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RESUMO    

 A porção leste do Orógeno Araçuaí, de idade neoproterozoica, compreende uma extensa 

área composta por anatexitos, leucogranitos, kinzigitos e granulitos migmatizados, que 

provavelmente estão correlacionados com o registro de uma ampla fusão parcial da crosta 

intermediária a inferior. Na região de estudo afloram rochas do Complexo Nova Venécia, que é 

caracterizado por ortogniasses e, sua paragênese é dada pela associação entre cordierita + granada 

+ biotita + feldspato potássico + plagioclásio + quartzo e, a presença de sillimanita indica que estas 

rochas chegaram a fácies anfibolito superior. São rochas que variam de metatexitos a diatexitos com 

ampla variação das estruturas de fusão parcial. A mineralogia observada no ortognaisse é 

praticamente a mesma encontrada no granitoide Colatina – aflorante na região, com exceção dos 

minerais metamórficos cordierita e sillimanita, observadas pontualmente na região de estudo. Com 

relação à deformação na região de estudo, nota-se que esta deu-se de forma contínua, indo desde 

o estágio pré-colisional até o pós-colisional, estando o registro desta, tanto no bandamento 

gnáissico, quanto na anisotropia de suscetibilidade magnética (ASM) e nos cristais de plagioclásio 

deformados observados no Norito, que possui ocorrência restrita na área. A mineralogia magnética 

é dada principalmente minerais ferromagnéticos oblatos, sendo estes a magnetita e em menores 

proporções a pirrotita e maghemita, podendo também ter influência de minerais paramagnéticos 

como a biotita. Foram identificadas duas fases deformacionais, a primeira relacionada ao 

metamorfismo que gerou o bandamento gnáissico e migmatítico e a segunda relacionada ao 

dobramento identificado nos estereogramas de alguns domínios estruturais e à foliação observada 

no granitoide. Com relação à geocronologia, foi obtida a idade de 582,9 ±4,1Ma para a rocha fonte 

que gerou os sedimentos que deram origem ao ortognaisse. Idade essa muito próxima à de 576,3 

±2,9Ma obtida para o granitoide Colatina, relacionada a sua cristalização, indicando que 

provavelmente ambas as rochas – a rocha fonte dos sedimentos que deram origem ao ortognaisse 

e o granitoide Colatina – foram geradas em um mesmo evento, sendo que o pulso magmático que 

gerou a rocha fonte dos sedimentos do ortognaisse possui caráter pré-colisional e o granitoide 

Colatina sin-colisional. Nas bordas de sobrecrescimento dos zircões do ortognaisse foi obtida a idade 

de 522 ±2Ma, sendo esta atribuída ao último evento metamórfico que atuou na região. Razões Th/U 

mostram que a origem dos zircões analisados do ortognaisse (núcleo dos zircões) é magmática, 

sendo essa de aproximadamente 0,42 no núcleo dos zircões e de 0,15 nas regiões de borda de 

sobrecrescimento, indicando serem estas bordas de sobrecrescimento metamórfico. A idade obtida 

em monazitas do ortognaisse foi de 503 ±4Ma e, de acordo com a temperatura atingida durante o 



pico metamórfico (820°C, calculada por Munhá et al. 2005), indica que esta idade relaciona-se 

também ao último evento metamórfico, visto que a temperatura de fechamento da monazita é de 

cerca de 750°C. Com a idade metamórfica obtida nas bordas de sobrecrescimento do zircão e na 

monazita, calcula-se uma taxa de resfriamento de aproximadamente 3,7°C/Ma para a região. Por 

fim, a idade obtida para o norito foi de 513,2 ±2,3Ma, sendo este associado ao estágio pós colisional, 

estando a deformação registrada em cristais de plagioclásio deformados observados na análise 

microestrutural. 
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ABSTRACT    

 The eastern portion of the Araçuaí Belt, Neoproterozoic age, comprises a large area 

consisting of anatexites, leucogranites, kinzigites and migmatized granulites, that probably are 

related with the registration of an extensive partial melting of the middle and lower crust. In the 

region of this study, there are rocks from de Nova Venécia Complex, that is characterized by 

ortognesis and, the paragenesis is given by the association cordierite + garnet + biotite + potassium 

feldspar + plagioclase + quartz and, the presence of sillimanite indicates that these rocks reached 

upper amphibole - granulite facies. The migmatites range from metatexites to diatexites with wide 

variation in partial melting structures. The mineralogy observed in these rocks is almost the same 

found in the Colatina granitoid, with the exception of the metamorphic minerals as cordierite and 

sillimanite, that were observed in a specific outcrop. Regarding the deformation in the study region, 

it was performed continuously, going from pre-collisional to post-collisional stage, recorded in the 

gneissic banding and in the granitoid, also the weak deformation observed in the plagioclase crystals 

of the norite. The magnetic mineralogy is given mainly ferromagnetic oblate minerals, which are 

magnetite and to a lesser extent the pyrrhotite and maghemite, it can also have influence of 

paramagnetic minerals such as biotite. Two deformational stages have been identified, the first one 

was related to the metamorphism that generated the gneissic and migmatitic banding, and the 

second, associated to the folding pattern identified in stereograms of some structural domains and 

in the foliation observed in granitoid. Geochronological data show the age of 582.9 ± 4.1Ma as the 

age of the source rock that generated the sediments that gave rise to the paragneisses of the Nova 

Venécia Complex. This age is close to the 576.3 ±2.9Ma obtained for the Colatina granitoid, related 

to its crystallization, indicating that probably both rocks - the source rock of the sediments and 

Colatina granitoid were generated at the same tectonic event. These data suggest that the magmatic 

pulse that generated the source rock of the paragneisses sediments and Colatina granitoid have, 

respectively, pre-collisional syn-collisional characteristics. The U/Pb analysis in the edges of the 

zircons show the age of 522 ± 2Ma, that can be attributed to the last metamorphic event who acted 

in the region. The ratios Th/U show that the origin of the analyzed zircons (zircon core) is magmatic, 

with the average value of 0.42 in the core of zircon and 0.15 regions in the edges, thus indicating 

that they were due to a metamorphic event. The 503 ± 4Ma age obtained from the monazite crystals 

was assigned to the temperature reached during the metamorphic peak (820°C, measured by 



Munha et al. 2005), indicates that this age can be also related to the last metamorphic event, since 

the temperature closing system of the monazite is about 750°C. The relationship of these ages and 

the metamorphic temperatures allow to estimate a cooling rate of about 3.7°C/Ma. Finally, the 

norite age of 513.2 ± 2.3Ma, can be associated with the final collisional stage, as shown by the 

deformation recorded in plagioclase crystals observed in the microstructural analysis. 

 

Keywords: Geology, Petrography, ASM, Geochronology, Araçuaí Belt, Colatina (ES). 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução das faixas orogênicas colisionais em limites convergentes de placas está, 

sistematicamente, associada a ascensão de magmas, colocação de plútons e, quase sempre, 

a uma extensa fusão parcial da crosta continental. O foco deste trabalho é o Orógeno 

Araçuaí, em sua porção centro-sul, especificamente nas regiões de Colatina (ES), visando 

uma análise estrutural, geocronológica e uma caracterização da petrotrama (fabric) dos 

ortognaisses, do granitoide e do norito intrusivo nos ortognaisses regionais.  

O estudo estrutural foi elaborado principalmente a partir da análise da Anisotropia 

de Suscetibilidade Magnética (ASM), a qual tem sido amplamente reconhecida como uma 

importante ferramenta na identificação de petrotramas. Medidas estruturais de campo 

também foram utilizadas para a caracterização estrutural, bem como para a comparação 

com os dados obtidos por ASM. 

Tendo por objetivo complementar os dados geocronológicos já disponíveis na região 

do projeto, foram realizadas datações no ortognaisse, no granitoide e no norito, em 

populações de minerais pelo método clássico U/Pb em zircões e monazitas (LA-ICP-MS), 

visando obter informações sobre a idade das rochas e o seu período de deformação. 

Estes dados possibilitaram o estabelecimento da idade e possíveis retrabalhamentos 

em eventos tectônicos posteriores, os quais permitiram uma comparação e o 

estabelecimento de uma cronologia relativa aos eventos geológicos e tectônicos para as 

diferentes unidades presentes na área de trabalho. 

 

1.1 Objetivos 

 O objetivo desta dissertação foi o desenvolvimento de um estudo petrográfico, 

estrutural, geocronológico e de anisotropia magnética nos ortognaisses, no granitoide e no 
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norito que ocorrem nas proximidades da cidade de Colatina-ES, que está inserida no setor 

central da Faixa Araçuaí. 

Os dados obtidos neste trabalho permitiram (i) a melhor definição dos litotipos da 

região através da análise petrográfica; (ii) a caracterização de diferentes domínios 

estruturais com base na cinemática regional, levando em consideração as medidas obtidas 

através da bússola e obtidas por ASM, bem como através da análise do parâmetro de forma 

(T), do grau de anisotropia magnética (P) e do bulk de suscetibilidade magnética e (iii) a 

caracterização geocronológica dos litotipos da região de estudo, visando a identificação e 

correlação dos eventos magmáticos e metamórficos ocorridos e também a comparação 

destes dados com os existentes na literatura. 

 

1.2 Justificativas 

A compreensão de terrenos metamórficos nem sempre é de fácil entendimento, 

principalmente quando estes envolvem diversos eventos de deformação associados. 

Caracterizar estrutural e geocronologicamente as rochas da região de Colatina significa 

compreender as diferentes fases envolvidas após a sedimentação no ambiente inicial de 

deposição dos sedimentos na bacia de Macaúbas, até sua evolução posterior na Faixa 

Araçuaí, permitindo entender as relações entre a fusão parcial, cristalização magmática e 

trama estrutural, elucidando os diversos padrões geométricos e cinemáticos que resultam 

destas relações. 

Aspectos da história cinemática das rochas, especificamente das rochas deformadas 

tectonicamente, podem ser inferidos a partir da fábrica da rocha, a qual se relaciona com a 

trama magnética, sendo que muitos dos minerais suscetíveis magneticamente adquirem 

orientações e distribuições influenciados pela história cinemática.  

A aplicação da ASM é fundamental para a caracterização estrutural de terrenos em 

que não são evidentes macroscopicamente as lineações e foliações, sendo que estas podem 

ser relacionadas a um tensor de ordem dois que pode ser representado por um elipsóide, 
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correlacionável com as estruturas plano-lineares das rochas, permitindo por meio de um 

método não destrutivo e rápido obter informações sobre a história deformacional da 

região. 

 Os dados geocronológicos obtidos a partir do método U-Pb, representam uma boa 

ferramenta para a caracterização e delimitação temporal dos litotipos e eventos a que a 

região foi submetida. Atualmente diversos autores tem aplicado esta ferramenta para a 

datação das suítes intrusivas próximas à região, sem focar na relação entre a origem do 

ortognaisse e o metamorfismo que afetou esta rocha. 

 

1.3 Localização da área de estudo 

 A cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo, localiza-se nas margens do Rio 

Doce, entre as cidades de Linhares e Baixo Guandu (Figura 1). Partindo de Vitória, capital 

do estado, está a 129km, sendo o acesso dado através da BR-101 até a cidade de João Neiva, 

onde na rotatória deve-se pegar a saída para a BR-259 e continuar por mais 49km, sentido 

Colatina. 

 

Figura 1: Localização da cidade de Colatina/ES. Modificado de Google Maps. 
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 Os afloramentos descritos encontram-se nos cortes das principais estradas e 

rodovias ao entorno de Colatina, que são em geral de fácil acesso, bem como nas margens 

da estrada de ferro que passa pelo município de Colatina/ES. O relevo irregular, com altos 

declives, facilita a exposição das rochas, bem como a exposição de grandes lajedos dos 

litotipos da região. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Geologia 

2.1.1 Geologia Regional 

 A amalgamação do Supercontinente Gondwana Ocidental no final do 

neoproterozoico gerou um complexo registro orogênico que vai desde Montevidéu ao sul 

da Bahia, no continente sul americano, e desde a cidade do Cabo ao Gabão no continente 

africano (Silva et al., 2011). No Brasil, esse registro orogênico brasiliano-panafricano é 

conhecido como Província Mantiqueira (Almeida et al., 2000), abrangendo os orógenos São 

Gabriel, Dom Feliciano, Ribeira, Buzios e Araçuaí (Silva et al., 2005) (Figura 2).  
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Figura 2: Orógenos brasilianos da Província Mantiqueira com as idades das últimas manifestações colisionais (Silva et al., 
2011). 

