.d.

o.t 7

< Ld.

< l.d.

0.06

8.7 1

0.54

9 9.8

2.820

1.172

3.993
0.000

0.006

0.000

0.204

0.000

0.00 ¡

0.1 49

0.030

o.99t

2.820
1.169

3.989
0.00 t

0.007

0,000

o.t97
0.000

0.000

o.779

0.02l
,.006
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Amostra

t2
sio2 57.2 57.8
A1203 27.2 26.3

Tio2 < f .d. o.to
FeO 0.09 0.09
MgO < l.d. < l.d

CaO 9.61 8.36
BaO <1.d. < l-d
sro 0.09 0.1I

Na2O 6.25 6.69

K20 0.1 9 0.22
lotal lOO.7 99.8

si 2.554 2.597
At t.43å t.394

So¡na_T 3-987 3.991
Ti 0.000 0.003
Fe 0.003 0.003
Mg 0-000 0.000

Ca 0.460 0.403

Ba 0.000 0.001

Sr 0.002 0.003

Na 0.542 0.583

K 0.0tr 0.013
Soma_l LOlg l-OO9

Tabela lV.8:
Anál¡ses químicds completds (WDS) de pldgìoclás¡os dos 6rdnitos dd 6ràdosà

1684
3

63.3

23.5

< f.d.

0.r0
< l.d.

4.83

0.0 5

0.r I
8.7 4

0.30

t00.9

45
63.5 64.4
23.0 21 .7

< ¡.d. o.24

o.14 2.65
< l.d. I .01

4.61 3.00

0-07 < Ld.

< l.d. 0.05

a.70 8.56

0.36 0,88

t00.4 102.5

ioríticas e associad¿s

t2
54.5 54.4

28.6 2B.3

< l.d. 0.09
0.r0 0.t3
< l_d- < l.d.

11 .4 10.8

0.09 0.09
0.¡5 0.19

5.16 5.16

0.i2 0.20

100.0 99.4

2.463 2.47 2

1.522 r.5i9
3.986 3.991
0.000 0.003

0_004 0.005
0.000 0.000

0.550 0.526
0.002 0.002
0.004 0_005

0.452 0.455
0.007 0,0 t2
t.oÍg t.ooq

2.779 2.799 2.8 t0
1.2t8 ] 196 t_t16
3.996 3.995 3.926
0.000 0.000 0.008
0.004 0.005 0.097
0.00¡ 0.000 0.065
0.227 0.21 I 0_140

0.001 0.001 0.000

0.003 0.00t 0.001

0.744 0.744 0.724

0.017 0_020 0.04s

0.997 0.989 LO85

< l.d.: abaixo do limite de dete(-cão

59E

345
55.1 62.3 62.6

27 .7 23_0 23.5

o.o7 < l.d. < Ld.

0.t9 0.16 0.t5
< Ld. < Ld. < Ld.

to.l 4J6 4.73

0.17 0.08 < t.¿.

0.r4 0.17 0.t5
5.51 8.38 8.6 t

o .24 0 .67 0 .29

99.2 99.6 100.0

2.507 2.7 Bt 2.774
t.485 ¡.210 1.226

3.992 3.99t 4.OOO

0.002 0.00 r 0.000
0.007 0.006 0.005
0.000 0.000 0.00 ¡

0.490 0.228 0.225
0.003 0.00 r 0.001

0.004 0.004 0.004

0.486 0.7 24 0.7 40

0.014 0.038 0.0t6
t.oo7 ,.oo3 o.992
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Amostra 148

Nticlea Borda

5io2 67 .7 67.7
Al2o3 18.5 18_4

T¡O, < l.d. < Ld.

FeO 0.15 , 0.36
MBO <Ld. < l.d.

CaO <La. < Ld.

BaO < l.d, < l.d.

SrO <1.d. < l.d.

Na2O 6.47 6.19
KrO 7.55 8.03
ïotal 100.3 1OO.7

5i 3.020 3.020
Al 0.971 0.966

Soma_T 3.991 3.9A6
Ti 0.001 0.001

Fe 0.006 0.014

MB 0.000 0.000
Ca 0.000 0-000

Ba 0.00C 0.000

Sr 0.000 0-000
Na 0.560 0.535

K 0.430 0.457
Soma I 0.997 l.OO7

Tabela lV.9:
Est¡mat¡vds da compostçâo química primária de ferdspdtos dlcdrinos dos Granitos da 1raciosa

l8A
Total

67 .2

t 8.l
< f.d.

0.38
< Ld.

< l.d.

< l.d.

< Ld.

3.96

11.0

1 00.6

3.027

0.960

3.987
0.000

0.0r 4

0,000

0.000

0.000

0.000

0_3 46

o.634

o.995

68.2

18.6

< l.d.

o.21

< l.d.

< I.d.

< l.d-

< l.d.

8.06

5.26

100.4

3.020

0.970

3.990
0.00 r

0.008

0.000

0.001

0.001

0.000

0.692

0.297

t.ooo

77

Borda /
67 .1

< l.d.

0.r9
< f.d.

< l.d.

< Ld.

< l.d.

6.45

7 .64

99.7

3.0r 8

o.971

3.988
0.000
0.007

0.000

0.00 r

0.000

0.000

0.562
0.438

LO08

iaceo dlÀl¡nâ /

Eorda 2
67.2

r 8.7

< Ld.

o.20
< l.d.

< Ld.

< l.d.

< l.d.

6.9 5

6.7 9

99.9

3.008

0.98 7

3.994
0.000

0.007

0.000

0.001

0.000

0.000

0.603

0.388

o.999

< l.d.: abaixo do límite de deteccão

7AA

Núc/eo Eordd

67.3 67 .4

I 8_3 18.6

< l,d. < Ld.

o.24 0.20

< l.d. < Ld.

o.78 < f .d.

< l.d. < l.d.

< l.d. < t.d.

7.40 6_33

6. t4 7.A2

100.2 100.4

66.3

r 8.8
.: LcJ.

0.û6
.: l.d.

0.4)-

o.o7
< Ld.

4.92

9.46

r 00.0

2.994

0.999
? oo¿

0.000

0.002

0.000

0.021

0.001

0.000

0.43l
0.545

t.000

8tB

67.5

r9.4

< l.çJ.

0.06

< t.d.

0.6 5

< ¡.d.

< l.d.

8_46

4.21

I00.3

2.982

1.012

3.994
0.001

0.002

0.000

o.o3 r

0.000

0.000

0.997

3.005

0.9 64

3.969
0.001

0.009

0.000

0.03 7

0.000

0.000

0.641

0.350

1.038

3.412

0.9 79

3.99 t
0.00r

0.007

0.000

0.00l
0.000

0.000

0.54 8

0.446

t.oo3

Eorda

6 5.6

l 8.3

< l.d.

0.r6
< Ld.

0.09
< l.d.

< l.d.
1, ))

12.O

99.5

3.006

0.98 8

3-994
0_00l

0.006

0.000

0.004

0.000

0.000

0.2 B6

0.7 04

t.oot
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Amostra

Núc/eo lnterm.

Sio, 67.4 68.8
Al2o3 I9.0 2O.O

ïo¿ < Ld. 0.05
FeO 0.16 0.16
MgO < l-d. < l.d.

CaO 0.35 O.97

BaO < l.d. < l.d.

SrO < l.d- < l.d.
Na2O 5.69 10.8

KrO 8.55 O.73

Total 101 .2 101 .5

Tabela lV.9:
Est¡mativas dd campos¡cão químka printária de ferdspatos a/calinos dos Granitos da Gractosa

8ID
Eorda

67 .6

rB.4

< l.d.

0.5 9

< l.d.

0.'t 3

< l.d.

< l.d.

6.70

7 .O0

r00.5

5i

AI

Soma_T

Ti

Fe

Mg

Ca

Sr

Na

K

Soma_l

Núcleo Borda

67.8 67 .9

19.2 1 8.5

< l.d. < Ld.

0.08 0.17
< t.d. < Ld.

o.42 0.06
< l.d. < l.d.

< l.d. < l.d.

7.17 5.92

6.59 8.40

101.3 101.0

? aos ) o', a

0.998 1.016

3.993 3.991

o.0o I o.oo2
0.006 0.006
0.000 0.000
4.017 0.045

0.000 0.001

0.000 0.000
0.490 0.903

0.485 0.040
0.999 0.996

Associatão alcdlina I

68.0

18.7

< Ld.

o.17
< Ld.

o.o7
< Ld.

< l.d.

6.70

7 .23

100.8

3.0r 6

0_976

3,992
0.000
0.006

0.000

0.003

0.000

0.000

o.576
0.4 09

o.996

3.012 2.993 3.020
0.969 0.997 0.970
3,982 3,990 3.990
0.001 0.001 0.001

0.022 0.003 0.006
0_00i 0,000 0.000
0.006 0.020 0.003
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0_000

0.579 0.614 0.51 l
0.398 0.371 0.477
l.oo8 t.oog 0.998

87A

lnterm. Borda

68.1 67 .5

18.7 r 8.1

< f .d. < l.d.

0.17 0.22
< l.d. < l.d.

0.16 < f.d.

< l.d. < t.d.

< l.d. < Ld.

7.31 5.53

6.51 9. i 5

10t.0 100-7

l.d.: abaixo do limite de derecção

67.0

18.4

< l.d.

o. r3

< Ld.

0.20

0.05

< t.d.

4.13

lr.l
101.r

3.0r2
0.97 4

3.986
0.000
0.005

0.000

0.0Ì0
0.001

0.000

0.359

0.63I
I.Ot3

878

lnterm. Sorda

67.3 67.4

18.7 19-2
< l.d. < l.d.

0.1 4 0.1 4

< l.d, < l.d.

0.28 0.52

0.05 < l.d.

< l.d. < l.d.

5.69 7.35

8.58 6.3 t

r 00.8 101.0

3.0 r 2

o.97 s

3,987
0.00t
0.006
0.000

0.008

0.000

0.000

o.627

0.367

t.oo9

3.024

0.958

3.982
0.001

0.008
0.000

0.002

0.000

0.000

o.4 80

0.523

t.ot 6

3.004

0.986
3.990
0.001

0.005

0.000

0.01 4

0.001

0.001

0.492
0.449

l.oo3

2.9A7

r.000

3.987
q.000

0.005

0.000

0:025

0.001

0.001

o.632

0_356

LO20
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Amostra

Núc/,?o Borda

5io2 67.5 66.9
Al2o3 18.,1 18.3

TiO, <l.r). < l.d.

FeO 0.13 O.12

MgO < l.(J. < l.d.

CaO < f.d- < l.d.

BaO 0.01; 0.06
SrO < l.(J. < I.d.

NarO 5.2:, 4.11

K.O 8.9rj 1O.7

Total 100.3 100.3

Tabela lV.9:
Estimdtivas dd compos¡ção quinl¡cd prinTár¡d de feldspatos alcarinos dos cranitos da Graciosa

sì 3.025
Al 0.970

Soma_T 3.995-ri 
0.001

Fe 0.007
Mg 0.000
Ca 0.002

Ba 0.001

Sr 0.00C

Na 0.457
K 0.5 t2

Núdeo Eorda

68. r 68.8

18.6 I8.8
< ¡.d. < l.d.

0.15 0.06
< ¡.d. < l.d_

< l.d. < Ld.

< l.d. < l_d.

< I.d. < l.d.

5.61 7 .34

8.63 6.25

101.1 I01.3

3.023 3.024
o.97 3 0.97 2

3.997 3.996
0.000 0.00I
0,006 0.002
0.000 0.000
0.000 0.001

0.000 0.001

0.000 0.000

0.483 0.626
o.4a9 0.350
0-979 0-980

Núcleo Bo¡da

66.0 57.9

I8.0 17.3

< f _d. < Ld.

0.17 0.23
< Ld. < l.d.

< t.d. < Ld.

0.10 < t.d.

< Ld. < l.d.

1 .64 7 .68

13.9 5.31

99.8 88.4

3.025 2.944
0.974 1.033

3.999 3.978
0.000 0.000
0.006 0.010
0.000 0.001

0.000 0.000
0.002 0.000

0.000 0.000

0. t46 0.7 s7
0_814 0.344
0.968 L t t2

3.020

o.976

3.996
0.000

0.005

0.000

0.001

0.001

0.000

0.3 60

0.6 r B

o.9a5Soma I 0.980

< i.d.:,¡baixo do Iimite de detecção

Núcleo Botdd

67.4 66.5

18.0 17.9

< l.d. < l.d.

0.43 0.46
< Ld. < l.d.
< l_d. < Ld,
< l.d. < l.d-

< l.d. < Ld.

6.04 4.38

7.48 t0.0
99.4 99 4

67.1

l 8.l
< l.d.

o.21

< l.d.

< l.cl.

< t.d.

< I, cl.

6.3 i;

7.34

99.2..

3.027

0.96 5

3.992
0.000
0.008

0.000

0.001

0.000

0.000

0.556
o.423

o-988

5t

66.0

r8.3

< f.d.

o.t7
< Ld.

< l.d.

< l.d.

< Ld.

5.40

8.52

98.5

3.013

0.983

3.996
0,001

o.oo7
0.000

0.002

0.001

0.000

o.47A

0.496
o.985

3.035

0.956

3.99t
0.000

o.ot 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.5 28

o.429

o.974

3.028

0.96r

3.989
0.00r

0.018

0.000
0.000

0.000

0.000

0.3 86

0.582
o.986

Eardd

66_7

1B_0

< l.d.

0.15
< t.d.

< Ld.

< l.d.

< f .d.

5.1 ¡

98.9

3.031

0_966

3.997
0.001

0.006
0.000

0.000

0.000

0.000

0.450
0.51 l
o-969
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Amostra

sio2

Af203

Tio,

FeO

Mgo
CaO

Bao

SrO

Na2O

KrO

lotal

64.3

18.7

< Ld_

0.08

< t_d.

0.10

1 .71

0.0 5

r .61

1 3.9

1 00.4

2E

lnterm.

65.1

r 8.6

< l.d.

0.06
< l.d.

o.34

0.3I
< l.d.

2.50
12.9

I00.0

Esttmdtivas da composição guímica primárid de ferdspdfos alcarinos dos Granitos dd ,rdciosd

Borda

6s_ 5

18.2

< l.d.

o.o7
< I.d.

< l.d.

0.28
< t_d.

1 .27

t 5.3

too.7

3.004

0.985

3.989
0.001

0.003

0.000

0.002

0.005

0.000

0.113

0.893

|.ot 7

si 2.974 2.985
Al 1.019 1.007

Soma_T 3.99J 3.992
fi 0.001 0.ool
Fe 0.003 O.OO2

Mg 0.000 0.OOo

Ca 0.005 0.017
8a 0.031 0.007
Sr 0_001 0.000
Na 0.145 0.223
K 0_818 0.757

66.9

r 9.0

< f .d.

0.09
< Ld.

o.22

o.27
< t.d.

3.34

11.8

101.8

2.996
1.005

4.OOO

0_000

0.003

0.000

0.010

0.005

0.000

0.290

o.67 5

o.984

7

/nterm.

66.4

r 8.5

< ¡.d.

0.06
< l.d.

o.o7

0.25
< l.d.

2.43

13.4

tol l

Tabela lV.9:

Soma_l t.OO4 t.OOz

Eorda

66.3

18.Ì

< l.d.

< l.d.

< f .d.

< l.d.

0.05

< Ld.

0.3 6

16.7

101.5

3.018
o.97 3

3.991
0.001

0.001

0.000

0.000

0.00 r

0-000

0.032

0-968

t.oo4

Núc/eo

66.7

18.4

< Ld.

0.09
< l.d.

0, l9
< l.d.

< Ld.

? so

t0l.t

3.013

o.978

3.99r
0.000

0.004

0_001

0.009

0.000

0.000

0.227

0.75 8

o.999

< f.d.; abaixc Jo limite de detecção

7B

lntem. Borda

66.1 66.4

t8.9 I 8.2
< Ld. < l.d.
o.o7 0.06
< Ld. < t_d.

0.5I < f.d.

0.I 9 0.08
< l.d. < l.d.

2.59 t.39
13.0 15.2

l0l.4 t0 r.4

3.008

0.9B6

3.994
0.001

0.002

0.000

0.003

0.004

0.000

o.214

o.772

o.997

Nucleo Bordd

66.1 65.0
18.6 17.9

< l_d. < l.d.

0.10 0. tO

< ld < l.d.
0.ì2 < l.d.
0.08 < Ld.

< l.d. < l.d_

3.33 0,40
1 1 .7 16.0

100.0 99.5

2.985
r.007

3.992
0.00Ì
0.003

0.000

0.025

0.003

0.000

o.227

0.74A

t.006

t3
Núcleo Bordd

66. r 64.7
18.5 18.0

< l.d. < t.d.

0.09 0.I I

< l.d. < Ld.
0.29 < l.d.
< t.d. o.o8
< Ld. < l.d.

4.64 0.33
9.73 t6.2
99.4 99.4

3.0r5
o.975

3.990
0.000

0.002

0.000

0.001

0.00 t

0.000

o.122

0.883

l.ot o

3.005

0.99 5

3.999
0.000

0.004

0.001

0.006

0.00l

0.000

o.293

0.679

o.985

3.0 ¡8

0.980

3.997
0.000

0_004

0.000

0.000

0.000

0.000

0.036

o_945

o.9a6

3.004

0.990

3.994
0.001

0.004

0.000

0.0t 4

0.000

0.000

0.409

0.564

o.992

3.010

0.985

3.996
0.000

0.004

0.000

0.000

0.00i

0.000

0.030

0.959

o.995
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AmostÌa

Nticleo
5io2 6ó.0
Al,O. 13 6

TìO2 < I.d.

teO 0 05

MeO < Ld.

CaO 0.26

BaO O 21

SrO < Ld.

Na2O 3 77

K:O 10.9

Total 99.9

Tabela lV.9:
Est¡mdtivas dà composìção quimicd primária de feldspatoi arcalinos dos Granitos da craciosa

288

Interm.

65.6

18.4

< l.d.

0.08
< l.d.

0.14

0.3 8

< l.d.

2.60

12.5

99.7

3.004

0.995

3.999
0.00l
0.003

0.000

0.007

0.007

0.000

0.231

0.7 2A

o.9 78

Eorda

65.9

18.2

< ¡.d.

0.10
< f.d.

0.13

o.28

< l.d.

r 2.6

99.7

3.0 r 8

0.980

3.998
0.000

0.004

0.000

0-006

0.005

0.001

0.21 9

0.73 5

o.97t

si

AI

Soma_T

Ti

Fe

Mg

Ca

Ba

5r

Na

K

32
Núcleo Eorda

65.6 65.2

18.3 17.8

< Ld. < Ld.

o.o7 0.09
< l.d. < I.d.

o.22 < Ld.

o. ío < t.d.
< Ld. < l.d.

3.01 0.36
12.5 16.3

99.8 99.8

3.001

0.997

3.!198

0.00l
0.002

0.o00

0.01 3

0.004

0.000

o.132

0.{)3 4

o.985

368

NLicleo Rorda

65.1 65.4

18.2 18.2

< l.d_ < l.d.

0. t0 0.o7
< l.d. < l.d.

0.09 < l.d.

0.24 0.3l
< l.d. < l.d.

1.39 0.52
1 5.0 16.3

100. I t00_8

< Ld.: abaixo do limite de deteccào

3.004

0.986

3.990
0.000

0.003

0.000

0.011

0.002

0.000

o.267

o.724

r.ot I

3.019

o.97 4

3.992
0.000

0.003

0.000

0.000

0.000

0.000

0.03 2

0.963

t.ooo

Núcleo Eorda

66.7 65.9
18.8 I8.0

< f .d_ < Ld.

0.08 0,06
< l.d. < Ld.

0. 0.10

0.1 6 < Ld.

< l.d_ < Ld.

3.72 1 .7 4

r r .6 14.3

101 .2 I00.1

3.001

0.989
3,989
0.000

0.004

0.000

0.005

0.004

0.001

o.124

4.879

t.of7

844
Núcleo Borda

67.6 67.1

I 8.5 Ì 8.6
< l.d. < l.d.

0.19 0.15
< l.d. < f.d.

0.05 0.05

< Ld. < Ld.
< f .d. < Ld.

5.56 4.43

9. I 9 10.7

r01.2 t 0l,l

3.005

0.98 5

3.990
0.000

0.003

0.000

0.002

0.006

0.000

0.04 6

0.95 5

t.o12

3.001

0.994
3.995
0.000

0.003

0.000
0.005

0.003

0.000

o.324

0_6 64

t.oo0

3.0 ¡9

o.97 4

3.992
0.000

0.002

0.000

0_005

0.000

0.000

0.154

0.83 3

o.996

3.014

0.973

3-987
0.00l
0.007

0.000

0.002

0,000

0.000

0.480

o.523

t.ot 3

3.009

0.981

3.990
0.00 r

0.006

0.00r

0.002

0.00 t

0,000

0_385

0.6 r3

Í.oo8
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Amostra

Eorda / lnterm. I
5¡O, 67.7 66.5
Al2o3 18.4 18.4
Tio2 < l.d. < f.d_

FeO 0.1 5 0.1 1

MgO < Ld. < l.d.
CaO O.14 0. t 5

8aO < l.d. < l.d.

SrO < l.d. < l.d.

Na2O 6.33 4.O7

KrO 7.55 lO.9
Total 100.3 100.2

s¡ 3.023 3.009
Al 0.967 0.983

Soma_T 3.990 3.993
Ti 0.001 0.000

Fe 0.006 0.004
M6 0.000 0.000
Ca 0.007 0.007

Ba 0.000 0.000

Sr 0.000 0.000
Na 0.548 0.357
K 0.430 0_63 r

Tabela IV.9:
Estimdtivas da composição quím¡ca primárid de feldspdtos arcalinos dos Granitas dd Grdciosd

858
Núcleo

66.7

r 8.3

< l.d.

0.1 1

< Ld.

0.14
< l_d.

< Ld.

4.08

11.0

100.4

lnterm. 2 Eorda 2
66.9 66.5

18.6 t 8_6

< ¡.d. < Ld.

0.t6 0.11

< l.d_ < l.d.

0.34 0.28
< l.d. < Ld.

< l.d. < l.d.