 

 A área do projeto situa-se ao norte da Faixa Ribeira, no Orógeno Araçuaí, sendo este 

interpretado como a parte brasileira do Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental (Figura 3). O 

Orógeno Araçuaí foi definido enquanto tal por Pedrosa-Soares & Noce (1998) e é 

caracterizado por Pedrosa-Soares et al. (2001) como sendo confinado, devido sua evolução 

ter-se dado no interior da reentrância do cráton do São Francisco – Congo, sendo limitado 

a norte pela ponte cratônica Bahia-Gabão (Pedrosa-Soares et al., 2003). 
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Figura 3: Localização do Orógeno Araçuaí-Congo ocidental a oeste do Gondwana.V- Vitória; S- Salvador; L- Luanda ; C- 
Cabinda. Retirado de Alkmim et al. 2006. 

A Faixa Ribeira é compartimentada por diferentes regimes tectônicos nos domínios 

sul e norte (Mondou et al., 2012), sendo que no domínio sul a predominância é de um trend 

NE-SW em um regime transpressional (Trompette, 1994; Vauchez et al., 1994; Egydio-Silva 

et al., 2002, 2005; Schmitt  et al., 2004), e para norte, região especificamente denominada 

de Orógeno Araçuaí, o trend passa para a orientação N-S, envolvendo unidades alóctones 

de alta temperatura empurradas para oeste (Cunningham et al., 1998; Oliveira et al., 2000; 

Vauchez et al., 2007). O Orógeno Araçuaí pode ser também dividido nos domínios 

tectônicos externo e interno. O domínio externo é caracterizado pelo transporte tectônico 

em direção ao Cráton do São Francisco, sendo este para oeste e para norte (Figura 3) e, 

possui metamorfismo variando de fácies xisto verde a anfibolito baixo (Gradim, 2013). Já o 

domínio interno possui metamorfismo que atinge a fácies granulito, sendo este 

considerado o núcleo metamórfico-anatético do orógeno. No domínio interno encontra-se 

também a zona de sutura com remanescentes oceânicos e o arco magmático cálcio-alcalino, 

sendo que a parte ocidental deste domínio registra transporte tectônico dominantemente 

para sudoeste, enquanto que na região oriental, o transporte está para leste em diração ao 
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Cráton do COngo (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonaros 2000, Pedrosa-Soares et al, 

2001, Alkmin et al., 2006). 

 Em uma seção E-W, passando pelos domínios interno e externo, a Faixa Araçuaí é 

formada principalmente por 3 unidades, sendo essas a unidade milonítica a oeste, a 

unidade plutônica central e a unidade anatética a leste (Oliveira et al., 2000; Vauchez et al., 

2007) (Figura 4). De acordo com Mondou  et al., 2012, a unidade milonítica é composta por 

metassedimentos milonitizados homogeneamente sob alta temperatura e baixa pressão 

(~750° e 600MPa; Petitgirard et al., 2009) intercalados com veios leucocráticos. A idade U-

Pb de zircões coletados nos veios leucocráticos sincinemáticos sugerem que a deformação 

nos milonitos dessa unidade ocorreu entre 570-580 Ma (Petitgirard et al.,2009). 

 

Figura 4: Mapa esquemático da parte norte da faixa Ribeira-Araçuaí mostrando os três principais domínios alóctones 
(modificade de Mondou et al., 2012). 

 

 A unidade plutônica é composta por diversos corpos de tonalitos e granodioritos 

encaixados em metassedimentos que formam um complexo plutônico, denominado suíte 

Galiléia, cujos maiores plutons são o pluton de São Vitor e o pluton Galiléia (Mondou et al., 



26 
 

2012). Por fim, a unidade anatética é composta principalmente por anatexitos, 

leucogranitos peraluminosos e diatexitos (Mondou et al., 2012). 

 De acordo com Silva et al. (2005), a colisão entre os protocontinentes começou 

depois de 600Ma e foi até aproximadamente 520Ma. Essa colisão gerou eventos de 

granitogênese orogênica que, de acordo com Pedrosa-Soares et al. (2011) podem ser 

divididos na supersuíte G1, que representa o arco magmático pré-colisional (630-585 Ma); 

supersuíte G2, estágio sincolisional (585-560 Ma); supersuíte G3, estágio tardi colisional 

(545-530 Ma); supersuítes G4 e G5, estágio pós colisionais (530-490 Ma). 

 De acordo com Baltazar (2010), as seguintes unidades litoestratigráficas podem ser 

definidas nesta porção do Orógeno Araçuaí: (1) Complexo Nova Venécia, representado por 

paragnaisses aluminosos, migmatitos com intercalações de quartzitos e rochas 

calciossilicáticas – litotipos relacionados provavelmente à deposição em uma bacia de 

retroarco; (2) rochas plutônicas pré-colisionais, representadas pelos hiperstênio granitoides 

da Suíte Mascarenhas; (3) Suíte Carlos Chagas, representada por granitoides 

megaporfitíticos foliados, peraluminosos - sincolisionais; (4) Suíte Ataléia, constituída por 

tonalitos, granodioritos e leucogranitos granatíferos, foliados, do tipo S, peraluminosos - 

sincolisionais; (5) leucogranitos do tipo S, apresentando-se na forma de pequenos corpos 

tabulares e stocks intrusivos – tardi a pós colisionais; (6) Suíte Intrusiva Aimorés, composta 

por honblenda-biotita granitos e hiperstênio granitoides – pós colisional de idade 

cambriana; (7) Rochas básicas intrusivas; (8) Grupo Barreiras, constituído por sedimentos 

fluviais cenozoicos e, (9) Sedimentos fluviais recentes. 

 

2.1.2 Evolução do Orógeno Araçuaí 

 No modelo evolutivo proposto por Pedrosa-Soares et al.(1992), a abertura da Bacia 

de Macaúbas, que precedeu o orógeno Araçuaí-West Congo, estava limitada a norte por 

uma falha de transferência e, durante o fechamento desta bacia, o movimento ao longo 

desta falha protegeu a ponte cratônica da deformação. De acordo com o modelo proposto 

por Trompette et al. (1992), a formação do orógeno Araçuaí-West Congo foi absorvida ao 



27 
 

longo de um cinturão colisional no aulacógeno do Parnamirim. Por fim, Maurin (1993) 

atribui o orógeno Araçuaí-West Congo a um recuo direcionado a norte, acomodado por 

uma movimentação strike-slip ao longo das margens oriental e ocidental. Na Figura 5 tem-

se estes modelos ilustrado. 

 

Figura 5: Modelos evolutivos do orógeno Araçuaí-West Congo propostos por: (a) Pedrosa Soares et al. (1992), (b) 
Trompette et al (1992) e (c) Maurin (1993). Retirado de Alkmim et al. (2006). 

 

 Mais recentemente, Alkmim et al. (2006), propõe que a formação do orógeno 

Araçuaí-West Congo ocorre em resposta ao fechamento da bacia de Macaúbas, que estava 

subjacente pela crosta oceânica na parte sul e afunilada na porção norte dentro de um rift 

continental, terminando contra a ponte cratônica que liga as partes orientais e ocidentais 

do cráton do São Francisco-Congo. O modelo proposto está dividido em cinco estágios, 

sendo estes: 
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1. Abertura da bacia de Macaúbas: esta foi aberta durante um evento extensional 

próximo a 900Ma. Até 800Ma a bacia de Macaúbas continuou a ampliação 

progressiva na porção sul, que em parte se tornou um estreito oceano (Figura 6a e 

b); 

2. Fechamento inicial da bacia de Macaúbas: suítes graníticas começaram a ocorrer 

por volta de 625Ma, sugerindo o início do fechamento da bacia e, também, que a 

porção oceânica começou a entrar em subducção; 

3. Fechamento completo da bacia de Macaúbas – Estágio Colisional: com a 

continuação do fechamento da bacia, as margens passivas de ambos os lados da 

bacia foram submetidas a inversão, resultando em uma vergência para leste no lado 

africano e para oeste no lado brasileiro. Com a continuação do encurtamento, a 

frente de empurrão se propaga em direção ao continente, transportando os estratos 

da bacia para os crátons (Figura 6c). O pico do metamorfismo e a intrusão da suíte 

granítica sin tectônica G2 ocorreu neste estágio; 

4. Fuga para o sul da porção sul do orógeno Araçuaí-West Congo: o estágio mais tardio 

durante a colisão ocorreu entre 560 e 535Ma e, os braços do cráton continuaram a 

se fechar, gerando um problema de acomodação na parte sul do orógeno (Figura 

6d). Para solucionar este problema de acomodação a porção sul do orógeno 

submeteu-se através de um cisalhamento de direção norte-sul, a um escape para o 

sul, deixando expostas também falhas transcorrentes na região; 

5. Colapso orogênico: na fase final de fechamento, a parte do extremo norte da zona 

interna submeteu-se a um colapso extensional. Cisalhamento em descolamentos 

normais regionais e falhas normais podem ter desempenhado um papel na 

exumação especialmente na porção central do bloco Guanhães do embasamento. 

Este colapso desencadeou a atividade ígnea, devido à descompressão e à fusão 

parcial das porções crustais intermediárias e mais baixas, produzindo as suítes 

graníticas G4 e G5 (520-490Ma). 
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Figura 6: Modelo evolutivo baseado na “tectônica quebra nozes” (Alkmim et al., 2006). (a) bacia de Macaúbas, ancestor 
do orógeno Araçuaí-West Congo, (b) fechamento inicial da bacia de Macaúbas como consequência da interação entre São 
Francisco-Congo, Paranapanema e Kalahari – 600Ma, (c) desenvolvimento do orógeno – 570Ma e (d) escape da porção sul 
do orógeno Araçuaí-West Congo e seu colapso extensional – 500Ma. Retirado de Alkmim et al., (2006). 

 

2.1.3 Geologia Local 

 A região de Colatina, área de estudo desta dissertação, apresenta rochas do núcleo 

metamórfico anatético do Orógeno Araçuaí, representadas pelo Complexo Nova Venécia, 

pelo Granitoide Colatina e pelo Norito São Gabriel de Baunilha (Figura 7). 
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Figura 7: Mapa geológico da região de Colatina-ES (Uhlein, 2014) 

 

2.1.3.1 Complexo Nova Venécia 

Noce et al., (2004) descreveram, inicialmente, o complexo Nova Venécia como 

paragnaisses peraluminosos com intercalações de rocha calcissilicática, com zircões 

detríticos que apontam idade máxima de sedimentação para a rocha em torno de 608Ma, 

com ocorrência ampla na região entre Nova Venécia e Vitória (ES).  

Gradim (2013), descreve, através de análises de U-Pb em zircões detríticos, que os 

protólitos sedimentares do Complexo Nova Venécia possuem ao menos seis fontes 

distintas, sendo estas (A) 641-590Ma, (B) 765-733Ma, (C) 2124-2086Ma, (D) 901Ma e (E) 

810Ma, com idade máxima de deposição de cerca de 590Ma. Com exceção da última 

datação (E), todas as outras fontes são bem conhecidas, sendo estas na região 

paleocontinental do orógeno São Francisco-Congo e em orógenos relacionados. A fonte (A) 

representa o Arco Magmático do Rio Doce, que possui correlação parcial com o Arco do Rio 

Negro (Tupinambá et al., 2007), a fonte (B) representa a Província Alcalina do Sul do Estado 
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da Bahia (Rosa et al., 2007), a fonte (C) representa o embasamento paleoproterozoico 

(Noce et al., 2007) e, a fonte (D) o magmatismo associado ao rifte precursor do sitema de 

bacia do orógeno Araçuaí – Congo (Pedrosa-Soares & Alkmim, 2011; Silva et al., 2008; Track 

et al., 2001). 

 De acordo com Uhlein et al., (2014), o Complexo Nova Venécia é formado por rochas 

paragnáissicas, de cor cinza média, granulação variável e conspícuo bandamento marcado 

por variação composicional, com intercalações de bandas máficas, ricas em biotita, e de 

bandas félsicas quartzo-feldspáticas. Os paragnaisses apresentam-se em variações que vão 

desde granada-gnaisse até um sillimanita-granada-gnaisse, podendo ocorrer também um 

sillimanita-cordierita-granada-gnaisse. Localmente podem apresentar rochas 

calcissilicáticas em bandas descontínuas e lenticularizadas e porções granulíticas, 

apresentadas em níveis centimétricos esverdeados de granulação fina a média, 

concordantes com o bandamento do gnaisse (Uhlein et al., 2014). A foliação nas porções 

máficas é subparalela ao bandamento composicional, apresentando também bolsões 

quartzo-feldspáticos. Estruturas do tipo schlieren, flebíticas e dobras pitigmáticas são 

recorrentes Uhlein et al. (op. cit). 

 Segundo Uhlein et al. (2014), os paragnaisses são formados por quartzo, 

plagioclásio, feldspato potássico, biotita, granada e cordierita como minerias principais, 

sillimanita, zircão, apatita e opacos como acessórios e carbonatos, epidoto e muscovita 

como secundários.  

 As rochas calcissilicáticas associadas aos gnaisses apresentam granulação fina, 

coloração cinza esverdeada, ocorrendo em forma de lentes e boudins. São compostas 

principalmente por quartzo, plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio, granada, 

clinoanfibólio e biotita (Uhlein et al., 2014).  