5.14 5.04
o ll o qa

100.5 t00.I

88A
Núcleo Bordd

67.8 67 .6

18.7 I 8.6
< f .d_ < l.d.

o.12 0.I 1

< l.d. < l.d.

o.24 0.23
< Ld. < l.d.

< l.d. < Ld.

6.04 5.67

8.00 8.60
r 00.9 100.9

3.013 3.014

0.979 0.97 7

3.992 3.99 t
0.00 r 0.00 I

0.004 0.004

0,000 0.000

0.0 t2 0.01 l

0.000 0.000

0.000 0.000

0.521 0.490
0.454 0.489
0-992 0.995

3.015 3.004 2.999
o.97 4 0_986 0.99l
3.989 3.990 3.990
0.00 r 0.000 0.000
0.004 0.006 0.004
0.000 0.000 0.000
0.007 0.01 6 0.014
0.000 0,000 0.000

0.000 0.000 0.000
0.357 0.448 0.441

0.635 0.534 0.552
t.oos t.oo4 t.o I Io.99Í LOOO

< Ld.: abaixc do limite de deteccão

1683
NLicleo Eorda

66.1 65.7

14.2 ILt
< l.d. < l.d.

0.1 1 0.1 5

< l.d. < Ld.

< Ld. 0.08

o.12 0.l0
< Ld. < Ld.

2.89 2.71

12.7 I2.B

1 00.2 99.7

3.012 3.012
o.97A 0.979
3.990 3.99t
0.001 0.00 ¡

0.004 0.006

0.000 0.000
0.002 0.004

0.002 0.002

0.000 0.000
0.256 0.240
0.741 o.7 50

l.oo7 Loo3

Rochas monzodioríticas e associadas

| 683 (2)

foâ/
64.9

17 .9

< Ld.

0.17

< Ld.

< l.d_

0.l l
< f .d.

0. B0

r 5.5
aa 5

3.013

o.979

3.992
0.000

0.00fi

0.000

0.001

0.002

0.00l
o.o7 2

0.9 ì6
0.998

59E

N¿cleo Sordd

ó5.0 64.6

18.3 t 8.4
< f_d. < I.d.

0.09 o.o8
< f .d. < l.d.

0.09 < t.d.

o.97 t.o9
o.07 0.08
1.63 0.99

1 3.6 1 4.7

99.8 99.9

3.00t 2.995

0.997 1.003

3.998 3,998
0.001 0.000
0.003 0.003

0.000 0.000
0.004 0.002

0.0 t I 0.020

0.002 0.002

0. 146 0.089
0.798 0.A67

0.974 0.984
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Os Granítos da Cracíosa

O estudo geológico de campo. integra<1o com a caracterização petrográfica de fácies e o
tratamento de imagens de satél¡te e de dados aerogamaespetrom étricos perm¡tiu estabelecer uma

nova divisão para as rochas graníticas presentes na região da Serra da Craciosa. Neste sentido,
propõe-se a com pa rtim entação do denominado "Maciço Craciosa" em três unidades independentes:

Maciço capivari. Maciço Órgãos e Mâcico Farinha seca que, juntamente com os Maciços Marumbi e

Anhangava são aqui reunidos sob a denominacão de Cranitos da Craciosa.

os contatos externos inferidos para os cinco maciços são apresentados em mapa e mostram

formas elípticas de or¡entação NE-SW, cada uma com áreas entre 34 e 10O krn2. A independência

estrutural das cinco unidades fica em geral ressaltada nas imagens de satélite, em moclelo digital de
terreno, bem conlo em mapas aerogamaespectrom étricos.

O Maciço Capivari é constituído de sieno- e nlotlzogranitos com biotita e anfibólio cálcico. Nas

porcÕes central e E do Maciço Órgàos afloram facies petrográficas semelhantes, enquanto na porção

W, predominam álcali-feldspato granitos com anfibólio cálcico, com ocorrência subordinada de
quartzo monzodioritos. O Macico Farinha Seca, por sua vez, é composto por álcali-feldspato granitos

com anfibólio de composição variável desde cálcica até sódica, com unra ocorrência isolada de
quanzo sien¡tos com enclaves de rochas m onzod¡oríticas. Nas porcÕes N e S do Maciço Anhangava,

afloram áfcali-feldspato sienitos com anfibólio: já na porção central, predominam sieno- e

monzogranitos com b¡otita e anfibólio semelhantes aos observados nos Macicos Capivari e órgãos,

além de álcali-feldspato granitos com biotita similares aos do Maciço Anhangava.

A distribuição espacial e as relações estruturais entre as fácies petrográficas mapeadas nestes

macicos não são bem conhecidas devido às dificuldades de acesso e à precariedade dos

afloramentos.

AssocÍacõ es p etrográfíca s

Com base em critérios petrográficos, as roclras presentes nos cinco macicos estudados foram
agrupadas em quatro associações dist¡ntas.

A associacão alcalina lé caracterizada por álcali-feldspafo sienitos do Maciço Anhangava e

ocorrôncias isoladas de álcali-feldspato granitos do Maciço Farinha Seca. são rochas tipicamente

hipersolvus, que mostram um aumento contínuo dos teores de quaftzo e uma diminuicão na
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quantidade de máficos em d¡reção aos termos mais evoluídos. As variedades mais máticas são

marcadas pela presença de anfíbólio cálcico + cl¡nop¡roxênio + olivina +allâ¡l¡ta +titan¡ta
(+ ¡lmen¡ta, +z¡rcão, +apatita), enquanto nas variedades intermediárias o anfibólio é cálcico-sódico,

clinopiroxênio é raro, olivina está ausente e chevkin ita-perrier¡ta é acessór¡o típ¡co: nas variedades

mais félsicas, anfibólio sódico é a única fase máfica importante. Biot¡ta, quando presente, está

claramente associada às transformacões pós-magnìát¡cas, juntanrente com anfibólio sódico tardio. A
evolução modal é semelhante à das típicas séries alcalinas (e.6t Larneyre e Bowden, 1982; Bonin ef
a/., 1998). porém faltam os termos básico-interm ed iários portadores de plagioclásio.

os álcali-feldspato granitos conl anfibólio dos Macíços Farinha Seca e órgãos compoern a

associação alcallna //' Esta âssoc¡ação contrasta com a anterior por apresentar intervalos restr¡tos de
variação modal e pela presença de anfil¡ólio como máfico essencial. Destaca-se que. apesar da

homogeneidade lnodal. as variações composicionais dos anfibólios cobre¡ toclo o espectro
observado nos anfibólios da associacão anterior. Dentre os acessórios, o maior contraste é a presença

de magnetita nas variedades com anfibólio cálcico.

Biotita +anfibólio s¡eno-, monzo- e álcali-feldspato gran¡tos dos Mac¡ços Capivari, orgàos,
Anhangava e Marumbi, t¡picamente subsolvus, caracterizam a associacão a/untinosa. As tendências

modais rnostram variações rìenores nos teores de quartzo e máficos, e, de maneira gerar, as

variedades nrais ricas em feldspato alcalino (e pobres em plagioclásio). também são as mais pobres

em quartzo. os minerais acessórios tip¡cos são titanita, allanita. magnetita e ilmenita.

As rochas m onzod ioríticas, de afinidade potáss¡ca, são caracterizadas pela paragenese biotita
+anfibÓlio cálcico +clinopiroxên¡o augítico + nragnetita +ilmenita (+apat¡ta, allanita, zircão) e

aparecem como ocorrências d¡scretas isoladas. Evidências geológicas e modais sugerem interação
local entre magmas dioríticos e graníticos da associação alcalÌna //, que propiciou a geração de rochas

híbridas (granodior¡tos e quartzo sienitos) caracterizados pela presença de enclaves microgranulares

ricos e¡n m inerais máficos.

Químísmo mÍneral

ña -. -^i.- -^-^t ^.uc rr¡dr¡ulr¿l geral, os ffilnerals ¡ììaÍ¡cos liresentes enl todas às assoc¡acoes såo ricos em Fe e
pobres em Mg e Al. Nas associacões alcalinas, os anfibólios são os mais importântes indicadores da
evolução química dos respectivos magmas, principalrnente através do aumento progressivo nos
teores de Na e Fe3+.
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Na associação dlcalind /, os anfibólios seguem um cam¡nho em diversos aspectos compatível

com uma trajetÓria dgpdít¡cd. A cristalização se dá em ambiente progressivam ente mais oxidante e

alcafino. A relativa abundância e complexidade das transformações pós-magmáticas são tÍpicas de

sistemas agpaíticos. e ficarr melhor evidenciadas, nas rochas estudadas. principaf mente pela

substituição de anfibófios cálcico-sódicos por anfibólio sódico e biot¡ta rica em Si. Na assoc¡açao

alcalina //. as trajetór¡as evolutivas dos anfibólios são algo diferenciadas: faltam as trajetórias

oxidatrtes típicas, e nas variedades com anfibólio sódico prirnário observam-se tendências contrár¡as,

claramente redutoras. Os anfibólios da associação aluntinosa, por outro lado, se destacam pela sua

homogeneidade, com composiçÕes tipicamente cálcicas. Os anfibólios das rochas nl onzod ioríticas

contrastam com os presentes nas rochas sienít¡cas e graníticas pelas suas composicões mais

magnesianas: situação similar é observada para os cfinopiroxênios.

Plagioclásio está presente apenas na assocìação aluminosa e nas rochas rr onzod ioríticas e

associadas Na associação aluninosa, as compos¡çÕes variam de oligoclásio no núcleo, ern direçâo a

albita cálcica nas bordas (An,o.ro). Bordas albít¡cas pós-magmáticas são comuns. As rochas

monzodioríticas apresentam plagioclásios com núcleos labradoríticos (An,o.rr) e bordas de oligoclásio

(Anro-rJ. As composições obseryadas nos quartzo sienitos são senrelha¡ltes às dessas bordas.

As diferenças mais marcantes nos teores de Or estão associadas, como esperado, à coexistência

ou não com plagioclásio. Assim, os feldspatos alcalinos presentes nos sieno- e monzogranitos têm

valores de ortoclásio bem superiores (Orur.rr) quando comparados aos álcali-feldspato sienitos e

granitos das assoc¡acÕes alcalinas (Or.r,r, - alcalina /: Oror.u, - alcalina ll¡ e aos álcali_feldspato

gran¡tos da associação aluntinosa (Oroo,uo). Analogamente, os feldspatos alcalirros das rochas

monzodioríticas são ricos na molécula ortoclásio (Orr,,-r, ).

Condíções de crístalízação

PressÕes de cristalização foram estimadas com base no teor de Al em anfibólios das rochas da

associação aluminosa e monzod¡oríticas. As primeiras resultaram em valores entre 2 e 4 kbar,

provavelmente superestimâdos devido aos teores elevados de Fe nos anfibólios. Os melhores

resultados (2 t 0,6 kbar), mais compatíve¡s com dados geológicos e petrográficos, foralr o6tidos

para os monzodior¡tos.