 

2.1.3.2 Granitoide Colatina 

Tuller (1993) propôs inicialmente esta nomenclatura ao descrever os granitoides 

foliados, ora com contato gradacional, ora com contato tectônico com os paragnaisses da 
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região de Colatina. Este granitoide apresenta coloração cinza ou esverdeada, granulação 

fina a média, textura inequigranular, fanerítica, geralmente foliado, com planos de biotita 

bem orientados e presença de veios e bolsões de fusão de material leucocrático (Uhlein et 

al., 2014). 

São granitoides do tipo-S, peraluminosos e, em termos de estruturas, é notável a 

presença de uma variação que vai desde a schlieren até a nebulítica, além da presença de 

enclaves de paragnaisses (Uhlein et al., 2014; Pedrosa-Soares et al., 2001, 2007; Roncato, 

2009). Mineralogicamente, este granitoide é composto por quartzo, feldspato potássico, 

monazita, biotita, granada (almandina), plagioclásio (labradorita), piroxênio, sillimanita, 

apatita, opacos e cordierita e, em composições modais, na região afloram desde 

monzogranitos, granodioritos indo até os tonalitos, já os leucogranitos resultados da fusão 

apresentam quartzo, feldspatos, granada e/ou cordierita (Uhlein et al., 2014). 

Uhlein et al., (2014), com base em dados de campo e petrográficos, inferem que 

este granitoide pertence à Suíte G2, relacionada à granitogênese sin-colisional no Orógeno 

Araçuaí, datada entre 585-560Ma (Pedrosa-Soares et al., 2011). Silva et al. (2005) e Roncato 

(2009) obtiveram idades de cristalização deste litotipo através de grãos de zircão de 

573±5Ma (U-Pb SHRIMP) e 576±5Ma (U-Pb SHRIMP), respectivamente. 

 

2.1.3.3 Norito São Gabriel de Baunilha 

 O norito São Gabriel de Baunilha ocorre próximo ao povoado homônimo, sendo 

caracterizado por uma coloração cinza escura, granulação fina a média e é composto 

essencialmente por plagioclásio, ortopiroxênio, biotita e quartzo (Uhlein et al., 2014). Ainda 

de acordo com estes autores, pode ocorrer a presença de charnockito juntamente com o 

norito, porém, em menor proporção.  

 Conforme os trabalhos de Noce et al. (2000), Pedrosa-Soares & Wiedemann-

Leonardos (2000), Pedrosa-Soares et al., (2001, 2008) e Castañeda et al. (2006), que 

descrevem intrusões tardias do tipo-I, pós colisionais, de fácies graníticas, charnokíticas, 
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enderbíticas, noríticas e anortosíticas sem foliação regional, esta rocha pode ser associada 

a suíte G5 (ou Suíte Aimorés). 

 

2.2 Anisotropia de Susceptibilidade Magnética 

 De acordo com Putnis (1992), o magnetismo nas rochas pode ser resultado do 

movimento orbital dos elétrons nos átomos dos minerais (momento orbital), ou também a 

partir da rotação do elétron em torno de um eixo (momento giratório), que geram um 

momento magnético, sendo este último mais importante do que o primeiro. Se os átomos 

possuem elétrons com orbitas pareadas, estes não desenvolvem um campo magnético, 

sendo conhecidos como minerais diamagnéticos (Figura 8a) e, se um ou mais elétrons não 

estão pareados, resultando em um campo magnético, este mineral é chamado de 

paramagnético (Figura 8b) (Putins, 1992).  

Os minerais ferromagnéticos também possuem átomos com momentos 

magnéticos, porém, diferentemente dos paramagnéticos, a interação entre os momentos 

atômicos adjacentes é forte (Figura 8c). A característica fundamental dos minerais 

ferromagnéticos é a habilidade destes de, no caso da aplicação de um campo magnético, 

conseguirem preservar a direção do campo aplicado (Butler, 1992). 
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Figura 8: Figura ilustrando os diferentes tipos de magnetização. As caixas que situam-se abaixo do “Campo aplicado” 
mostram a magnetização (seta branca) que uma substância adquire quando um campo magnético é aplicado (seta preta). 
Os diagramas abaixo do “Sem campo aplicado” ilustram a magnetização após a retirada do campo magnético aplicado. 
O tamanho da seta branca indica também a intensidade da magnetização resultante após a aplicação de um campo 
magnético (retirado de Cavalcante, 2013). 

 De acordo com Putins (1992), em óxidos ocorre um diferente tipo de interação de 

troca através dos átomos de oxigênio e, as rotações dos íons de metal vizinhos se tornam 

alinhadas de forma antiparalela, sendo este pareamento conhecido como mecanismo de 

super troca. Se esta interação de super troca cancela o momento magnético dos átomos 

metálicos, não existe o momento magnético resultante, sendo os minerais que possuem 

este tipo de interação conhecidos como antiferromagnéticos (Figura 8d) (Putins, 1992). 

 Por fim, a última classe de minerais é conhecida como minerais ferrimagnéticos. Esta 

classe de minerais possui interações antiparalelas e de forças diferentes entre as órbitas, 

resultando em um momento magnético (Figura 8e) (Putins, 1992). 

 A interação entre as orbitas dos elétrons pode ser resultado de fatores como a 

temperatura ou ainda, devido a interações de troca. Em minerais ferromagnéticos, quando 

a temperatura está abaixo da temperatura crítica, conhecida como temperatura de Curie, 
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isso pode causar a orientação das orbitas e a geração consequente do campo magnético 

ou, ainda, se esta encontra-se acima da temperatura de Curie, a orientação magnética é 

destruída (Putins, 1992). Nos minerais antiferromagnéticos a temperatura crítica é 

conhecida como temperatura de Néel, sendo que, acima desta temperatura o mineral se 

torna paramagnético. 

 Minerais ferrimagnéticos (ex. magnetita – Fe3O4) e antiferromagnéticos (ex. 

hematita – Fe2O3) são as mais importantes fontes de magnetismo nas rochas. 

 Através da mineralogia magnética, o nível de esforço sofrido por uma rocha pode 

ficar registrado na fábrica mineral, sendo que esta pode ser uma fonte de informações 

sobre a evolução tectônica na qual a rocha foi submetida. Dentre as estruturas preservadas 

na fábrica da rocha, tem-se as lineações, que são definidas como quaisquer feições lineares 

que ocorrem de forma penetrativa, podendo ser essas, seixos alongados, estiramento 

mineral, agregação linear de grãos equidimensionais, grãos subédricos com forma 

alongada, entre outros (Parés & Pluijm, 2002). 

 De acordo com Putins (1992), os minerais ferro ou ferrimagnéticos presentes em 

uma rocha, durante a ausência da aplicação de um campo magnético secundário, são 

subdivididos em domínios magnéticos macroscópicos, sendo que, para cada domínio 

magnético existe uma direção específica de magnetização que varia para cada domínio. 

Quando estes são submetidos a um campo magnético externo, as paredes dos domínios se 

movem em resposta ao campo aplicado, aumentando a rede de magnetização do cristal até 

sua saturação, que é quando o cristal passa a ter apenas um único domínio com direção do 

campo alinhado à direção do campo magnético externo aplicado (Putins, 1992). 

 Na Figura 9 abaixo tem-se o comportamento típico de um loop de magnetização até 

obter-se a saturação magnética do mineral através de um campo magnético secundário. 

Este processo é conhecido como histerese. 
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Figura 9: Gráfico com o comportamento típico de um loop de histerese, mostrando a relação entre a magnetização (M) e 
o campo magnético aplicado (H) durante o ciclo de magnetização de desmagnetização. Ms é o valor de saturação 
magnética, Mr é a magnetização remanente quando da remoção do campo aplicado, Hc é o valor de coercividade quando 
o campo é aplicado de forma normal (Hc positivo) ou reversa (Hc negativo) – aplicado para reduzir a magnetização a 0 
(Cavalcante, 2013). 

 Quando o campo magnético externo aplicado é reduzido a 0, a magnetização do 

mineral irá decrescer para o valor Mr, conhecido como magnetização remanente. Buscando 

reduzir a magnetização para 0 é aplicado um campo magnético inverso e, o valor Hc que 

representa este fenômeno é conhecido como coercividade, ou força coerciva. Para terminar 

o loop de histerese é aumentada a intensidade do campo inverso até novamente a 

saturação do mineral, obtendo o valor de Ms negativo, referente a saturação magnética 

inversa (Figura 9). 

 De acordo com Parés & Pluijm (2002), a interpretação das lineações não é dada de 

forma direta, sendo que, enquanto algumas lineações refletem os eixos da deformação ou 

trajetórias cinemáticas, outras aparentam ter pouco ou nenhum significado cinemático. 

 De qualquer maneira, as lineações e as foliações causam uma anisotropia nas 

propriedades físicas da rocha, que pode ser medida por métodos sensíveis a essas 

variações, como é o caso da anisotropia de susceptibilidade magnética (ASM). A ASM pode 

ser representada por um tensor de segunda ordem que relaciona a intensidade de um 

campo aplicado (H) e a magnetização adquirida (M), através da equação: 
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�� = �����  

 Onde, Mi é a magnetização na direção i, Hj é o campo indutor na direção j e Kij é um 

tensor simétrico de segunda ordem ou tensor de suscetibilidade (Nye, 1957; Hrouda, 1982). 

 O tensor de suscetibilidade (Kij), que pode ser representado por K1, K2 e K3, é 

expresso pela magnitude de suas direções principais e suas orientações e, pode ainda ser 

expresso geometricamente por um elipsoide (K1>K2>K3), similar ao conceito de elipsoide de 

deformação, sendo o eixo de suscetibilidade máxima (K1) a lineação magnética, K2 o eixo de 

suscetibilidade intermediário e, K3 o eixo de suscetibilidade mínima, que representa o polo 

do plano de foliação magnética (Tarling & Hrouda, 1993). 

A anisotropia depende de vários fatores, entre eles do bandamento composicional, 

orientação cristalográfica preferencial, da forma dos cristais ou da distribuição e tamanho 

das microfraturas (Parés & Pluijm, 2002). 

O grau de anisotropia e a forma do elipsoide de ASM podem ser obtidos através de 

vários parâmetros dependendo da magnitude do tensor Kij. Os parâmetros estão 

demonstrados na Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1: Principais parâmetros utilizados na ASM (Winkler et al., 1997). 

 

 Quando o grau de anisotropia (P) é igual a 1, ou que os eixos K1, K2 e K3 são de 

mesma proporção, a suscetibilidade é isotrópica e a forma resultante é uma esfera. A 

medida em que P aumenta, o grau de excentricidade do elipsoide aumenta 

proporcionalmente, podendo esta variar entre oblata (K1≈K2>>K3) e prolata (K1>>K2≈K3) 

(Cavalcante, 2013). 
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 A suscetibilidade de uma rocha (ktot) resulta da soma das contribuições individuais 

dos seus constituintes, ou seja, de minerais diamagnéticos, paramagnéticos e 

ferromagnéticos. Geralmente a intensidade da contribuição de minerais diamagnéticos é 

muito fraca, sendo que, na ausência de magnetita, a suscetibilidade magnética de uma 

rocha é geralmente controlada pela contribuição de minerais paramagnéticos (Cavalcante, 

2013). 

 Através de modelos experimentais e numéricos feitos por Housen et al. (1993), é 

verificado que a lineação magnética (Lm) é dada por uma orientação preferencial de eixos 

Kmáx e, é frequentemente originada através da interação de duas fábricas (Borradaile & 

Tarling, 1981), como por exemplo o acamamento e uma foliação metamórfica. Parés & 

Pluijm (2002), mostram que a Lm, no caso de rochas pelíticas deformadas, também é 

paralela à direção de estiramento mineral. 

 A Figura 10 ilustra os possíveis cenários de desenvolvimento da Lm produzidos em 

três diferentes ambientes deformacionais. 
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Figura 10: Síntese de alguns tipos de processos que podem desenvolver a lineação magnética em rochas deformadas. Em 
(a) tem-se a lineação magnética desenvolvida através da intersecção entre o acamamento e a clivagem ou também, 
através da extensão de direção dentro do plano de clivagem que nesse caso está na vertical. Em (b) a lineação magnética 
é gerada através da lineação mineral definida por grãos planares eudráis ou subeudráis. Em (c) é ilustrado uma rocha 
milonítica que pode produzir a lineação magnética paralela ou perpendicular à direção do cisalhamento (Parés e Pluijm, 
2002).  

De acordo com Parés & Pluijm (2002), em se tratando de rochas deformadas, uma 

das primeiras conclusões é que, sob intensidades de deformação muito baixas, a Lm pode-

se desenvolver paralela aos eixos de dobra e, com o progressivo aumento na intensidade 

da deformação, ocorre um grupamento das medidas dos Kmáx, que vem acompanhado dos 

eixos Kint e Kmin em uma guirlanda. Independentemente da evolução deformacional da 

rocha, estas observações documentam a mudança na anisotropia magnética de uma fábrica 

primária sedimentar para uma fábrica tectônica (Parés & Pluijm, 2002). 

 Quando o Kmáx é paralelo à lineação de intersecção, comumente é interpretado 

como um estágio de deformação intermediário, que eventualmente é levado para uma 

relação tectônica ASM idealizada onde X||Kmáx, Y||Kint e Z||Kmin (Borradaile & Tarling, 
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1981). De acordo com Parés & Pluijm (2002), com a evolução da deformação o Kmáx vai se 

tornando paralelo com a direção de extensão tectônica até a sobreposição total do tensor 

tectônico ASM sob a fábrica primária (Figura 10). A implicação disso é que o 

desenvolvimento e a extensão do Kmáx depende da intensidade da deformação e que a Lm 

tem potencial para controlar o elipsoide de tensão (Parés & Pluijm, 2002). 

 Deste modo, a relação entre a orientação magnética e a lineação tectônica em 

rochas deformadas é variável, podendo a Lm representar tanto uma lineação de intersecção, 

quanto a direção de extensão (Parés & Pluijm, 2002). 

 Nas rochas de mais alto grau metamórfico, como migmatitos e gnaisses, que 

ocorrem em boa parte da região de estudo, em escala de afloramento estes são estrutural 

e composicionalmente heterogêneos, podendo mostrar um range de deformação entre 

dominado pela fusão (viscoso) até regiões com ausência de fusão (plástica). 

 A fusão parcial de grandes volumes de rocha da crosta profunda, que ocorreu na 

formação dessas rochas, resulta em uma larga variação espacial na viscosidade dos 

materiais crustais (Vanderhaeghe & Teyssier, 2001) e, de acordo com Kruckenberg et al. 

(2010), as rochas que foram submetidas a esse processo preservam os processos de fusão 

parcial e o fluxo viscoplástico. 

 Os migmatitos constituem um sistema reológico complexo, fazendo com que a 

determinação dos eixos cinemáticos seja problemática devido às lineações serem 

comumente destruídas pela recristalização em alta temperatura (Kruckenberg et al., 2010). 

A primeira análise detalhada da fábrica magnética em migmatitos ferromagnéticos, que 

mostrou forte correlação entre os eixos principais da ASM e a forma da fábrica dos grãos 

magnéticos desenvolvidos em um fluxo plástico de alta temperatura, foi publicada por Ferré 

et al. (2003). 

 Kruckenberg et al. (2010), demonstraram que a aplicação da ASM em migmatitos 

fornece boas indicações no estudo da dinâmica de crostas parcialmente fundidas durante 

processos orogênicos, assim como a heterogeneidade estrutural observada em mesoescala 
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em migmatitos, mascara um simples regime de fluxo desenvolvido durante um fluxo 

viscoplástico. 

 Em migmatitos que possuem baixos valores de suscetibilidade magnética (<3x10-4 

[SI]), sendo a ASM destes controlada principalmente por minerais paramagnéticos, e 

macroscopicamente nota-se que a foliação e o bandamento são definidos principalmente 

pela orientação dos cristais de biotita, estes podem ter a origem da ASM nos espécimes 

relacionada à orientação preferencial dos cristais de biotita (Kruckenberg et al., 2010). Essa 

interpretação é embasada também devido à origem da ASM possuir natureza mais oblata, 

indicação esta obtida através de dados estatísticos e influenciada pela forma oblata da 

biotita (Borradaile et al., 1987; Borradaile & Werner, 1994). 

 Na Figura 11 abaixo, tem-se as maneiras de como a lineação magnética pode ser 

formada através da orientação dos cristais de biotita.  

 

Figura 11: Diagrama esquemático mostrando as possíveis origens da lineação magnética (K1) gerada por cristais de biotita. 
Na situação (A) tem-se dois casos de variação da lineação magnética devido à variação da suscetibilidade no plano basal 
dos cristais de biotita. Se a orientação dos cristais de biotita está na direção <100> ou <010>, esta também será a 
orientação da lineação magnética K1. Em (B) a direção da lineação magnética resultante é dada através de uma zona de 
orientação dos eixos alinhados dos cristais de biotita, que consequentemente estão alinhados na direção do fluxo 
viscoplástico em migmatitos (kruckenberg et al, 2010). 
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2.3 Geocronologia – Idades U-Pb 

 O decaimento do U e do Th para isótopos estáveis de Pb é a base para diversos 

métodos importantes de datação, como U-Pb, Pb-Pb, U-He, entre outros. Este método é 

baseado na premissa de que todo o Pb em um mineral de U é radiogênico em sua origem 

e, essa quantidade aumenta em função do tempo (Faure, 1986). 

O U e o Th são membros da série dos actinídeos e, devido à similaridade na 

configuração elétrica, U (Z=92) e Th (Z=90), estes possuem propriedades químicas 

semelhantes (Faure, 1986). Na natureza o U ocorre naturalmente na forma de 3 isótopos, 

sendo estes 238U, 235U e 234U, sendo todos radioativos. O Th existe primariamente na forma 

de um isótopo radioativo, sendo este o 232Th. Adicionalmente existem cinco isótopos 

radioativos de Th na natureza, com meia vida intermediária aos isótopos filhos do 238U, 235U 

e do 232Th. 

O sistema U-Pb baseia-se no decaimento isotópico de dois isótopos pai (235U e 238U) 

que geram dois isótopos filho (207Pb e 206Pb) respectivamente, que são exemplificados de 

acordo com as reações abaixo: 

��	
	
� → ��	

	�� + 8 ��	
� + 6�� + � 

��	
	
� → ��	

	�� + 7 ��	
� + 4�� + � 

 

Ou seja, no decaimento do 238U e 235U é produzido um átomo de Pb (206Pb ou 207Pb) 

através da emissão de oito ou sete partículas alfa e de seis ou quatro partículas beta, sendo 

Q a soma da energia de decaimento, expressa em milhões de eletrovolts.  

Tem-se diferentes isótopos de Pb, 204Pb, 206Pb, 207Pb e 208Pb, sendo que o 204Pb é não 

radiogênico e, os outros três advém do decaimento do U e do Th (Dickin, 2005). Na Tabela 

2 tem-se as meias vidas e as constantes de decaimento das reações que geram os três 

isótopos de Pb radiogênicos. A meia vida do 238U é comparável com a idade da Terra, 

enquanto que a meia vida do 235U é muito mais curta, sugerindo que quase todo 235U 

primordial existente na Terra tenha decaído para 207Pb. O isótopo com a meia vida maior é 

o 232Th, que é comparável com a idade do universo (Dickin, 2005). 
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Tabela 2: Tabela com as reações simplificadas, o tempo de meia vida em bilhões de anos e a constante de decaimento 
(Dickin, 2005). 

 

 

O mineral ideal para a utilização desse método é o zircão (ZrSiO4) devido às seguintes 

propriedades: 

• o mineral incorpora na sua estrutura o U em substituição ao Zr, e pouco ou nenhum 

204Pb (comum) durante a cristalização; 

• tem ocorrência bem distribuída como acessório da maior parte das rochas ígneas, 

sedimentares e metamórficas; 

• apresenta alta temperatura de fechamento do sistema cristalino (~800-900°C), 

permitindo a preservação da assinatura isotópica mesmo sob condições de 

ultramilonitização, metamorfismo de alto grau ou mesmo fusão parcial; 

• contém muito pouco Pb no momento de sua formação e possui alta razão U/Pb e 

Th/Pb, o que aumenta a sensibilidade para ser utilizado como um geocronômetro. 

 

Além do zircão, a monazita - (Ce,La,Nd,Th)PO4 - também pode ser utilizada por possuir 

alta razão inicial U/Pb. 

De acordo com Dickin (2005), o princípio básico baseia-se na curva de referência 

concórdia, que mostra em um diagrama as variações de razões isotópicas em função do 

tempo. Idades 206Pb/238U, 207Pb/235U e 207Pb/206Pb que plotam exatamente em cima da 

concórdia podem representar um sistema isotópico fechado, sendo por essa razão 

chamados de concordantes. Dessa maneira, as razões fora da curva são designadas 

discordantes (Figura 12). 
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Figura 12: Diagrama mostrando a concórdia de U-Pb calibrada em milhões de anos e a discórdia (Dickin, 2005). 

Um distúrbio isotópico em uma amostra de idade uniforme gera um arranjo de 

resultados analíticos que definem uma linha reta (discórdia), cuja extrapolação (regressão) 

trunca a concórdia em dois pontos nos casos mais simples, correspondendo aos interceptos 

superior e inferior, que assinalam a idade de geração e do distúrbio. 

De acordo com Dickin (2005), a uraninita e a monazita foram os primeiros minerais 

utilizados na metodologia U-Pb, devido à tendência destes minerais concentrarem grandes 

quantidades de U e possuírem pouquíssimas quantidades iniciais de Pb não radiogênico.  

A monazita contém elementos terras raras e também incorpora quantidades 

significativas de Th e menores de U (Dickin, 2005). Este mineral é comumente encontrado 

em granitoides pobres em Ca e ricos em Al e em rochas metamórficas de alto grau 

metamórfico. Esta possui uma temperatura de fechamento do sistema mais baixa do que a 

do zircão- entre 690 e 750°C- (Figura 13) (Dahl, 1997), fazendo com que qualquer monazita 

herdada no caso de uma fusão parcial da crosta, tende a perder o Pb durante o evento de 

fusão. Apesar de possuir temperatura de fechamento mais baixa, a monazita é mais 

resistente a perda de Pb durante eventos de baixa temperatura (Dickin, 2005). 
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Figura 13: Temperatura de fechamento dos principais minerais utilizados para datações geocronológicas (Gehrels et al., 
2002). 
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CAPÍTULO 3 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Trabalhos de campo 

 Para a elaboração deste trabalho foram realizadas três etapas de campo, todas em 

2014. A primeira foi em fevereiro e teve o objetivo de fazer um reconhecimento regional 

da área de estudo, a segunda foi em abril, visando complementar os pontos já amostrados 

e detalhar as regiões de maior interesse e, por último uma etapa em outubro em locais que 

não foram possíveis amostrar nas etapas anteriores. 

 No anexo I tem-se a relação dos 51 pontos visitados, bem como as coordenadas e 

as indicações dos pontos em que foram coletadas amostras. 

 

3.2 Descrição das amostras 

 Para a melhor caracterização dos litotipos da região, foram selecionadas 12 

amostras para a confecção de 15 lâminas petrográficas. Em algumas amostras foi necessário 

fazer mais de uma lâmina devido à granulação ser muito grossa, e também para que fosse 

possível detalhar mais de um dos bandamentos composicionais das rochas da região. Foram 

confeccionadas lâminas também das amostras em que foram separados os zircões para a 

geocronologia. 

 Abaixo segue a relação de lâminas por litotipo: 

• Ortognaisse: CL-01, CL-02A, CL-02B, CL-27, CL-37A, CL-37B, CL41 e CL47; 

• Granitoide: CL-25, CL-36A, CL-36B, CL-39, CL-42 e CL-51; 

• Norito: CL-11 

 

As descrições foram feitas sob o microscópio de luz polarizada modelo Olympus BX-50. 
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3.3 Anisotropia de susceptibilidade magnética (ASM) 

 Foram amostrados para ASM 45 pontos, totalizando 202 amostras orientadas. Estas 

foram coletadas nos diversos litotipos existentes na região, tais como nos ortognaisses, no 

granitoide e no norito, ao longo de afloramentos em estradas, visando obter uma boa 

representatividade espacial que permita compreender e caracterizar a evolução estrutural 

da região. Em alguns pontos as amostras foram coletadas a poucos metros de distância uma 

das outras para que seja possível avaliar a variação das propriedades e na fábrica magnética. 

Em afloramentos com mais de um litotipo, foram amostrados ambos, visando também 

entender a relação de colocação do granitoide em relação ao ortognaisse, por exemplo. As 

amostras em campo foram orientadas de acordo com o norte geográfico, através de um 

orientador com bússola. 

 Das 202 amostras coletadas foram obtidos 770 espécimes cilíndricos, tendo em 

média cerca de 2,1cm cada, que foram cortados no laboratório de preparação de amostras 

para ASM e magnetismo de rocha do Instituto de Geociências na Universidade de São Paulo. 

Os espécimes foram obtidos através do corte perpendicular ao eixo principal da amostra 

original orientada, gerando em média 4 espécimes por amostra. 

Bem como a preparação de amostras, as medidas de ASM e termomagnéticas foram 

obtidas também no laboratório de Anisotropias Magnéticas e de Magnetismo de Rocha da 

Universidade de São Paulo (IGc-USP), com a utilização do aparelho Kappabridge, modelo 

MFK1-FA usando o 3D Rotator operando em campo baixo de 200 A/m com frequência de 

875Hz (Agico, Republica Theca). Todos os parâmetros obtidos estão reportados 

individualmente para cada amostra no anexo II. 