As temperaturas de saturação calculadas para Zr e P. aliados aos dados petrográficos, apontam

temperaturas de liquidus no intervalo entre 800 e 900oC tanto para as associacÕes alcallnas (f r,.)
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como para a âluninosd (To). Já as ten'ìperaturas de solidus foram estimadas em 700-75OoC, conl

base no equilÍbrio anfibólio cálcico * plagioclásio (variedades aluminosas) e no caráter hipersolvus

(Puza: 2 kbar) dos á lcali-feldspato granitos. Vale a pena destacar que a evolucâo química dos

feldspatos nas rochas subso/vus indica cristafização sob condições de aumento progressivo na

atividade de água. No caso das rochas monzod iorít¡cas, as temperaturas de liquidus devem ter sido

próxinras a 1000oC (T¡o) e as de solidus pouco rlais altas. em torno de 75OoC

As associacões petrográf¡cas estudadas mostram também condições redox diferenciadas. Na

assoc¡ação a/calina /, os termos nrais ¡náficos cristalizaram em condiçÕes algo inferiores ao tampão

QFM; condicões relativamente redutoras, em que biotita rica em Fe permaneceu estável,

prevaleceram até os estágios pós-magmáticos. Esta evolução se dá tipicamente segundo utra

trdletórtd oxidante, como indicado pela evolucão química dos anfibóf ios. Já na associação alcalina //,

as variedades menos evoluídas sugerem pelo nenos em parte condições mais oxidantes (presença de

titanita e magnetita) e o quimismo dos anfibólios indica trajetórias relativamente redutoras nas

rochas mais evoluídas. A associacâo aluntinosa, assim como as rochas monzod ioríticas, cristalizou em

condiçoes com parativamente oxidantes, próximas ao tampão TMQAI.

PerspectÍvas

o magmatismo Tipo-A da regíão da Craciosa guarda similaridades com o obse¡ado em

diversas províncias pós-colisionais em que afloram associaçÕes petrográficas de afinidades alcalinas e

aluminosas contetî porâneas. para as quais são inferldas contribuiçÕes ¡mportantes do manto e da

crosta cont¡nental (Poitrasson et a/., 1995). Na área estudada, entretanto, a ausência de rochas

intermediárias com plagioclásio cfaramente vinculadas com as rochas sienít¡câs e graniticas permite

quest¡onar se as rochas das associacões alcalinas de fato representam produtos de diferenciação de

magmas básicos, provenientes do manto. As ún¡cas ocorrências contemporâneas de rochas

intermediárias, os monzodioritos, parecem representar, ao nível atual de erosão, atividades discretas

e dissociadas. Assinl, ficam abertas algumas possibilidades para estudos futuros.
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l. lrurnoouçÃo

A abundância relativa entre os minerais presentes em uma rocha é uma infornracÕes essencial

na nraioria dos estudos em petrologia ígnea. Desde a classificacão das rochas, até a compreensão de

trajetÓrias evolutivas de séries magnláticas, uma boa est¡mat¡va das co¡tposicÕes modais se faz

sempre necessár¡a. Pafticularmente em trabalhos envolvendo nrodelamentos geoquímicos, e¡ que é

fundamental conhecer estimativas dos volumes de fases acessórias, não só as composicÕes ¡odais
dessas fases são relevantes, llas tal¡bérn os erros associados a essas llediclas.

Apesar da inrportârrcia singular destas estimâtìvas, chama a atencão a escassez de trabalhos

avaliando a quafidade das técnicas utilizadas. Formas de obter estimativâs de erro, foram delirreadas

apenas teolicarnente, não se tendo chegado a um consenso. Talvez por esta razão, erros nu¡ca sejanr

apresentados em estudos petrológicos convencionais.

Fica evidente, poftanto, a necessidade de se avaliar a qualidade das d¡ferentes técnicas

estimàtiva da composição modal de rochas ígneas, bem conlo de se escolher um método

avaliacão dos erros envolvidos co¡ro base para a corTeta utilizacão destes dados.

Esta contribuìção busca fazer esta avaliação tendo como base a realizacão de sinlulacÕes elll

computador, a partir de imagens ideais - obtidas a partír cle âmostras reais - cle coûrposicão

conhecida , utilizando a técnica de contagem de pontos, a mais amplarrente utilizada até hoje.

I l. TRnenLHos ANTERtoREs

II,1, DE DËLEssE A HURLBUT (1 85o.I 940)

As primeiras tentativas de obtenção análises modais remotltam ao nreio do século xlx e se

devem a Delesse (1 848, âpud Cl1àyes, 1956). A técnica por ele utilizada cons¡stia em desenhar uma

seção de rocha em papel e a seguir transferi-la para uma folha metáìica. Os cJiferentes pedaços,

depois de cortados, eram pesados, de forma a se ating¡r urÌla estimat¡va de suas quantidades. Apesar

de utilizar uma técnica trabalhosa e demorada, Delesse abriu as poftas para a avaliaçåo das

composiçÕes llodais. Mesmo con os avanços pfoirostos por outros autores ainda no sécilfo xlx, a

técnicâ esteve setîpre nruito distante de ser suficientemente rápida .parà ser r.rtilizada

s¡sternàr¡cam ente

Rosiwal, no final do mesmo século (1 B9g), propós um novo procedimento. que serviu como

base para os estudos realizados na primeira metade do século XX. A técnica consistia enr utilizar

de

de
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como llase línhas de referência que atravessavarn a amostra: a abundância relativa dos nlinerais era

obtida a partir da proporçao entre a distância ocupada por um dado mineral e o comprimento total
analisado. o estabelecimento da técnica como padrão na época se deve a shand (191 6, a¡;ud
Chayes, 1956), que introduziu a utilização de micrômetros para a medida das proporçÕes refativas

entre os segmentos. A utilização de diversos mícrônretros simultaneamente (Wentworlh, 1923; Hunt,

1924), poster¡orrll eì1te movidos por um rnotor (Hurlbut, 1939), foram avancos naturais da técnica.

11.2. CHAYES (t 94O-196O)

Os trabalhos desenvolvidos por Chayes nas décadas de 40 e 5O representam um verdadeiro

lraJ-co na história do desenvolvimento das técnicas de análise ntodal e os âvâncos encontram-se

resum idos ern Chayes (1956).

Em primeiro lugar, chayes d efin itivanr ente demonstrou a propriedade que permite a

estimafiva das proporçoes volumétricas entTe as fases mirrerais a paüir das proporçÕes em área - a

relação de Defesse - ou das propolcÕes fineares, o que ainda não havia sìdo feito apropriadamente

até então.

Além dlsso. chayes propôs urr novo método de est¡ûìativa - a contagem de pontos (chayes,

1949) -, até hoje o método mais urilizado pelos petrólogos. chayes ('l956) conclui que a nova

técnica' além de diminuir pela tretade o tempo de análise, deve, pelo menos teoricanrente, levar a

resultados mais consistentes.

Chayes (1 956) penìranece até

procedimentos, demonstrando que esta

estão apresentados em diagramas para

desejada (cf Figuras 11 a 13 de Chayes,

hoje como o único a avaliar a reprod utibilidade dos

depende da área analìsada; os resuftados de seu estudo

avaliar a área nrínima necessár¡a corr base na precìsão

1es6).

No mesmo trabalho, chayes foi pioneiro em identificar que os erros podem ser

satisfato riàm ente estimados assulrindo-se urna distribuição binomial, pernìtindo pela primeira vez a

sua avaliação,

Finalnlente, chayes (1956) demonstra que seu método, desde que aplicado corl critério, pode

ser adaptado à Þior situação possível, em rochas perfeitamente bandadas, o que aré entáo figurava

cor¡o um problema sel¡ solucão.
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E por estas razÕes que os trabalhos de Chayes revof ucionarall1 a conlpreensão e as técnicas de

análise modal.

1 1.3. DESENVoLVtMENTos RECENTES ( I 960- l 990)

A paft¡r dos trabalhos de Chayes, pouco foi feito no sentido de refinar as técnìcâs e as

avaliacÕes de erro propostas por efe.

As principais contribuiçÕes buscara¡l definir métodos de se estìtrar os eTros envolvidos na

análise modal, havendo pelo menos duas linhas coucorrentes.

Van der P/as e tobi (/ 965) e Howarth (t 998)

ApÓs um intervalo de quase uma década, van der Plas e Tobi (1965) apresentanr unr diagrarna

que pernlite obter o erro associado a unra medida com base no número de pontos contados e na

abundância refativa cle um dado mineraf , cor¡o destacado por Howar-th (199g). o cliagrama é
construído tomando-se por base uma distrìbuição birronriaf de probabilìdacles; entretanto, van der

Plas e Tobi (1965) não demonstranl a adequacão cleste pressuposto, valendo-se apenas de

argurnentos teóricos bastante sirnplificados e da deducao de Chayes (l 956).

Apesar de Chayes não encontrar uma relacão direta entre tar-nanho de grão e d¡stância entre os

pontos. a afirmação de van der Plas e Tobi (1 965) - " ... because obviously ln analyzing a pegndtite

with d grdln slze of several centimeters lt would be a wasrc of nte to rcunt with a point distance of
say 0.2 mrn." - figura como uma evidente supersimplificacão das ponderacoes feitas por Chayes

(1956) acerca do número de pontos a ser contado e da área a ser analisada em função da granulaqão

da amostra Ainda assinr, van der Plas e Tobi (1965) argumentatn que a correta avaliacão dos erros,

assumindo uma distribuicão binomial, pressupÕe que observaçoes sucessivas sejam independentes;

ou seja, o espdcdmento entre os pontos dndllsddos tem de ser tnàiar que o maior grão prese¡1te nà

área ana/isada, de forma que nenhum grão seja contado lrais de unla vez.

' Howarth (1998), por sua vez, argumenta que apesar do avanço representado pelo díagranra de

van der Plas e Tobi, a distribuicâo binomial foi aproximada a uma distribuiçao nornral com base na

aplicação do T'eorema do Limite Central para a sua construção. Esta aproximação conduz a uma

imprecisào refativamente grande, o que leva Howanh (l9gB) a apresenrar novas aproximacÕes,

muito mais exatas, para o cálcufo de uma distribuícão binomial:

Eq. APl.1a
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onde p(n)" e p(n)r são, respect¡vam ente, os limites superior e ¡nferior do intervalo <1e confiança cla

est¡mativa de p (Þ): n é o número de contagens de url dado mineral eNonúmerototal de

contagens: c¿ é o limite de confiança; Betalnv retorna o inverso da distribuição Beta cumuiatìva. O

autor, com base nestas aproximações, produz novos diagrarÌas em substituição ao de van der plas e

To bi.

Ao contrário do diagrama de van der plas e Tobi, os cliagramas e cálculos propostos por

Howafth (1 998) podem levar a interualos assiÌnétrìcos em torjro da média. Alélr cJisso, uma

valrtagem deste segundo lrétodo é que ele permite avaliar a conce,rtraçAo máxima apreserrtada por

um mineral identificado petrogr'afica m ente, mas corn zero contagens durante a análise modal:

p(n)'= 13¡* iBetalnv(1 -ol2, n-r-1. N. n)l

P(n)' = l0o * [1 - BeLalnv( I - crl2. N-n +1, n)]

Þ:0
p(0)':100*(1 -gr/r!)