Para a obtenção dos gráficos de histereses, foram selecionadas amostras 

representativas da região de estudo e, posteriormente as medidas foram obtidas através 

do VSM (vibratin sampling magnetometer, Moslpin LTDA, Newcastle-upon-Tyne, UK). 

Equipamento presente no mesmo laboratório citado anteriormente. 
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3.4 Separação de zircões para datação U-Pb 

 Para a geocronologia foram coletadas 3 amostras, uma do ortognaisse, uma do 

granitoide e outra do norito. Devido à grande ocorrência do ortognaisse pela região em 

estudo, foi selecionada uma amostra que possui todas as características observadas nos 

afloramentos do Complexo Nova Venécia, garantindo a representatividade da mesma. Em 

relação ao granitoide, existem afloramentos onde nota-se uma certa deformação, veios de 

pegmatito e até mesmo o contato de dois tipos de granito, um mais claro e outro mais 

escuro. A amostra deste litotipo foi coletada em afloramento afastado das condições 

comentadas acima, visando evitar possíveis contaminações ou mistura de litotipos. 

 A amostra do norito foi coletada em uma pedreira para rocha ornamental. Este 

litotipo é bem homogêneo na região em estudo e, devido a atividade da pedreira existir há 

algum tempo, foi possível coletar uma amostra de subsuperfície deste litotipo. 

As amostras foram preparadas utilizando padrões de preparação de britagem, 

moagem e separação mineral do Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do IGc-USP. 

Inicialmente as amostras são reduzidas com utilização de martelo, para fragmentos 

de aproximadamente 2 cm. Após essa redução, o material é passado em um britador de 

mandíbulas, onde os fragmentos são reduzidos a frações milimétricas. Por fim, o material 

que sai da britagem é colocado em um moinho de discos e, depois, peneirado de forma a 

separar a fração retida na peneira de #250 (100-250). Tal fração foi colocada em uma mesa 

vibratória de separação (Wiffley Table) para a concentração dos minerais pesados. O 

material resultante foi passado em separador eletromagnético (Frantz) e, posteriormente, 

em líquidos densos (Bromofórmio – d=2,82 e Iodeto de Metileno – d=3,32) para obtenção 

dos cristais de zircão e monazita. Para a eliminação dos sulfetos e de possíveis oxidações, 

as amostras também são passadas em ácido nítrico. A amperagem utilizada para a 

separação do zircão foi até 1,5A e para a monazita, a melhor concentração foi em 0,6A. 

Os zircões e monazitas de cada amostra são separados manualmente por catação 

via lupa binocular e arranjados em um molde vítreo sobre uma fita adesiva dupla face. 
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Posteriormente esse molde é coberto por uma resina epóxi, polido e fotografado em 

microscópio de luz transmitida. 

Uma vez o molde polido, é feito a limpeza da amostra com ultrassom (duas sessões 

de 12 minutos cada, a primeira com detergente e a outra sem) e a metalização com ouro 

para a obtenção das imagens de catodo luminescência, que auxiliará a identificação de 

possíveis zoneamentos internos nos grãos de zircão. Após esses processos as amostras 

estão prontas para serem datadas pelo método U-Pb através da técnica de Laser Ablation 

ICP-MS no equipamento Neptune do CPGeo (Centro de Pesquisas Geocronológicas do IGc-

USP). 

Na amostra do ortognaisse (CL-47) foram separados zircões e monazitas, já na 

amostra do granitoide (CL-36) e do norito (CL-11), apenas zircões. 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS 

4.1 Geologia Local 

 Foram descritos e amostrados 51 pontos contemplando as 3 macro unidades 

presentes na região (Complexo Nova Venécia, Granitoide Colatina e Norito São Gabriel de 

Baunilha). Os pontos descritos estão ilustrados no mapa da Figura 14, que tem como base 

o mapa geológico feito pela CPRM (1:1.000.000) com modificações feitas no contato do 

granitoide, visando a adequação aos pontos de campo descritos nesse trabalho e, o relevo 

sombreado do INPE (Projeto Topodata). Devido à maior densidade de pontos descritos 

nessa região, os contatos do mapa original foram modificados, visando atender o detalhe 

deste trabalho. 
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Figura 14: Mapa geológico da região de Colatina/ES com a localização dos pontos descritos. 
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4.1.1 Complexo Nova Venécia 

 As rochas do Complexo Nova Venécia ocorrem na maior parte da região de estudo, 

em afloramentos de corte de estrada e em lajedos. Geralmente são boas exposições, 

estando as rochas praticamente não alteradas, sem ou com pouca interferência do 

intemperismo. 

São caracterizadas principalmente por ortognaisses e ortognaisses migmatíticos. A 

diferença macroscópica entre eles consiste principalmente na variação do bandamento 

composicional, que hora encontra-se regular e uniforme e ora encontra-se perturbado com 

feições dúcteis como dobras, espessamento e afinamento de camadas, boudins e outras 

estruturas típicas de migmatitos, como porções quartzo-feldspáticas (leucossoma) e 

porções mais ricas em minerais máficos (melanossoma e mesossoma) com níveis de fusão 

parcial variados, indo desde um metatexito até diatexitos (Figura 15A e B). Em um mesmo 

afloramento podem ocorrer porções com o bandamento composicional homogêneo e 

regular gradando até porções mais deformadas. 

 Possuem coloração que varia do esbranquiçado no leucossoma até cinza claro e 

cinza mais escuro no mesossoma e melanossoma. A granulação varia de média a grossa, 

predominando a grossa. O bandamento composicional é marcado principalmente por 

bandas félsicas de composição quartzo-feldspáticas e bandas mais ricas em minerais 

máficos (principalmente biotita), conforme a Figura 15C, D e E. O melanossoma ou residuum 

é mais difícil de ser observado, estando restrito apenas em poucos afloramentos. 

 Nas bandas máficas é evidente a foliação paralela ao bandamento e, em termos de 

estruturas, é possível observar as do tipo patch structure, net structure, dobras pitigmáticas 

e estruturas estromáticas nos metatexitos e estruturas do tipo schollen e schlieren nos 

diatexitos. Na Figura 15F tem-se um metatexito com estrutura estromática totalmente 

perturbada, e na Figura 15G tem-se a net structure com dois trends de leucossomas, um 

orientado subpalalelo e outro oblíquo ao bandamento composicional. No detalhe a Figura 

15G mostra uma falha de movimento sinistral, a qual está preenchida pelo leucossoma. Na 
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Figura 15H tem-se um diatexito com finas bandas ricas em minerais máficos, denominada 

estrutura do tipo schlieren e selvedge. 

 

Figura 15: Variedade morfológica dos ortognaisses e ortognaisses migmatíticos encontrados na região. A (CL-35) – 
ortognaisse com bandamentos uniformes e regulares; B (CL-01) – ortognaisse migmatítico com feições de fusão parcial e 
bandamento apresentando variação na espessura e composição; C (CL-51) – ortognaisse migmatítico com evidência para 
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o leucossoma e o mesossoma; D (CL-02) – diatexito com evidência para o leucossoma, mesossoma e melanossoma – 
detalhe para a ruptura das camadas mais competentes (paleossoma e residuum) devido ao aumento da porção do 
neossoma; E (CL-46) – ortognaisse migmatítico com bandamento composicional mais fino, com evidência do leucossoma, 
mesossoma e melanossoma; F (CL-49) – metatexito com estrutura estromática; G (CL-43) – metatexito apresentando a net 
structure; H (CL-37) – diatexito com estrutura do tipo schlieren e selvedge. 

 

Figura 16: Composição com os principais minerais e foliações observados em lâminas. A (CL-01) – minerais mais 
abundantes nas lãminas, detalhe para os cristais de apatita com baixa birrefringência; B (CL-47) – cristal de granada 
poiquiloblástica com inclusão de quartzo, muscovita e carbonato; C e D (CL-27) – detalhe principalmente para os cristais 
de sillimanita inclusos na cordierita- com e sem o analisador; E (CL-41) – halos pleocróicos na biotita causados pela 
monazita, em detalhe tem-se também a textura mirmequítica; F (CL-37A) – leve foliação evidenciada pelos filossilicatos 
em uma porção mais leucocrática da rocha.  
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  Em relação a mineralogia, além de quartzo (6-20%), granada (5-24%), plagioclásio 

(20-37%), feldspato potássico (15-35%) e biotita (5-25%), em lâminas também puderam ser 

identificados muscovita (1-3%), zircão (~1%), carbonato (<1%), opacos (1%), sillimanita 

(12% - apenas em uma lâmina: CL-27), monazita (1-2%), apatita (1-5%), clorita (<1%) e 

cordierita (35% - apenas em uma lâmina: CL-27) (Figura 16). Muscovita e carbonato ocorrem 

como minerais secundários, sendo que este último, é mais frequentemente observado na 

alteração do feldspato potássico (Figura 16B), podendo ocorrer raras vezes na forma de 

pequenos bolsões. A textura varia de granolepidoblástica e lepidogranoblástica, 

predominando esta última e, frequentemente é observado porfiroblastos de granada 

poiquiloblástica com inclusões de quartzo, biotita e carbonato. Em alguns cristais de 

plagioclásio ocorre o processo de sausuritização e, em cristais de biotita frequentemente 

são observados halos pleocróicos produzidos pelo zircão e pela monazita, como observado 

na Figura 16E. Textura mirmequítica e antipertitas também são observadas. Em relação a 

foliação observada principalmente no meso e no melanossoma, esta também é dada nas 

lâminas principalmente pela orientação dos filossilicatos (Figura 16F). 

 Nesse trabalho a denominação de ortognaisse foi utilizada devido à ocorrência 

restrita de sillimanita e cordierita em apenas uma lâmina, não sendo essa representativa da 

região de estudo. 

 

4.1.2. Granitoide Colatina 

 O granitoide Colatina ocorre na parte central da área de estudo, em contato com as 

rochas do complexo Nova Venécia. Assim como os ortognaisses, as exposições são boas, 

com pouca interferência do intemperismo. Mais comumente estas rochas estão expostas 

em cortes de estrada, sendo difícil a ocorrência em lajedos. 

 São rochas de coloração que varia entre esbranquiçada, cinza claro, marrom claro e 

por vezes levemente esverdeada. Possuem textura fanerítica, inequigranular, com 

granulação variando de média a grossa. Geralmente possuem uma foliação, que ora é 

incipiente ora é bem evidente devido principalmente a presença de filossilicatos (Figura 17A 
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e B) e, tanto em afloramentos como em lâminas caracteriza-se por uma foliação de fluxo 

magmático. Em poucos afloramentos observa-se este litotipo com aspecto maciço, como o 

da Figura 17C. Apenas no ponto CL-51 foi possível observar o contato entre o granitoide e 

o ortognaisse, sendo este dado de forma gradacional (Figura 17D e E). No afloramento do 

ponto CL-36 ocorre o contato brusco entre dois tipos de granitoides, um de coloração cinza 

e outro de coloração marrom claro, juntamente com um veio de pegmatito truncando 

ambas as rochas (Figura 17F). Fora estes dois pontos, não foi possível observar demais 

contatos entre o granitoide e as rochas do complexo Nova Venécia. 

 Em alguns afloramentos ocorrem bolsões de material leucocrático e enclaves, como 

mostrado da Figura 17G e H. Os enclaves podem ou não apresentar borda de reação e 

possuem composição variável, podendo ser de rocha máfica, ou até mesmo restitos 

quartzosos ou calciossilicáticos. 

Foram confeccionadas 6 lâminas da unidade (CL-25, CL-36A, CL-36B, CL-39, CL-42 E 

CL-51) e, em relação a mineralogia, foi identificado quartzo (16-30%), biotita (4-10%), 

muscovita (0-2%), plagioclásio (18-31%), feldspato potássico (24-32%), zircão (<1%), 

monazita (0-1%), granada (4-10%), opacos (<1%), apatita (1-3%), carbonato (1-4%) e clorita 

(1-3%), sendo zircão, monazita e opacos minerais acessórios. Em alguns cristais de 

plagioclásio ocorre antipertitas (Figura 18A) e, em relação ao formato dos cristais a textura 

predominante é a hipidiomórfica, sendo possível observar cristais de filossilicatos e 

plagioclásio subeuédricos. Os cristais de granada, assim como nos gnaisses, são poiquilíticos 

(Figura 18B), com inclusões principalmente de quartzo. O contato entre os grãos é em sua 

maior parte poligonal, podendo ocorrer contatos lobados. Na Figura 18 tem-se em detalhes 

as principais feições microscópicas observadas nas lâminas desta unidade. 
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Figura 17: Feições macroscópicas dos granitoides encontrados na região de Colatina/ES. A (CL-03) – granitoide 
apresentando foliação incipiente; B (CL-07) – granitoide com foliação mais bem marcada principalmente pela orientação 
dos filossilicatos; C (CL-10) – granitoide maciço, sem a presença de foliação; D (CL-51) – afloramento com o contato 
gradacional entre o ortognaisse (à direita da linha vermelha) e o granitoide (à esquerda da linha vermelha); E (CL-51) – 
detalhe do granitoide levemente foliado após o contato com o ortognaisse; F (CL-36) – afloramento com o contato entre 
dois granitoides, um de coloração marrom clara e outro de coloração cinza, também ocorre um veio de pegmatito cortando 
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estes litotipos; G (CL-36) – bolsões leucocráticos de granulação grossa no granitoide de coloração cinza, com granulação 
mais fina; H (CL-10) – enclave de rocha máfica no granitoide. 

  

 

Figura 18: Principais feições e minerais observados nas lâminas dos granitoides. A (CL-36A) – cristal de plagioclásio com 
ocorrência de antipertita; B (CL-25) – granada poiquilítica com inclusões de quartzo e também com a presença de clorita e 
biotita nas bordas; C (CL-39) – fotomicrografia com detalhe para o zircão além da ocorrência de plagioclásio, biotita e 
feldspato potássico salsuritizado; D (CL-39) – fotomicrografia com detalhe para a apatita e monazita, além da ocorrência 
de zircão, biotita e quartzo; E e F (CL-42) – granada poiquilítica com inclusão de quartzo, carbonato e alteração de clorita 
nas bordas – com e sem o analisador. 

 

 De acordo com as proporções de quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino, foi 

utilizado o diagrama QAP para a classificação desta unidade e, de acordo com a Figura 19, 
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nota-se que esta unidade é melhor classificada como um monzo granito na região de 

estudo. Neste trabalho foi mantida a referência às rochas dessa unidade como “granitoide 

Colatina” devido às informações de quantificações modais encontrados na literatura 

(Uhlein et al., 2014; Gradim, 2013). 

 

Figura 19: Amostras descritas em lâminas plotadas no gráfico QAP. 

 

4.1.3. Norito São Gabriel de Baunilha 

 Na região de estudo este litotipo ocorre como uma intrusão na parte sudeste da 

área, na região próxima ao povoado de São Gabriel da Baunilha. 

 Macroscopicamente é caracterizado por uma rocha fanerítica, inequigranular, de 

coloração escura e granulação grossa (Figura 20A e B). Em análise petrográfica, pode-se 

identificar plagioclásio (45%), feldspato potássico (12%), quartzo (10%), biotita (10%), 

ortopiroxênio (15%), clinopiroxênio (2%), hornblenda (2%), zircão (1%) e opacos (3%). 
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Figura 20: Fotos e fotomicrografias de amostras do ponto CL-11, local onde atualmente existe uma pedreira para extração 
de rocha ornamental. A e B – aspecto macroscópico do norito; C – cristal de ortopiroxênio com a alteração para biotita na 
parte central do cristal; D – vista geral da lâmina deste litotipo com detalhe para o zircão; E – detalhe para a textura 
mirmequítica que é observado na lâmina; F – detalhe para a extremidade do cristal de plagioclásio que está deformada. 

 Observa-se frequentemente o clinopiroxênio sendo substituído por biotita em sua 

parte central e, em algumas situações também por hornblenda (Figura 20C). A textura 

mirmequítica também é observada na lâmina (Figura 20E). Outra feição importante são 

cristais de plagioclásio deformados em suas extremidades, sugerindo que ainda durante o 

resfriamento do norito ainda ocorria alguma deformação na área (Figura 20F). 
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4.2 Anisotropia de Suscetibilidade Magnética - ASM 

4.2.1. Amostragem e mineralogia magnética 

 O bulk de susceptibilidade magnética (Km) varia de 36 a 29.420x10-6[SI], com valor 

médio em torno 9.25x10-4[SI] para o ortognaisse, de 71 a 19.466 x10-6[SI] com média de 

4.84 x10-4[SI] para o granitoide e de 560 a 104.109 x10-6[SI] com média de 3.4 x10-2[SI] para 

o norito. Nos gráficos da Figura 21 tem-se os histogramas dos espécimes analisados 

separados por litologias.  

 

Figura 21: Histogramas com os valores de suscetibilidade e anisotropia magnética das rochas da região de Colatina – ES. 

  O grau de anisotropia magnética (P) nos espécimes varia de 1,006 até 1,812 com 

média de 1,122 para o ortognaisse, de 1,002 a 1,991 com média de 1,115 para o granitoide 

e de 1,014 a 1,224 com média de 1,107 para o norito. No gráfico da Figura 22A observa-se 

uma leve correlação entre os parâmetros P e Km, conforme os valores Km ficam maiores. 

 O fator de forma (T) varia de -0,871 a 0,979 para o ortognaisse, de -0,851 até 0,941 

para o granitoide e de -0,487 até 0,719 para o norito. Valores de T indicando o elipsoide 

oblato são cerca de 80% dos espécimes analisados. Não nota-se uma relação de correlação 

entre T e P muito clara no gráfico da Figura 22C, apenas uma leve tendência dos valores 

mais altos de Km possuírem elipsoides oblatos (Figura 22B). 
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Figura 22: Gráficos de correlação entre P e Km (A), T e Km (B) e T e P (C). 

 

Foram feitas determinações termomagnéticas visando identificar a natureza dos 

minerais responsáveis pela suscetibilidade, determinando a variação do k com a 

temperatura. As amostras selecionadas foram aquelas que apresentavam os mais altos 

valores de suscetibilidade magnética, visando a melhor definição dos minerais responsáveis 

pela suscetibilidade, sendo considerados estes representativos da região de estudo. Estas 

amostras foram moídas até a fração de areia fina e a suscetibilidade foi medida a partir da 

temperatura ambiente chegando até aproximadamente 700°C no ciclo de aquecimento e 

para o ciclo de resfriamento a suscetibilidade foi medida novamente de aproximadamente 

700° até a temperatura ambiente. 

Nos gráficos das amostras CL-05, CL-32 e CL-49 (Figura 23), que correspondem ao 

ortognaisse, as curvas apresentam comportamentos bem diferentes em relação aos ciclos 

de aquecimento e de resfriamento, indicando que durante o experimento ocorreram 

mudanças nas fases mineralógicas, podendo ser estas de neoformação ou de transição de 

minerais. Apenas no gráfico da amostra CL-49 as curvas estão com comportamento 

próximos em relação aos ciclos de aquecimento e resfriamento. No gráfico da amostra CL-
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05 a suscetibilidade tende a ficar constante com o incremento da temperatura, enquanto 

que nos gráficos das amostras CL-32 e CL-49 a suscetibilidade tende a aumentar com o 

incremento da temperatura. Nos três gráficos ocorre uma queda repentina da 

suscetibilidade entre 550 e 600°C, sendo este o comportamento típico da magnetita, cuja a 

temperatura de Curie situa-se a 578°C. No gráfico da amostra CL-32, além da queda 

repentina em torno de 578°C, tem-se também uma queda anterior, em cerca de 320°C, 

indicando a presença de sulfetos magnéticos como a pirrotita. O comportamento da curva 

de aquecimento no gráfico da amostra CL-49 próximo a temperatura de 400°C indica a 

presença de maghemita, cuja tempera crítica situa-se em 420°C. 

Nos gráficos das amostras CL-14 e CL-50 (Figura 23), correspondentes ao granitoide, 

nota-se que o comportamento das curvas durante os ciclos de aquecimento e resfriamento 

é mais uniforme, de modo que a suscetibilidade inicial aumenta discretamente com o 

incremento da temperatura e, é observado também a caída acentuada da suscetibilidade 

entre 550 e 600°C, indicando a presença da magnetita. Como exceção, no gráfico da 

amostra CL-13 que também corresponde ao granitoide, nota-se o comportamento típico de 

minerais paramagnéticos, não representando este o litotipo em questão. 

Os gráficos das amostras CL-09 e CL-11 da Figura 23 correspondem ao gabro e 

possuem comportamentos diferentes entre si. No gráfico da amostra CL-09, tanto no ciclo 

de aquecimento quanto no de resfriamento os valores de suscetibilidade magnética são 

próximos, já no gráfico da amostra CL-11, durante o ciclo de resfriamento nota-se um pico 

que se afasta bem da curva de aquecimento, indicando a formação de alguma fase mineral 

durante o ciclo de aquecimento. Nestes gráficos também observa-se a quebra em torno de 

578°C indicativa da magnetita. 

Estes resultados indicam que a origem da suscetibilidade magnética nos litotipos da 

região de estudo está associada principalmente a magnetita, podendo eventualmente ter 

influência da pirrotita no gnaisse. Outros minerais como hematita (Tc=680°C) não foram 

detectados neste experimento. 
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Figura 23: Gráficos com as curvas termomagnéticas. Os pontos CL-05, CL-32 e CL-49 correspondem ao ortognaisse, os 
pontos CL-13, CL-14 e CL-50 correspondem ao granito e as amostras CL-09 e CL-11 correspondem ao norito. 



65 
 

 Medidas de histereses das mesmas amostras foram realizadas em temperatura 

ambiente. As medidas foram obtidas através do VSM (vibratin sampling magnetometer, 

Moslpin LTDA, Newcastle-upon-Tyne, UK) em campo de até 1T. As curvas obtidas estão 

ilustradas na Figura 24. 

 De maneira geral observa-se um comportamento semelhante e simétrico em 6 das 

8 curvas, sendo estas CL-05, CL-09, CL-11, CL-14, CL-49 e CL-50 (Figura 24). Próximo à origem 

nota-se diferentes valores de coercividade, porém sempre valores muito baixos, indicando 

uma baixa “dureza magnética”, ou seja, durante o loop de histerese não é necessário aplicar 

altos valores de campo magnético para reduzir a magnetização da amostra para 0. A 

contribuição de minerais paramagnéticos pode ser identificada com mais intensidade 

principalmente nas curvas das amostras CL-05, CL-11 e CL-14, e menos nas curvas das 

amostras CL-09, CL-49 e CL50, onde as curvas tendem a estabilizar em valores específicos 

de magnetização nos extremos. A contribuição maior da suscetibilidade magnética ainda 

fica com os minerais ferromagnéticos, no caso principalmente a magnetita. 

 Em relação ao gráfico da amostra CL-13, nota-se um comportamento típico de 

minerais paramagnéticos, com pouca contribuição de ferromagnéticos. O comportamento 

desta curva vem em concordância com o gráfico termomagnético da mesma amostra 

(Figura 24), onde não foram identificados minerais magnéticos. 

 O gráfico da amostra CL-32 exibe o comportamento de “cintura-de-vespa”, 

indicando a presença de fases minerais com coercividades diferentes. Esta amostra possui 

os valores mais altos de coercividade em relação as outras, podendo estar relacionados com 

a presença da pirrotita, como sugerido pela análise termomagnética. Em relação à 

contribuição dos minerais paramagnéticos, não é clara a contribuição destes pela histerese, 

devido à ausência de saturação de magnetização, uma vez que para saturar a pirrotita é 

necessário um campo magnético maior do que 500T e o equipamento utilizado chega a 

apenas campos de até 1T.  
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Figura 24: Loops de histereses para as amostras CL-05, CL-09, CL-11, CL-13, CL-14, CL-32, CL-49 e CL-50. 
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4.2.2 Geologia Estrutural 

 A foliação nos ortognaisses é marcada principalmente pelo bandamento 

composicional (Figura 25). Este ora possui certa uniformidade ora apresenta-se perturbado 

nos mais variados níveis, desde leves ondulações até dobras de maior porte e falhas. Em 

alguns afloramentos é possível a observação e a medição com bússola da foliação Sn, 

concordante com o bandamento, em outros a foliação só é detectável através da 

anisotropia de susceptibilidade magnética (ASM), que se constitui uma ferramenta útil para 

a determinação da foliação e da lineação magnética que quase sempre são equivalentes às 

tectônicas. 

 

Figura 25: Fotos mostrando algumas das variações encontradas nos bandamentos composicionais. A: CL-45 – feição de 
fácil medição do bandamento composicional; B: CL-46 – Bandamento levemente perturbado, sem zonas de fácil medição 
da atitude em campo; C: CL-27 – Ortognaisse com certo nível de alteração, favorecendo a obtenção de medidas estruturais 
da foliação; D: CL-35 – Afloramento mostrando o comportamento mais uniforme do bandamento composicional. 

No granitoide, quando a foliação é visível, esta é marcada pela orientação dos 

feldspatos e dos filossilicatos (Figura 26). Trata-se da foliação magmática, onde fica 
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evidente a orientação dos feldspatos e filossilicatos. Assim como no caso dos ortognaisses, 

a ASM foi utilizada tanto em afloramentos onde era possível obter medidas com bússola 

quanto onde não era possível a obtenção com bússola, visando a comparação entre as 

medidas obtidas. A foliação no gabro foi obtida apenas por ASM, devido ao aspecto 

macroscópico maciço da rocha. 