P(0)' = 0

N = 
cr/Az

onde c, é definído corrìo um fator de cobe¡tura (Tabela Apl.1: cf. Howarth, 1 99g)

Tabela APl.'l:

Valores de c, em função de y*

c,

1 .96989

1.27359

1 .00635

0.7 47 39

Eq. APl.1b

Eq. APl.l c

Eq. APl.2a

Eq. APl.2b

Eq. Al)1.2c

Ëq. APl.3

Com os diagramas de llowarth (1998), assim como o de van der Plas e Tot¡i, é possível estimar

o núnleTo de contagens necessárias de unr dado mineral para se chegar a ulla dada precisão conr

base na sua proporção. segundo Howârth, mais do que isso, é possívef estimar o número tota¡ de

contagens necessárias para que, ern um conjunto com pelo trenos 3 constìtu¡ntes, tenha-se jO0*(1 -
Y) porcento de cefteza de que todos eles estão dentro de um ¡ntetvalo de confianca de comprimento

100 * 2^ porcento em refacão ao valor real:

0.01

0.05

0.1 0

0.20
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A cotlbinação do número total de pontos a serenl contados, co¡ì o espacanrento da r¡alha a

ser utilizâda * que deve ser maior que o ma¡or dos grãos analisados, conro discutido acinla - leva

autotn atica m ente à área mÍnima a ser contada.

Net/son e Brockntan (/ 927)

Todo o arcabouco teÓrico desenvolvido por van de| Plas e Tobi (1965) e Howafth (1998) para

se obter estiinativas de erros para as análises r¡odais tem cot'no pressuposto que a distribuicão dos

8rãos de um dado mineral enr uma amostra segue utna d¡str-ibuição binonlial, Neilson e Brockman

(1977) discutem a propriedade deste pressuposto para o caso da contagem de pontos.

A distribu¡ção binomial pressupõe, no caso da contagem de pontos, que a proporção relativa

dos diversos trinerais seja constante na arrostra analisada. No caso de amosttâs heterogeneas,

poftânto, os erros estimados com base em uma distribuição binomiaf serão claramente sLLbestimacios.

Por outro lado, é necessário que observaçÕes sucessivas sejarrr incleperrclentes.

A utilizacão de unra nralha de pontos com espaçamento maior que o maior dos graos

analisados, alocada aleatorìanlente na amostrâ, garante que, de um ponto para outro da nlalha,

sempre ocorTa a passagem de um grão para outro da amostra. Não havenclo correlação entre a

distribuicão de gr"ìos adjacentes, os cálculos apresentados por Howarth (1998) podenr ser aplicados.

Entretanto, segundo Neilson e Brockman (1977), hit evidências de que a independência entre graos

não e seguìda pelas roclras mais cornuns.

No caso de uma malha cor espacamento rÌlenor, mas ainda com grãos adjacentes

independentes, pane das t[ansicÕes de um ponto par'à outro na maiha é caracterìzada pela passagern

de utl ponto em um grão para outro no mesmo grão, causando correlação entre observacÕes

sucessivas. Neijson e Brockman (1977) demonstram, através de sinrulacões de Monte carlo, que

neste caso, os erros observados são sempre maioles que os previstos pela distribuicão binomial,
sendo tanto maiores quanto nraior a cor|elacão entre pontos sucessivos (/:é. tanto fla¡otes quanto

menor a malha).

No caso de grãos adjacentes dependentes, os pÍessupostos da distribuicão binot¡ial não são

atendidos. independentemente do tanlanho dã malha utilizada.

Poftanto, havendo ou não dependência entre graos adjacentes, uma malha ma¡or que o ma¡or

dos grãos tende a minimizar a corlelação entre observaçÕes sucessivas. Ainda assim, como são
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anal¡sadas secÕes, mesmo que as rochas sejam estritamente equigranulares, a área ocupada por cada

grão na seção é variável, permitindo que pontos sucessivos na malha levem à análise de grãos não

adjacentes, o que complica a modelação clo processo de amostragem.

Para testar a aplicabilidade da disÛ¡buìção binomiai, Neilson e Brockma¡r (19/7) realizanr urn

experinrento em que as contagens são feitas em k conjuntos cada ur¡ com utra ¡alha quadrada com

um total de N pontos. Seguem-se os cálculos:

k

se¡(a) :fa, :

j-r

- lOOt
zqt<t,t¡ . Ð(x) Eq. Apt.4a

1 0000.,s'(p) = -""7¡1r-r¡w:t1- [I(x') * (t(x) )'/ k] Eq. Apt.4b

onde x, ( = 1, . .. k) é o número de ocorrências de um dado mine|al no /ésiro conjurlto.

Aplicando um teste F, os referidos autores rejeitam - com utra confial¡ilidade de 99ok - a

hipÓtese de que a variânciâ obseryada é igual à var¡ância calculada assurlindo-se Lrnla distribuicão

binomial.

Além disso, a distr¡buicão de freqüências do número de ocorrências de um clado mineral rros k

conjuntos é mal aproximada por uma distribuícão de freqüências binomial. por outro lado, essa

mesnra distribuição de freqüências se aproxima bastante de uma "distril>uicão normal cle contagens"

(rf Neilson e Brockrnan, 1977).

Sendo assim, Neilson e Brockman (1977) concluem: " This discussion leacls to the inevitâble

conclusion thât dnd/ytlcdl eïors in polnt-counting cdnnot be estimdted reallstlcally front establtshed

forntulae,'.' e " /t should be further emphasized thdt co/lect¡on of data as one large set [...J prec/udes

any rea/istic estimate of anaþtica/ error whatsoever" .

os referidos autores propÕe, então, que sejanì distribuídas pela anrostra, aleatoriamente e sem

sobrepos¡cã0, k malhas quadradas, cada uma com N pontos equìdìstantes, e que os cálculos sejam

feitos com base nas Equaçoes 4a e 4b. Para um total de aproximadamente 10OO pontos, os autotes

sugeremk=30eN=36.
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lll. METoDoLoctA

lll.l Aeononcr^ 
^ 

rroooLócrcA

A discussão precedente mostra que todos os estudos até hoje estiveram fundamentados e¡lt

discLrssÕes teóricas, mas normalmente con poucos exemplos práticos. Tal ausência se deve ent

grande parte ao alto dispêndio de tempo necessário para se obter análises modais, o qLre inviabiliza a

realização de um grande núnrero de análises em uma nresma amostra. Além dìsso. como já

destacado por Chayes (1956). há dificuldades práticas em se alocar aleatorìamente um grande

número de rnalhas enl uma única secão.

Sendo assim, não existem padrÕes com conposição conhecida que possam seryir como base

para aferìr a exatidão e a precisão dos métodos propostos, nefiì mesmo para se avaliar os diferentes

métodos propostos para estimar os erros associados a estas medidas.

Cotr a utìlização da rlicrossonda eÍetrônìca, entTetanto, é possÍvel fazeT LrÙ] tìapeat'nentô

detalhado da composição das amostras. São gerados simultaneamente diversos lnapas, ür-n para cada

potcão do espectto característico de emissão de raios-X, revelando os contrastes nos teores de

elementos q uím icos previatÌente selecìonados.

Várìos mapas são necessárìos para que cada r¡ineral presente na atrostra apresetlte uma

assinatura espectral específica, e possa, dessa foflra, ser identificado inequivocantente. Pâra

visualização dos dados, no entar'ìto, à informação contida nas diversas bandas deve ser resumida em

inragens contendo cada uma no máximo três bandas (/é. de forma a possibilitar a geração de uma

composicão RCB). No tratarrento de imagens de satéllte nr u ltiespectrais, isto é freqüenternente feito

através de análìses de principais componentes. Launeau et dl. (1994) utilizam^se de técnicas corno

esta e observam que mais de 80% da variabilidade or¡ginal está contida nos três primeiros princìpais

componentes, Collbìnando estas três bandas, por comparação com obseruacões em microscópio,

torna-se possível delimitar classes de diferentes cores na imagenr e associá-las aos seus respectivos

minerais. A seguir, a imagetn é classificada, e as proporçiles em área são facilnìente obtidas.

Um dos problemas encontrados por Launeau et d/. (1994) reside no fato de que parle

sìgnìficativa da imagem (e.9. > 5o/o) acaba não sendo classificada, por não se enca¡xar em nenhuma

das classes preestabelecidas. Tal fato se deve em grande parte à presenca de ruído nas imagens

orig¡nais, mas tatnbém devido ao diâ¡netro relativarnente grande do feixe eletrônico utilizado (e.É'.

50pm), que faz com que pìxels localizados nos contatos ¡ntergranulares contenham informações
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nlstas, e portanto, não se enquadlem enr nenhuma das classes. Tal problema pode ser r¡linìmizado

utilizândo-se o nrenor feixe possÍvel, o que leva a uma diminuicão na possibilidade de serem ol¡tidas

irrformaçÕes m¡stas, sem prejuízo para a resolução espacial das inragens.

A dirninuição do ruÍdo, por sua vez. pode ser obtìdâ ut¡lizando-se um feixe eletrônico conr

voltagem e/ou corrente mais alfas. o que leva a um aumento das lazÕes de intensidade p¡co/radiação

de fundo. Outra forma de diminuir o ruído nas imagens originais é aumentar os tempos de

¡ntegrâção de conlagetts por ponto. Entretanto, tal procedinrento acentua ainda lraìs o ma¡or

problenra da técnica, que é o tempo excessivo necessário para a obtenção de imagens com grande

resolução espacial de áreas significativas da arnostra. Por exemplo, a aquisição cie uma image¡ de

u¡ra área de 1000 mm2 cotrl espaçamento entre os pontos de análise de 25O l.t¡¡ , utilízanclo-se

tempo de contagem igual a 0,1 s, leva no mínimo 18 horas. Deste ponto de vista, torna-se evidente

que una técllica como esta nunca se tornará corriqueira nos estudos petrofóg¡cos convenciolrais.

Com o aulnento do espaçamento entre as análises, como realizado por Minnis (1984), o problema

de amostragem torna-se o nres¡ro obseryado no caso da contagem em nrìcroscópio.

Ainda assím, ìntagens cotrto estas, ûresmo que enl últìnta análise lrão rettatetÌ f¡elnrente a

anrostTa, podem set-'rir como padrÕes para que sejam testados os procedimentos de amostragenr e

estimativa de erros; ou seja. a partir de imagens deste tipo, é possívef simular diversas vezes os

diferentes procedimentos propostos de maneira relativamente rápida, com a vantagem adicjonal de

que a composição "real" da imagenr é conhecìda, Fste é o objet¡vo do presente trabalho.

lll.2. AeutstcÃo pE tMAcËNs

lmagens de rochas graníticas pertencentes aos Cranitos da Craciosa (Sul do Brasil; r/ parte fll)

foram obtidas em microssonda eletrôn¡ca iEOL JXA-86005. com sistema de autolracão Voyager 3.6.1

da NORAN, instalada no Laboratério de Microssonda Eletrônica do lnstituto de Ceociências -
U niversidade de São Paulo.

Foranr utilizadas seçoes delgadas polìdas com dimensÕes de75 x 49 mnì, que foram cobertas

com um filnle de C (-25 nrlr) conr o evaporador AUTO 206 da EDWARDS.