 

Figura 26: Granitos foliados. A: CL-07 -Foliação magmática marcada pela orientação dos filossilicatos e dos feldspatos; B: 
CL-42 - Foliação marcada principalmente por filossilicatos. 

Assim como as foliações, a identificação e obtenção das atitudes das lineações nas 

rochas da região de Colatina é de difícil reconhecimento devido à natureza das rochas 

aflorantes. Tanto nos ortognaisses quanto no granitoide e no norito estas não são visíveis 

macroscopicamente, sendo estes dados obtidos em sua grande maioria apenas através da 

ASM. Em campo foram obtidas apenas três atitudes das lineações com a bússola, sendo 

estas as dos pontos CL-01, CL-05 e CL-17. 

A interpretação dos dados estruturais foi efetuada a partir de 6 domínios estruturais 

distintos, com comportamento estrutural semelhante (Figura 27), ou seja, com direções 

médias das foliações e lineações parecidas. Na Figura 27 também está destacado em cinza 

um domínio indiferenciado. As medidas obtidas por ASM deste domínio possuem muita 

dispersão quando plotadas em conjunto nos esterogramas, não fazendo tanto sentido em 

relação aos demais domínios estruturais. Desta forma optou-se por não agrupar estas 

medidas em um sétimo domínio estrutural, sendo estes dados tratados separadamente. 
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Figura 27: Mapa da região com a delimitação dos 6 domínios estruturais e um outro domínio indiferenciado. 
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 O domínio estrutural 1 refere-se aos pontos do extremo norte no mapa. No 

estereograma de ASM nota-se uma certa dispersão entre as medidas de K1 e K2 e, menor 

dispersão nas medidas de K3 (Figura 28), porém, ainda assim é possível obter a atitude 

média da foliação e da lineação, sendo essas N37°W/51°NE e N26°W/14°NW 

respectivamente. A foliação possui um comportamento mais homogêneo, enquanto que na 

lineação observa-se uma certa dispersão ao longo do plano da foliação. As medidas da 

foliação obtidas com a bússola mostram-se ligeiramente oblíquas às obtidas por ASM, 

porém ainda concordantes com a girlanda definida pela maioria das medidas obtidas por 

ASM (Figura 29). 

 Esta guirlanda define dobras centimétricas cujo eixo possui orientação 

N66°E/53°NE, sendo identificadas principalmente através das medidas obtidas por ASM. As 

medidas da lineação também definem uma girlanda, sugerindo que estas foram 

deformadas por dobras formadas por cisalhamento – shear fold. 

 As medidas de ASM do domínio estrutural 2 mostram-se mais concordantes e com 

menor dispersão entre os pontos, estando estas concentradas em quadrantes definidos 

(Figura 28). A foliação desse domínio possui orientação média N83°W/50°SW e a lineação 

possui a orientação média N142° com caimento de 40° para SE. As medidas obtidas com 

bússola de maneira geral estão concordantes com as obtidas por ASM, permitindo uma boa 

correlação das medidas de anisotropia com a foliação magmática do granitoide (Figura 29). 

 As foliações do domínio 2 compõem uma guirlanda, definindo dobras com eixo 

N66°W/24°SE, sendo a orientação do eixo da dobra muito próxima da medida média do K1, 

indicando uma possível correlação entre a origem do K1 e a fase deformacional que gerou 

o dobramento. 
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Figura 28: Esterogramas de ASM para cada domínio estrutural. 
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Figura 29: À esquerda tem-se os diagramas com as medidas das foliações obtidas por ASM (círculos em vermehlo) e em 
campo (triângulos azuis). À direita tem-se o diagrama de frequência dos pontos. 
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 O domínio estrutural 3 possui pontos concentrados no contato entre o granitoide e 

o ortognaisse. No granitoide tem-se apenas medidas com bússola e no ortognaisse tem-se, 

além das medidas com bússola, medidas de ASM (Figura 31). Ambas as medidas mostram-

se concordantes, possuindo a foliação a atitude média de N50°E/60°SE e a lineação NS/53°S. 

A concordância entre as medidas de bússola e de ASM no ortognaisse evidenciam também, 

assim como no domínio estrutural 2, a correlação entre a ASM e o bandamento do 

ortognaisse (Figura 29). 

Assim como nos domínios estruturais anteriores, os polos da foliação definem uma 

guirlanda, indicando dobras com eixo N196°/34°SW e, assim como no domínio estrutural 2, 

ocorre uma concordância entre o eixo da dobra identificada no estereograma e a medida 

média do K1 obtida por ASM, indicando uma correlação entre a fase deformacional que 

gerou o dobramento com a orientação da lineação magnética (K1). 

 O domínio estrutural 4 localiza-se no extremo sul do mapa e é a segunda maior 

região com medidas estruturais de ASM e de bússola. Diferentemente dos domínios 

descritos acima, a foliação dessa região é subvertical, não se encontra dobrada, possuindo 

atitude média N14°W/74°NE. A lineação possui uma dispersão um pouco maior do que a 

foliação (Figura 28), porém as medidas tendem a se concentrar no quadrante NE, sendo a 

atitude média NS/40°N. Nota-se que as medidas da foliação obtidas com bússola estão 

concordantes com as obtidas através da ASM (Figura 30). 

 O domínio estrutural 5 situa-se um pouco acima do domínio estrutural 4 e também 

possui medidas de ASM e de bússola. A foliação magnética possui orientação média 

N26°E/67°NW e a lineação N2°E/44°NE. As medidas da foliação obtidas por bússola estão 

indicando uma foliação um pouco mais vertical, na direção NS, porém o desvio destas 

medidas em relação às obtidas por ASM, observado no diagrama da Figura 30, se 

complementam, podendo estar dentro da variação normal da atitude da foliação. 

Por fim, o domínio estrutural 6 é a maior região com medidas estruturais de ASM e 

de bússola. Este situa-se no contato NW entre o granitoide e o ortognaisse, com medidas 

coletadas em ambas as litologias. A dispersão entre as medidas individuais de K1, K2 e K3 é 
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bem menor do que nos outros pontos (Figura 28), evidenciando o comportamento 

estrutural mais uniforme dessa região. A foliação é praticamente NS, caindo 27° para oeste. 

A lineação possui atitude média de N41°W/20°NW. Assim como nos outros domínios, nota-

se uma boa correlação entre as medidas de foliação obtidas por bússola e por ASM (Figura 

30), bem como uma concordância estrutural no contato entre o granitoide e o ortognaisse. 

 Na seção AB do anexo III fica mais detalhado o contato entre o granitoide e o 

ortognaisse, mostrando a similaridade entre estes e um mergulho mais forte no contato 

entre estes litotipos na porção leste. Foi assumido um mergulho também para SE no contato 

entre o ortognaisse e o norito principalmente devido concordância de uma das duas 

medidas de ASM obtidas neste litotipo. 

 Nos mapas das Figura 31 e 32 tem-se a representação das foliações e lineações nos 

pontos amostrados, permitindo uma visualização espacial das atitudes medidas por ASM e 

bússola na região de estudo.  
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Figura 30: À esquerda tem-se os diagramas com as medidas das foliações obtidas por ASM (círculos em vermehlo) e em 
campo (triângulos azuis). À direita tem-se o diagrama de frequência dos pontos 
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Figura 31: Mapa da região de estudo com as medidas de foliação obtidas por ASM e bússola. 
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Figura 32: Mapa da região de estudo com as medidas de lineação obtidas por ASM e bússola. 
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Em relação ao norito, nota-se que este possui a foliação e a lineação bem definida, 

embora diferentes em ambos os pontos (Figura 33). No ponto CL-09, tanto a foliação quanto 

a lineação são subverticais, sendo atitude média da foliação N88°E/75°NW e N26°W/73°NW 

da lineação. Em relação ao ponto CL-11, a foliação possui atitude média N35°E/78°SE e a 

lineação possui atitude média de N211°/16°. 

 

Figura 33: Esterogramas de ASM para o norito. 

 Após as considerações individuais sobre cada domínio estrutural, nota-se que as 

medidas das foliações obtidas por ASM e por bússola são concordantes também com o 

contato geológico entre o granitoide e o ortognaisse, mostrando inclusive a similaridade 

com algumas regiões de inflexão das medidas. 

 Nota-se que, assim como nas foliações, as lineações também possuem 

comportamentos distintos em cada domínio (Figura 28). Os domínios 1, 4, 5 e 6 possuem 

lineações com caimento para NW e N, enquanto que nos domínios 2 e 3 as lineações 

possuem caimento para SE e S. Em relação ao comportamento das lineações, nos domínios 

1 e 4 nota-se que estas possuem um comportamento oscilatório no plano da foliação, 

enquanto que nos outros domínios estas apresentam-se com menos variação, 

concentradas em regiões mais bem definidas do estereograma. 
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4.3 Geocronologia 

 A análise das amostras ocorreu de forma satisfatória e, os parâmetros do 

equipamento utilizados foram: frequência de 6Hz, densidade de energia de 6mJ, spot de 

32µm e ablation time de 40s. 

 A certificação das idades obtidas foi feita utilizando, a cada 13 medidas consecutivas 

em zircões da região em estudo, uma medida em um padrão de resultado conhecido (NIST 

e GJ), bem como, a medição do branco. 

 

4.3.1 Amostra CL-47 - ortognaisse 

 Na amostra CL-047 foram separados grãos de zircão e de monazita, sendo que para 

o mount foram selecionados 143 grãos de zircão e 94 grãos de monazita. Dos grãos de zircão 

separados para a montagem do mount, foram escolhidos os que estavam em melhores 

condições e com zoneamento adequado que permitisse a obtenção das idades de interesse, 

resultando em 24 grãos. 

A análise dos grãos de zircão em lupa mostra que em sua maioria, estes são 

alongados e prismáticos e, apenas alguns com algumas partes arredondadas. São de vários 

tamanhos mas, em média possuem cerca de 230µm no eixo maior e cerca de 100µm no 

eixo menor. A análise em imagens de catodoluminescência revelou que a maioria dos grãos 

são cinza claro, podendo apresentar zoneamento oscilatório ou zoneamento por setores. 

Outra característica observada na maioria dos grãos é a presença de bordas de 

sobrecrescimento e, às vezes, outras fases além da borda mais externa e do núcleo mais 

interno, como possíveis zonas de sobrecrescimento intermediárias, evidenciadas por 

tonalidades diferentes da borda e do núcleo. Com relação à forma, estes possuem hábito 

prismático preservado, podendo ocorrer certo arredondamento em alguns grãos, 

sugerindo erosão do local de origem até o local de deposição. 
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 As regiões escolhidas para datação não contêm fraturas e o local do spot foi 

selecionado de modo a não misturar fragmentos, durante a ablação, da borda e do núcleo 

dos cristais. Os spots escolhidos para a datação podem ser vistos na Figura 34. 

 

Figura 34: Imagens de catodoluminescência dos grãos de zircão da amostra CL-047. 

 

Os grãos de monazita, em lupa, mostram-se mais homogêneos, geralmente não 

possuem fraturas e são fragmentos de um cristal maior. Estes fragmentos possuem em 

média 200µm, são translúcidos, com leve coloração esverdeada e não possuem uma forma 

bem definida (Figura 35). 

A monazita não possui o zoneamento que é observado no zircão e, em imagens de 

catodo luminescência esta fica totalmente escura. Sendo assim, para a definição do local do 

spot foi considerado regiões com ausência de fraturas, resultando em 25 grãos, 

demonstrados na Figura 35. 
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Figura 35: Imagens de luz transmitida dos grãos de monazita da amostra CL-047. 

As Tabela 3 e 4 abaixo exibem os resultados isotópicos de U-Pb obtido nos zircões e 

nas monazitas. 
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Tabela 3: Dados de LA-ICP-MS U-Pb dos grãos de zircão da amostra CL-047. Resultados da coluna “Química” expressos em ppm. As linhas tachadas em verde representam as 
medidas que foram utilizadas para o cálculo da idade de 582.9±4.1Ma, em magenta representam as que foram utilizadas para o cálculo da idade de 522.0±2.1Ma. 
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Tabela 4: Dados de LA-ICP-MS U-Pb dos grãos de monazita da amostra CL-047. Resultados da coluna “Química” expressos em ppm. As linhas tachadas em azul representam as 
medidas que foram utilizadas para o cálculo da idade. 
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Os dados obtidos foram plotados com o Isoplot 4.15 e, de acordo com a Figura 36 abaixo, 

evidenciam duas zonas de cluster, uma com idade mais antiga e outra mais jovem. No cluster que 

corresponde à idade mais antiga, procurou-se separar as medidas que pertenciam ao núcleo dos 

zircões (círculos preenchidos em verde), visando obter a idade do evento que gerou estes zircões. 