As cond¡çoes de voltagem e corrente dò feixe eletrônico foram ajustacJas para 20 kV e 50 nA,

respect¡vam ente: foi utilizado feixe com diâmetro mínimo (1 !m). Forâm obtidos mapas em modo

EDS pàIa Na. Al, Fe, Ca, K, Si, 
-li, 

Zr e o conjunto formado pelos elementos terras ràras leves (ETRL).

o espaçamento entre as análises foi de 250 pnr e o tempo efetivo de contagenl por ponto iguaf a 0,1
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s. As áreas amostradas forarr de aproximadamente 35 x 55 mnr (rf Tabela APl.2). O terïpo total

para obtencão de cada imagenr foi de cerca de 30 horas;

Tabela APl.2:

Cdrãcterísticds dds intagens abtidas

Amostra
Dimensões Área aprox.

(mm) (mm') Pontos

Cra-114

Cra-34

C ra-9

53,75 x 37,00

56,75 x 30,00

52.7 5 x 36,7 5

1,990

1,700

1.940

32.184

27.588

31 .37 6

As inragens foram tratadâs com o auxífio do programa ER-MApER6ì no Laboratório de

Ceop rocessam ento do Instituto de Ceocìências - Universidade de São Paufo. Foram geradas

composiçÕes RCB falsa coT cotll diferentes conrbínaçÕes de eletrentos e cont os três principais

colrponentes (PCl, PC2, PC3), a fim de visualiza¡ os tesulüdos do nrapeanrento. As irragens foranr

classificadas de maneira supewisionacla Lrtilizando-se o método da máxima verossimi,hanca,

I ll.3, STMULAcoES

Obtidas as imagens, foram escritas rotinas no programa Microsoft EXCEL, utilìzando-se as

facilidades do Microsoft VISUAL BASIC FoR APPLtcATIONS para realização das sinrulacÕes dos

tnétodos de anostragem em computador.

Forarì feìtas sìntulaçÕes utilizando-se o rnétodo da contagent de pontos variando-se tanto o

tamanho da área contada conro o número de pontos (labela APl.3). Para cada cornbinacão de área e

núnrero de porrtos, foram reafizadas 50 simulacoes, com as áreas posicionadas aleatoriamente na

área disponível para cada amostra.

Tabela APl.3:

Códigos e cdrdcterísttcds das simulaçÕes realizadas para cddd dmostrd (p, t\4, 0 como indkado)

Pontos
P: 25 x 20 ntnt

Tamanhos

A4: 25 x 30 mm G:25x40mm
500

1000

2000

4000

P s00

P_1000

P_2000

P 4000

M_500

M 1000

M_2000

M_4000

G s00

c_1000

c_2000

c 4000
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Os 36 conjuntos (12 para cada amostra) de 50 silrulacões foram comparados entre si e cont

grupos de controle atTavés de técnicas de anáfise de variância (ANOVA) e de comparacÕes múltiplas,

segLrindo-se as reconrendaçÕes de Zar (1999).

Os grLlpos de controle foram criados com o ¡ntu¡to de conrparar os resuftados obtidos nas

simulações com os esperados, assuntindo-se que ds distribuiçoes espenda.r se.¡ant binoniais. Para

tanto, foi utilizado o gerador de números aleatórios do programa Microsoft EXCEL. Para a criacão de

cada grupo controle, foi rrecessário definir a proporcão esperada (obtida, par.r cada r¡ineral de cada

amostra, conr base na arrálise das irnagens) e o número de tentativas (igual ao núl¡ero de pontos na

nralha: 500, I000, 2000 ou 4000). Sendo assim. foranr crìados 84 conjuntos (rninerais - 7 *

diferentes números de pontos na malha - 4 * amostras - 3), cada um com 150 núneros aleatórìos.

Cada um desses grupos servìu de controle para as três simulaçÕes com tamanho da área analisada

diferentes (r.é, P, M, C).

Como os conjuntos têr¡ dístribuicão esperada binor¡ial, foram utif izados testes estatísticos não-

paramétricos. Para â comparação das médias obtidas corx as esperadas, foi utilizado o t'nétôdo de

Kruskal-Wallis, seguido de comparaçoes coÍl um grupo controle por um teste análogo ao teste

paramétrico de Dunnet (DLrnn, 1964 apud Zar. 1999). Para a comparação das varìâncias foi utilizado

o teste de Barlett, seguido de comparações cot-n um grupo controle taml¡ém por um teste tipo

Du n net (Levy, 1975 àpudZàr,1999).

lll.4. MÉropo pE NEtrsoN E BRoCKMAN (1977)

Foranr obtidas âinda 31 análises modais para arrostras graníticas dos Cranitos da Craciosa (r/
Parte lll). Dada a dificuldade de realização das análises pelo método de Neìlson e Brocknran (1977),

as contagens foram realizadas segundo a metodoìogia de Chayes (1 956), porém foram arrnazenados

os resultados a cada 50 pontos, num total de 20-25 conjuntos. Os espaçamentos utilizados variaram

entre 0,8 e 1,2 mm, nofllalmente próximo de metade ou de ul¡ terço do tamanho dos maiores

grãos, dependendo da granulometria da amostra. As áreas amostradas foram de 'l ou 2 seçÕes

petrográfícas convencionais.

A pattir destes dados forar¡ calculadas variâncias aÛavés das EquaçÕes APl.4a e APl.4b, que

foram conrparadas corn aquelas esperadas pela distribuição binomial através do teste de Razáo de

Variâncias baseado no parâmetro F (F=s,2 lsr2) (cf. Zar, 1999). Afém disso, foi aplicado o teste
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estatístìco apresentado por Neilson e Brockman (1 977) que combina os parânretros F de todos os

m inerais de cada amostra.

lV. Rrsulr¡Dos E DtscussÃo

lV.1 . M.ApAs coMpostctoNAts

Foram obtidos mapas composicionais pam três amostras de sienogranitos contendo biotita e/ou

anfiból¡o como máficos principa¡s. A textura das amostras é variável, desde equigranular 11e

granulação média (Amostra 3A), a inequigranular. talrbém de granulaçáo média (Arnostra 114), e

finalmente porfirítica, de granulação fina-média (Amostra 9).

Os minerais podem ser facilmente identificados nas composicões pci (R) - pC2(C) _ pC3(B)

(Figura APl.1). As inragens foram classificadas e permitiram identificar seis (Anrostra 3A) ou sete

(Amostras 1 1A e 9) fases minerais (Tabefa APl.4).

Tabela APl.4:

Com pos ¡ções nt oda is " ideats

Mineral
Quantidade (%)

Amostra 3A Amostrd 9AtnoçÍLt / / A

Feldspato afcafino (1)

Quartzo (2)

Plagioclásio (3)

Anfibó lio (4)

Biotita (s)

lf menita (6)

Zircâo (7)

33.1%

31 ,30/o

30.7 o/o

4,28o/o

0 ,190/o

0.43o/o

0 030/o

41 ,Oo/o

28.4o/o

28.60/o

1 .820/o

0,120/o

0.01%

38,50/o

29 ,Ao/o

27 .3o/o

0,7 3o/o

3,99%

0,420/o

O.030/o

1V,2, STMULAcoES

tVtédtas

Os resultados da companção estatÍst¡ca entre as médias obtidas cotn aquelas esperadas a part¡r

da análise das imagens são resumidos na Figura APl.2. As barras do histograma representatÌì å

freqúência (relativa) com que os valores obtidos podem ser considerados iguais aos valores esperados

com um nível de confiabilidade de 95%.
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Quartzo (2)
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Anf¡bólio (4)
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Figura APl.l : Composicoes PC / (R) - PC2(G) - PC3(8). Amostras (a) / / A; (b) 3A: (c) 9.
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tigura APl.2: H¡sto?ldma mostldndo a freqùência re/ativa de simulaçoes que levararn a tnédias

lguais aos valores esperados con níve/ de confiabilidade de 95oÁ.

Observa-se que, de maneira geraf, o número de simufaçoes em qLre as nrédias observadas sáo

iguais às esperadas diminui com a diminuicão da ârea (e.g. nraioT nas sir¡ulacoes C, internrediário

nas M e menor nas P) e cotr o aurìlento do número de pontos (e.g diminui de 5oo até 4ooo),I'anto
urr cor'ìro o outro têm .omo efeito a dirninuição do tamanlro do espaçamento da mallra,

demonstrando que o pressuposto de independência de observaçÕes consecutivas é violado, e que

essa violação impoe um viés nos resultados. (Figura Apl,2)

É interessante notar que a Arostra 9, aquela com granuração mais fina (rf Figura Apl.1),

apresenta maior nÚmero de valores iguais aos esperados (Figura Apl,2), o que corrobora a deducão

acima, já que a violação do referido pressuposto deve ser nrenos acentuada nesse caso.

Já os resultados para cada ur¡a das fases mineraÌs (1-7, Figura Apl.2) são pouco claros. Com

base na discussão acima, pode-se deduzir que as fases r,2 e 3 (feldspato alcalino, quafizo e

plagioclásio' res pectivamente) deveriam apresentar nrenos vafores iguais aos esperados que as

del¡ais fases (biotita e acessórios), porém este conrportamento só observado entÍe as fases I e 3, e 5

e 7. Tal resultado pode refletir hete rogeneidades na distribuicão das fases 2.4 e 6 naamostra.

Na Figura APl 3 sao apresentados os módulos dos desvios relativos à média esperada (fvalor

obseryado'valor esperado]/valor esperado) para cada uma das sírnulaçoes executadas. observa-se

que com a diminuição da área amostrada (e.g. de c, para M e para p), há uma tendêncÍa geral de

aumento desses desvíos refativos, reforçando as conclusÕes obtidas corn base na Figura Apl.2.

,r 
l

l
oB i

APl.14



*'l-*'r*'-'i

l<ol
I

I

t,s ]

i

I

t'1

l

slrFtm ¡m s r@t?û.otr@l sijl,.t,t.l;;l
Fígura APl.3: Histogramds mostrando os ntódulos dos desvios relativos das médias ent relacãa ao

valor esperado ([observado - esperadoJ/valor esperado). Amostràs (d) t /A, (b) 3A, @ g.
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Enr contrapartida, a tendência de autrento clesses desvios corrr a variação do lrúmero de
pontos é menos clara. Ainda assim, em muitos casos parece. haver uma diminuicão do desvio em
relação ao esperado corï o aumento do número de pontos (Figura Apl.3). Este aparente ganho de
exatidão parece ser o resultado de dois fatores com efeitos contrários, por um lado, o aumento 

'olrúmero de porrfos tende a melhorar as estatísticas de contagenr, levando a desvios menores.
Fntretanto, o que a análise de variâncias (Fígura APl.2) t'nostra é que a c.lirrinuição do espaçamento

da maiha, resultante do aumento do núnrero de pontos, tende a inserir um viés no resultado, de
forma que o ganho de exatidão é apenas aparente.

Desvios padrão

Uma das mais importantes questões colocadas na literatura interlracional quaJrto ao método de
contagem de pontos é decidir qual a melhor fornra de se avaliar os erros resultantes (rf acima).

uma análise semerhante à precedente pode ser feita para o caso dos desvios padrão
observados e esperados com base enl uma distribuição binomial. Neste sentido, as Figuras Apl.4 e

APl.5 são análogas às Figuras Apr.2 e Apl.3, à exceção de que na Figura Apr.5 são apresentados os

desvíos relativos e não seus nródulos. As relaçÕes para os desvios padrão são enr geraf mais claras
que para as médias.

Figura APl.4: Hßtogrdlnd mostrdndo a freqüêncid reratrva de sintulaçoes que /evaram a desvios
padrão observados iguais aos esperados com nivel de confiabi/idade de 95%.

WWffi MffiMsFnç 9gå9 gigg g33g -" .;'
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A l-igura Al)1. 4 mostra que em cerca de 7 0o/o dos casos, os desvios padrão ollseryados poclenr

ser considerados iguais aos desvios padrão esperados a pattir de Lrma dìstribuição binonlial. A

tendência de clistanciamento em relação à binonrial corn a diminuìçäo c1o esp.rçamento da nlalha -
seja por aumento do número de pontos ou por dirninuição da área - é, entretanto, aincla mais

ace ntua da.

Percebe-se aitrda que ¡tara os minerais 1,2 e 3, o número de simulacões que levaram a desvios

iguais aos binonriais é nlenor que para os deurais nrinerais (rf Figura APl.l). Da nresnra forma que

para as rrédias, a Amostra 9, de granulaçãr: mais fina, mostra unr núrneTo maior de valores iguais

aos binolriais. Fica evidente a paftir destes dados que a violaçäo do pressuposto de independência

de observaçÕes sucessivas leva a um desvio em relação à distribuição bìnomial.

Os desvios dos valores observados err relacão aos esperados (lobservado - espe radol/esperado)

são apresentados na Figura APl.5. São bem marcadas as tendências de aumento dos desvios ell
relação à binorrial tarrto conr a diminuìção do tamanho da área anrostracJa, conro com o aunreltto do

número de pontos, efil concordância com as concfusões a partir da Figr,rra APl.4. O ponto a ser aqui

destacado é que a maioria das simulaçÕes com a maior das áreas (C) mostra desvios padroes

próxinros, e cnl muitos casos ntettores, que os desvios esperados. Conclui-se, l)ortaltto, que estas

áreas são satisfatórias para a realização de contagens modais em rochas cle granulação méclia,

IV.3. MÉToDo DE NEII.soN E BRoGKMAN (f 977)

Os desvios padrão calcrrlados conl base nas 31 análises l¡rodais realizadas foranr conrparados

com aqueles esperados por uma distibuição binomial (Figu[a Apl.6 v. tarnbérn Tabela lV,2).

Cerca de 7 0o/o dos desvios padrão calculados podem ser considerados iguais aos esperados.

Elltretanto, em apeìtas 300/o das amostras os desvios padrão dos vários nlinerais presentes são

símultaneamente iguais aos esperados, o que é avaliado pelo teste de Neilson e Brockt¡an ('J977)

(rf FigLrra APl.6).

A diferença nestes valores pode ser explícada com base na anál¡se do corlportamento de cada

nlinerat incliviclLtalnlente. De maneira senrelhante ao obser.rado nas simulações, para os minerais

mais abundantes e corn gráos rnaìores (e,g feldspato alcalino, quartzo), os desvios padrão são

distintos daqueles esperados um nraior número de vezes, enquanto para minerais menoTes e nìenos

abundantes (e.6r opacos) a cóncordância com os valores esperados é muito maior. (rf Figura Apl.6)
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rigura ner.6i É/,s Jn^,',-,*,),* ) o"nïJ,,^ )Jo,,^ o" ,),l,orr* ,,:Y;;,.,,, a desvios

padrão observados iguais aos esperados por untã dßtribuiÇão binotnid/, cr:nt nível de

confiabtlidade de 95%. De fK a Pldg, ¡/ttegrdção tlos resultados de testes de Rdzão de Variâncias;

Neilson e Brockntan corresponde a um nétada que considera todos os ntinerais de cada amostra.

É interessalrte llotar que as at¡ostras em que os <ìesvios padrão cle todos os míne¡ais foranl

considerados iguais aos bìnonriais são aquelas de granuiação tna¡s fina, o que está de acordo conl os

resultados acima. Para as anlostTas de granulacão mais grossa, por outro lado, a utilizacão de duas

seções petrográficas e espaçar¡entos maiores (1.0 a 1,2 nrm) não foi suficiente para anular o efeito

da de¡rendência de observaçÕes consecutivas.

Por-tallto, as conciusoes alcançadas com base na anáfise de unr núnrero significativo de

amostras reais são tnuito sitìilares àquelas obtidas através das simulacÕes.

V. Cot'tcl-usors

O presente trabalho tnostra que a integração de técnicas de microanálise e de análise de

imagens multiespectrais peítite produzir mapas da compos¡cão nrinenlógica de rochas de maneira

relativanr ente simples, porém demorada.

A partir de três ntapas deste tipo foram produzidas simulaçÕes cJo processo de conragern de

pontos. A violação do pressuposto de independência de observaçÕes consecutivas em grâu crescente

tem conro efeito um progressivo enviesamento dos resultados, com simultâneo aumento dos clesvios

padrão observados em relação aos esperados segurrdo uma distribuição binomial. Essa tendência

permite inferir que os desvios padrão binomiais podem ser utifizados como boa aproximação aos
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erlos reais desde qr-re se utilize espacanrerlto superior à dimensão clo r¡aior grão, o que não foi
possível nas simulaçoes devido às dimerrsÕes relativamente f irritadas dos ¡apas obtidos. Denronstra-

se aínda qLle o ganho cle precisão esperado com o aumento clo núnrero cle pontos é parcialmente

Jnrlado pela dependència de ol-rseru¡cÕes consecutivas.

As contagens modais realizadas segundo o método de Neilson e Brocknran (1977) mostrararn

resultados sel.r]elhantes aos das sinrul¿rcões, evidenciando ainda mais o efeito da dependência de

observações consecuf¡vas. Os resultados mostra ainda qLre a prática cornutr cle contager¡ cle cerca cle

1000 pontos em uma ou duas seçöes petrográficas convencionais (Chayes, 'I956; Neilson e

B¡ockman, 1977) é razoâvd apenas para rochas de granuracão fina a fìna-média.

Considerando que o método de Neilson e Brockr¡an (1977), oresmo na variante aqui util¡zada,

leva a unr aulrento considerável do tempo clispendido nâs contagens, sugeie-se que seja fe¡to unt

esforço para a utìl¡zacão de ntalhas com espacâmento maior que o tamanho dos r¡aiores graos, Em

muitos casos isto pode ser inviável na prática, e nesse caso, a utilizacão do método de Neilson e

Brocknran (1977) ê necessár'ia pelo nrenos para algumas amostras de referência, para se avaliar a

qualidade da aproximacão por unla distrÍbu¡cão bìnomial,

Ao contrário do que ocorre hoje, deve se tonrat prática corrìqueira a ;rpresentacão de

estitnativas de erros associados às estimativas das composiçÕes modaìs.

Urr prolongamento importante do presente trabalho seria o estudo da rep resentatividade das

anostras utilizadas para finalidades petrográficas e geoquímicas bem conlo cia sua homoge¡eicjade,

temas enl patte co rrelac¡onados.
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l. lrurRooucÃo

Co¡¡ a disseminação das nricrossondas eletrônic.rs e a sua incapaciclade de discriminar, pelo

menos elll trabalhos de rotina, diferentes valências de ul'n mesmo elentento químico, cotr destaque

para I'e2' e Fe3', e considerando ainda a relevância minelalógica e petrológ¡ca dessas deternlinaçÕes,

o desenvolvímento de rnetodologias qLre permitam estímar ou fazer diretamente essas medidas se

tornou um problema de l¡aior ¡trportância para nrineralogìstas e petrólogos.

Apesar de uma série de técrricas arralíticas virem sendo desenvolvidas nos últinros anos, elas

ainda não estão disponíveis para a grande nraioria dos usuários, sejâ pelâ escassez de equipatnentos

especialìzados (e.g sondas Synchrotron - Delaney èt d/., lgg9i microscópios eletrôlricos de

transmissão - Buseck e Self, 1992: entre outros - rf Enders et a/.,2OOO). seja pelas dificuldades

analíticas envolvidas (e,¿r métodos do flanco, da deriva de picos, etc. ¿f Fnders et d/., 2,ooo e

referên cias lá citadas).

DetellninaçÕes diretas enr cortcentrados, por sua vez, esbarranr na dificuldade de preparacãc.r

dos llesmos (e.g separacão de incfusoes), benl conlo nas complexidades derivaclas da prese¡ca cJe

zoneamentos composicionaís na grande maioria das situaçÕes geológicas.

5e¡rdo assinr, apesar das incertezas involvidas, a melhor alternativa continua senclo a utìlizacão

de cálcLllos estequiométricos. Para unra grande qLrantidade de mineraís, de estrutura relatival¡ente

simples e pouco variável e nos quais apenas unr elemento apresenta diferentes valê¡cias, tais

nrétodos são relativamente confiáveis e têrn como rnaior problema a necessidade de análìses

bastante precisas, a fir¡ de se evitar resultàdos finais cor¡ erros excessivos (cf Droop, l gBT: Enders e¿

a/.,2000).

Para o caso especiaf dos anfibólios, em que a necessidade de determinaçáo dos teores cfe Fe2*

e Fe3*, l¡er]1 conro as dificuldades de estâbelecinento de critérios cristaloq uím ¡cos adequados para o

cálculo são críticas, unta literatura relativarnente longa se desenvolveu soLrre o problenta, co¡l

destaque para as contribuiçoes de Robinsort etâ/. (1982) eSchunracher (1 991 i 1gg7. in Leake e¡al.,

1ee7).

O método de Schumacher passou a ter destaque na literatura internacional depoìs da

publicação da nova classificação dos anfibólios (Leake er dl.. 1gg7), que sugere a urilização do

mesmo. Entretanto, o rnéfodo tenr gerado cefta controvérsia, já que tra[:alhos recentes têfit
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clemonstrado que sua aplicação result¿r em valores inadequados em divcrsas situaçÕes (e.¿r Enders et

.ll, 2000: Miìrtins, 200 I).

O gtande núnrero de análìses quínricas de anfil¡ólios obtidas no escopo deste trabafho (ca.

600; rf Parte lV) e a diversídade de tipos analisados - que se distrìl¡uenr cont¡nuanretlte no espectro

desde anfibólios tipicamente cálcìcos até tipicamente sódicos, e incluenr ainda tipos ferro-

magnesianos - permitem que urÌla análise crítica do r¡étodo de SchLrmacher possa ser feita (Figura

APll.1). Unra característicâ interessante do conjunto de dados é que eles foranr obtidos etr concl¡cÕes

de rotina - na verdade, como parte de unr esfudo petrológ¡co nrais âmplo - e não cont o objetivo

específico de se avaliar o método.
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Figura APII'1: Dlagrama NdÊ x [cdi'NaJs para classrficação dos anfibólios (Leâkeeral., lggT)

nlostrdtldo a diversidade contposicional do confunto analisado. Cátions calculados cont base no

método de Schurndcher (tn Leâkeefal., t99Z)

ll. O nnÉrooo DE ScHUMAcHER

Segundo Schumacher (ø Leake et al,, 1997). a grande dificuldade na utilizacão de l¡étodos

esteq uio ln étricos para o caso dos anfibólios reside na escolha do grupo de cátions a ser mantido f¡xo,

já que a nraioria das escolhas leva a resuftados com estequiometria viável. O r-néto<lo por ele

proposto tem como base o cálculo de um total de nove fatores de coleção, com sLrposiçÕes

variáveis, a paftir de análises recalculadas para 23 O, consideraltdo todo ferro cono bivalente.
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Fste procedinrento fornece quatro opçoes que resultam etr est¡inâtivas mínilras cle Fe3,:

(.r) B c,rtions Si (BSi):

(b) 16 cátions tota¡s (t 6cat):

(c) I5 cárions rotais excluindo-se Na e K (t 5eNK):

(d) todo ferro conro te2* (a//Fe2):

e c¡nco outras se caracter¡zam como estitnativas máxillas de Fe3 f 
:

(e) B cátions Si .1. Al (BSiAl);

(Ð 15 cátions totâis excluindo-se K (15eK);

(g) 13 cátions totais excluindo-se Ca, Na e K (13eCNK);

(h) todo feTro corno Fe3+ (â//Fe3);

(i) todos os íons rri- e rerrâvalentes presentes nos 2 sít¡os M2 - 3 6/[46-si-Ti-Al-crl (l0sFe3).

Para se obter o teor final de Fe3* devem ser consideradas a nlenor entre as est¡trativas nlinirnas

e a Ilaior eìltre as tîáximas, a partir das quais se obtém, por média sinrples, um fator de correcão

final, a ser aplicado a todos os íons presentes. o teor de ferro trivalente será iguaf a2x(23-o),
onde O corresponde ao n[lmero de íons O obtido após esta última correcão.

O autor ressalta que o intervalo de variação dos resultados firrais possíveis pocle ser grande em

função da complexidade conìposicional, fato que acarreta significatìva influência na classificação final

dos minerais do grupo dos anfibóiios, e recomenda que sempre seja explicitado claranrente o

procedimento adotado para o cálculo. qualquer qLre seja efe. (c/ Leake et a/.. 1997)

lll. AvALTAçÃo oo MÉroDo

Para que se avalìe o llétodo de Schumacher,

cristaloquínricos loranr eletivalllente rltilizddos pelo

utilizada e qual foi a rrríninra), o que é possível corn

Vlach, em preparacão).

é necessário que se conlreca quais critérios

método (r.á qual foi a estinàtiva tnáxinlâ

a ut¡lização das planilhas MINCAL (Cualda e

A sintese dos resultados aparece nas Fìguras APll.2 e APll.3. Na Figura Apll.2, é mostracla a

freqüência com que cada critér¡o cristaloquÍmico foi selecionado para o cálculo do resuftado final

para os anfibÓlios por nós analisados, Já na Figura APll.3, são Ìlustradas as freqliências com que cacla

combinação de critérios foi utifizada; considerando-se cada grupo de anfibólios in dependentem ente.
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de critérios cristaloquí/Ìticos foram utirizadas pe/o método de schumacher (n reake et at., rggz)
para cada um dos grupos principats de anribórios (/assifkação segundo reake er ar., rggT).
CombinaÇoes com freqùência relativa menar que 0,01 foram omitidas.
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os critérios 16cat' d// re3 e loste3 não forarl selecionados ou foranr seleclonados apenas
marginalnrente. Desta fornra. não há necessidade de discussão a seu respeito.

DentÍe as estinlativâs nlínimas, a// Fe2, 1Si e l5eNK foralrl utilizadas, nesta orcienl de
freqüência (Figura A p il.2).

Estimativas utilizando-se a//Fe2 são nrLrito pouco realístas para a grande maioria dos casos - à

exceção de anfibólios fe rro- magnesia nos, que conlpoem aperras 5olo das análises do conjunto -, já
clue existem inúmeras evidôncias de que ferro aparece em lrais de ulra valência em toclos os t¡pos
de anfilrólio (cf Deer et a/., 1997).

Analoganrente, a presença de Al em coordenação tetraédrica é certa tanrbém para a grande
maioria dos càsos, o que evidencia a falta de propriedade no uso das estitxat¡vas BS¡. Robinson e¿..?l

(1982) argumentaln que para af guns anfibólios sódicos pobres ern Al, tais estimat¡vas poder-iam ser

razoáveis; entretanto, Fnders efal (2ooo) demonstram que este não é o caso, e que as est¡mativas

baseadas em B 5i estão entre as menos adequadas.

como dìscutido por Robínson et å/. (1982), as estimatívas com base enr l5eNK poclenr ser.rs
nlais Tecotlendadas pata anfibólios ferro- nr agnesian os e para aqueles da série trentol¡ta-actinolita-
ferro-actinolíta; infelizmente, o conjunto de dados aqui analisaclo inclui apenas ur¡a pequena

proporção de anfibólios ferro- nragnesia nos e não possui representantes desta últirna sérje. Ainda
assì'' a análise da F¡gura Ap||.3 mostra que o nrétodo 15eNK é ¡rnpoftante aperas para os

anfibÓlios cálcicos, que enr todos os casos incfuen Na nas posicões B (Figura Apll.l,, cf,tambénr Deer

et d/.,1997).

Já dentre as est¡rllativas rltáxinras, 'l 3eCNK, SSiAl e 15eK foran ut¡lizadâs, nesta ordenr de
freqüência (Figura APt l,2).

As estimativas 13eCNK são as mais recomerrdadas para a maioría dos anfibólios (Robinson et
a/.' 19_82) à excessão dos anfir¡ólios ferro- rn agn esia nos, em que nao tcm fundamento
crista loq uím ico. Em algumas s¡tuaçÕes, entretanto, as estimativas I 3eCN K conclLrzem a resultados em
que a posicJo tetraédrica fica apenas parcialrnente preenchida, o que nåo deve ocorrer na realidade.

Nestes casos as melhores aproxirnaçÕes serão dadas pêlas estimativas 8siAl. Entretanto, somente
nestes casos elâs são lecomendadas, já que não pernlitem a presenca do Al em coordenacão

octaed rica.
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Finalnlente. estilllativas l5eK poden ser razoáveis para anfrbolios que apresent¡m a posicão A
vacante, situação nrais típica em anfibólios sódicos cla série gla ucofàn io*ríebeckita e cálcico-sódicos

da séríe wìn ch ita-ba rroisita. Entretanto, a sitLrac.lo mais comunr deve seT de ocupacão parc¡al do sítio

A.

Da análise acima depreende-se que os métodos que levam a resultados mais apropriaclos såo
'I 5eNK' 13eCNK e 1 5eK (BSiAl em casos especia¡s). Neste sentido, a ut¡l¡zacão cje nrédias enfre essas

estimativas pode ser defendicla. cabe clestacar que estas estimativas são aquel.rs ntais utilizadâs na

literatura anferior ao método de schumacher sendo que alguns pesquisadores de fato já utilizavarn a

l¡édia entre I3eCNK e 1 5eNK.

Ainda assim el-n menos de 'l O% das análises aqui apresentadas essas forar¡ as combinaçÕes

escolhidas pefo método dc, schurlacher (Figura ,Apll.3), senclo qLre a conrbinação 15eNK_t 5eK

responde poT menos de 1% dos casos. Por-t.rnÎo, a se leção de combinaçÕes de critários

cristaloqr-rínticos realizada pelo método de Schumacher se mostra profrlemát¡ca, e parece ser a fonte
dos problemas observados.

lV. Coruclusops

A escolha da estimativa a ser ut¡lizada entre 15eNK, 'l 3ecNK e I 5eK (e eventualmente BSiAI)

depende do grupo de anfibólios a ser estudado, como já destacado por Robinson ef ä/ (1982). Vale

destacar' neste contexto, que as esfimat¡vas 15eK deveríam conferir nrelhores resultados para

anfibólios da série gfaucofân io-rie beckita. Porénì, Enders el a/. (2OOO) apresentam evidência

contundente de que essas estirnativas não são melhores que as est¡mat¡vas 13eCNK nerr mest-no para

essa série.

Conr efeito, conclui-se aqui que as estirnativas de Fer* e Fe3* potencialmente r¡ais adequadas

são as l5eNK e 13eCNK, ou ainda a nédia entre elas. Do ponto de vista cristaloquimico, as

estíl¡ativas i 3eCNK parecer.n ser as mais adequadas para todo o conjunto de anfíbólios cáf cicos,

cálcico-sódicos e sódicos, o que é confirmado por cor¡paraçÕes com resuftados em concentrados

minerais (rf Enders et d/., 2OOO: Mart¡ns, 2O0l). As est¡matívas 15eNK, por sua vez, sao

reconlendadas par-a anfibólios fert'o- m agn esianos. Reafirmarn-se, desta fo¡ra, as recornendacões de

Robinson et a/. (1982).

A utilizacão de r¡édias entre l3ecNK e 15eNK deve se¡ feita com car-rtela. Ela só se justifjca

para minerais da série trem olita*ferro-actino lita. Neste caso, as estimativas I 5eN K permitem a
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entrada de Fe e Mg e exclttetr Na do sítio B, enqLranto as 13eCNK fazem o oposto. Provavef mente.

Às corllpos¡cÕes naturais se encontranr entre esses dois extremos, porém cabe avâliar mais

adequad.rmente se a utilização das médias feva a resurltados com significaclo cr¡staloquítnico. Se Deer

et d/. (1993) estão certos ao afirmar que provavelmente existe maior solucão sólída enr direção à

richterita (Equação APll.1) que ao glaucofânio (Equação APll.2), as composiçÕes nàturais devetÍì se

aproximar nlais das estirnativas 13eCNK.

[ú]^ + [Ca]B <+ [Na]^ + lNalB

[Ca]B -t- il'e, Mglc <+ lNalE + [Al]c

De fato, a utilização de nrédias é a principal fragilidade clo nrétodo de Schumacher. para

anfibólios cáfcicos a sódicos corlo os aqui estLrdados, percebe-se que o método de Sclrunracher avalia

corretamente quais as melhores estinrat¡vas máximas, ou seja, efe é capaz de decid¡r coletamente

ent[e 13eCNK, 1 5eK e BSiAl. Tal acerto é também encontrado no caso da aplicação para os dados de

Elrdels ef .r/. (2000). Por outro lado, as estimativas mínimas, mesmo que selecionadas corTetarrente,

são nluito inferiores a essas estirîativas máximas, o que pode ser visualizado pelo fato da tîaiori.1

(i.é. 680/0) das estimativas nrÍrrir-rtas obtidas serenr as all Fe2. Resr-rlta que o nrétodo conduz a

intervalos muito grândes elltre as melhores est¡rnativas mÍnimas e nráxinras.

Das disctlssoes acima deduz-se que, para anfibólios cálcicos a sódicos, os valores reais devenl

estal nluito rrais próxinlos das estimatìvas rláxinlas que das nríninras, e portanto, os valores das

médias entre elas acaba sendo excessivarÎente reduzido em relacão ao valor real (cf Marlins, 2001).

Desta forma, sugere-se que para anfìbólios destes grupos sejam utilizadas as estir¡ativas máximas

ol¡tidas com o método de Schumacher.

Por outro lado, é possível inferir que as melhores estinativas no caso dos anfibólios ferro-

magnesianos são as estinratìvas n]ínimas. Porém, a verificacão desta hipótese está além das

possibilídades dos dados aqLri disponíveis.
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