Já referente ao cluster que corresponde à idade mais recente, foi feito uma separação através das 

imagens de catodoluminescência nos spots que realmente estavam em bordas de 

sobrecrescimento, visando a obtenção da idade do evento que gerou estas bordas (círculos em 

magenta). A separação gráfica destes spots dos demais analisados coincidiu também com as 

zonas de maior densidade de medidas obtidas, contribuindo para uma melhor datação destes 

eventos. A idade obtida para o evento mais antigo foi de 582.9 ±4.1Ma e, para o evento mais 

novo de 522.0 ±2.1Ma. As medidas utilizadas para a obtenção de cada idade estão tachadas nas 

cores correspondentes na Tabela 3. 

 

Figura 36: Diagrama concórdia de Tera & Wasserburg (1972) com os dados obtidos nos zircões da amostra CL-047 - ortognaisse. 
Em magenta tem-se as medidas obtidas nas bordas de sobrecrescimento e utilizadas para o cálculo da idade e os círculos 
preenchidos em verde correspondem às medidas obtidas nos núcleos que foram utilizadas para o cálculo da idade. 

 

Existe um terceiro cluster, menos expressivo, com idade próxima a 640Ma, que 

inicialmente pode estar correlacionado à uma possível herança. Os demais círculos que não estão 
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preenchidos correspondem as outras medidas que não foram utilizadas para o cálculo da idade, 

porém com certo significado geológico que está detalhado na discussão do trabalho. 

Já para os dados da monazita, o gráfico mostrou uma dispersão menor do que a observada 

com os dados do zircão. A idade obtida nas monazitas foi de 503,7 ±3,9Ma (Figura 37) e as 

medidas individuais destes spots estão tachadas em azul na Tabela 4. 

 

Figura 37: Concórdia de Wetherill com os dados obtidos nas monazitas da amostra CL-047. Em azul tem-se as medidas 
selecionadas para o cálculo da idade. 

 

4.3.2 Amostra CL-36 - granitoide 

Na amostra CL-036 foram separados 139 grãos de zircão para o mount. Destes 139 grãos, 

37 foram selecionados dentre os que estavam em melhores condições, com ausência de fraturas 

e inclusões, visando a obtenção da idade de cristalização do granitoide (Figura 38). 
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Figura 38: Imagens de catodoluminescência dos grãos de zircão da amostra CL-036. 

 

A análise dos grãos de zircão em lupa mostra que em sua maioria, estes são bem alongados 

e prismáticos, possuindo uma relação comprimento/largura (250/60µm) maior do que os zircões 

da amostra CL-47. A análise de imagens de catodoluminescência revelou que a maioria dos grãos 

são cinza claro, apresentando poucos grãos com zoneamento oscilatório e a maioria o 

zoneamento por setores. Em alguns grãos nota-se, assim como nos zircões da amostra CL-047, 

uma borda de sobrecrescimento, por vezes bem fina e por vezes um pouco mais espessa, 

permitindo a obtenção da idade nessa região. 

A Tabela 5 abaixo exibe os resultados isotópicos de U-Pb obtido nos zircões da amostra 

CL-036. 
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Tabela 5: Dados de LA-ICP-MS U-Pb dos grãos de zircão da amostra CL-036. Resultados da coluna “Química” expressos em ppm. As linhas tachadas em vermelho representam as 
medidas que foram utilizadas para o cálculo da idade. 
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No gráfico da Figura 39 abaixo tem-se as idades obtidas plotadas na diagrama concórdia 

de Tera & Wasserburg (1972). Nota-se que, embora tenha-se medidas obtidas nas bordas de 

sobrecrescimento e nos núcleos, não ocorre a clusterização em locais distintos da concórdia como 

observado no gráfico do ortognaisse, apenas uma grande dispersão em torno de 576.3 ±2.9Ma, 

que é a idade de cristalização obtida para o granitoide. As medidas utilizadas para o cálculo da 

idade de cristalização estão destacadas no gráfico da figura 36 em vermelho e também em 

vermelho na Tabela 5. 

 

Figura 39: Diagrama concórdia de Tera & Wasserburg (1972) com os dados obtidos nos zircões da amostra CL-036. Em vermelho 
tem-se as medidas utilizadas para o cálculo da idade de cristalização. 

 

4.3.3 Amostra CL-11 - norito 

A separação microscópica dos cristais de zircão na amostra CL-011 foi de difícil seleção, 

uma vez que só existiam fragmentos de cristais e poucos com alguma parte que era característica 

de zircão. No entanto foram separados 22 fragmentos de grãos que mais se pareciam com zircões 

para a montagem do mount. Nas imagens de luz transmitida, em sua maior parte os fragmentos 

possuem formas alongadas, mas também é observado fragmentos menos alongados e 

arredondados. 
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 Analisando as imagens de catodoluminescência ficou claro o zoneamento por setor em 

alguns fragmentos, o hábito prismático e também a coloração homogênea que varia de cinza 

claro a cinza escuro em outros fragmentos. Dos 22 fragmentos de zircão utilizados para a 

confecção do mount, foram selecionados para datação 21, devido à alta concentração de fraturas 

existente em um deles (Figura 40). 

 

Figura 40: Imagens de catodoluminescência dos grãos de zircão da amostra CL-011. 

 

Na Tabela 6 tem-se os resultados isotópicos de U-Pb obtido nos zircões da amostra CL-

011. 

As medidas obtidas foram plotadas no diagrama concórdia de Tera & Wassenburg (1972) 

e podem ser observadas no gráfico da Figura 41. Embora tenha-se menos medidas nos zircões 

dessa amostra, ao analisarmos todas em conjunto as idades obtidas possuem uma dispersão 

muito menor, conferindo maior precisão no cálculo da idade de cristalização do norito. A idade 

obtida foi de 513.2 ±2.3Ma sendo que, para o cálculo desta idade foram utilizadas apenas 7 

medidas, outras 6 não foram plotadas devido ao alto grau de discordância e uma outra não foi 

utilizada devido a problemas analíticos, as demais estão plotadas no gráfico, porém não foram 

utilizadas para o cálculo da idade. Os valores individuais utilizados para o cálculo da idade estão 

tachados em amarelo na Tabela 6. 
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Figura 41: Diagrama concórdia de Tera & Wasserburg (1972) com os dados obtidos nos zircões da amostra CL-011. Em amarelo 
tem-se as medidas utilizadas para o cálculo da idade de cristalização. 
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Tabela 6: Dados de LA-ICP-MS U-Pb dos grãos de zircão da amostra CL-011. Resultados da coluna “Química” expressos em ppm. As linhas tachadas em amarelo representam as 
medidas que foram utilizadas para o cálculo da idade. 
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CAPÍTULO 5 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Contexto Geológico 

 Em boa parte da região afloram os ortognaisses do Complexo Nova Venécia e o 

Granitoide Colatina, estando o norito restrito apenas na porção sudeste da área. A 

delimitação dos limites entre o ortognaisse e o granitoide é alvo de discussões entre 

diversos autores e, como exemplo pode-se verificar a diferença entre o mapa apresentado 

brevemente nesse trabalho de Uhlein et al. (2014) e o utilizado como base desse trabalho 

onde estão os pontos de campo (Figura 14). A diferença entre a ocorrência espacial do 

granitoide e do ortognaisse vem da dificuldade em campo de separação desses litotipos.    

Em relação aos ortognaisses e ao granitoide, nota-se uma similaridade mineralógica 

entre eles, sendo que todos os minerais que existem em um litotipo existem no outro, com 

exceção apenas para a cordierita e para a sillimanita, que ocorrem apenas no ortognaisse. 

 Com base na mineralogia identificada, a paragênese do ortognaisse é dada pela 

associação entre cordierita + granada + biotita + feldspato potássico + plagioclásio + quartzo 

e, a presença de silimanita indica que estas rochas chegaram a facies anfibolito superior. 

Gradim (2013) em análises quantitativas e qualitativas do metamorfismo regional das 

rochas desta região indica que o grau metamórfico da área situa-se na transição de fácies 

anfibolito-granulito (com a temperatura atingindo entre 712-770°C e pressão entre 5 e 

5,4Kbar – para amostra com a mesma mineralogia identificada neste trabalho descrita sob 

a paragênese acima) e, que a associação entre granada-biotita-cordierita-feldspato 

potássico-plagioclásio-quartzo é típica de metapelitos, indicando a origem sedimentar 

deste litotipo. Munhá et al. (2005) indicam que as condições máximas de pressão e 

temperatura a que estes ortognaisses estiveram submetidos foi de 6,5±0,5Kbar e 820±30°C. 

 Em termos estruturais e indicativos de maior interferência da temperatura, os 

ortognaisses migmatíticos exibem diversos tipos de estruturas, sendo heterogêneos em sua 

maioria e, preservando em diferentes graus as estruturas de pré fusão. Nos metatexitos 
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encontrados na região é observado o aumento da fusão parcial através da aparência mais 

conspícua do neossoma, ficando este mais fácil de reconhecer em alguns afloramentos. O 

neossoma nestes casos fica restrito a dispersos e em pequenos domínios macroscópicos, 

podendo em alguns casos formar pequenos bolsões dilatados entre camadas mais 

competentes. Dependendo da intensidade da deformação, essa porção fundida acumula-

se na zona de charneira de dobras, causando um espessamento da mesma. 

 Em locais onde a fusão não foi tão intensa, foram observadas estruturas em rede 

(net structure) com geralmente dois sets marcados pelo leucossoma, sendo um deles 

paralelo ao acamamento e outro oblíquo. A estrutura estromática observada em alguns 

afloramentos evidencia um incremento maior de temperatura e por consequência uma 

maior ocorrência de material fundido / leucossoma. 

 Já os diatexitos presentes na região são caracterizados principalmente pela 

presença da estrutura do tipo schollen e em alguns casos pela estrutura do tipo schlieren, 

onde nota-se a ruptura das camadas mais competentes em pequenos fragmentos 

lenticulares (schollen) e devido aos esforços regionais uma foliação magmática no 

leucossoma. 

 De modo geral, o registro das altas temperaturas durante o metamorfismo na região 

está evidenciado tanto pelas diversas estruturas observadas nos ortognaisses migmatíticos, 

que vão desde metatexitos até diatexitos, bem como pela granulação média grossa 

observada em diversos afloramentos da região e pela mineralogia identificada em lâminas. 

 A relação de contato entre o ortognaisse e o granitoide não é muito clara em campo, 

tendo sido observada em apenas um ponto (CL-51), porém, comumente é observado o 

granitoide foliado em diversas intensidades nos afloramentos, indicando uma possível 

relação transicional do contato entre o ortognaisse e o granitoide. A mineralogia 

semelhante e a granulação média a grossa observada no granitoide também podem ser 

indicativas de uma relação genética da formação deste litotipo com o ortognaisse. 
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 Uhlein et al. (2014), classifica o Granitoide Colatina como uma variação entre 

monzogranitos e tonalitos, representando este uma fusão anatética do tipo-S ocorrida na 

fase sincolisional do Orógeno Araçuaí. 

 

5.2 ASM e Geologia Estrutural 

 A utilização da ASM para a obtenção das foliações e lineações se mostrou muito 

eficiente em litotipos que não favoreciam a obtenção destes parâmetros em campo, 

principalmente quando comparado às medidas obtidas através da bússola. Em relação a 

identificação da mineralogia magnética presente nos litotipos, a determinação dos 

parâmetros magnéticos também se mostrou satisfatória. De modo geral, as medidas de 

ASM nos litotipos da região de estudo são dadas principalmente por cristais de magnetita, 

podendo ter contribuição maior ou menor de pirrotita e maghemita (Figura 23) no 

ortognaisse. Minerais paramagnéticos também possuem uma contribuição significativa nas 

medidas de ASM, visto que as medidas de ASM representam a soma dos minerais 

diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos (Raposo et al., 2014). Neste trabalho 

não foram utilizados os valores obtidos por Rochette (1987) para a quantificação dos 

minerais paramagnéticos, devido ao contexto mineralógico ser diferente das rochas por ele 

estudada. Neste caso temos grande contribuição de minerais ferromagnéticos e altos 

valores de Km, enquanto que o valor de 300x10-6 [SI] obtido por Rochette (1987), refere-se 

a rochas com baixo valor de Km e sem a contribuição significativa de minerais 

ferromagnéticos. 

 A maioria dos valores do parâmetro P é baixa (<1,2), porém, tendem a aumentar 

conforme os valores de Km ficam maiores. Esta correlação positiva também é descrita em 

outros estudos como o de Rochette et al. (1992); Ferré et al. (2003) e Bouchez (1997) e, é 

interpretada como o resultado da interação entre contribuições paramagnéticas e 

ferromagnéticas. Devido à origem dos minerais magnéticos e a concentração variável entre 

estes, os valores de P e T devem ser interpretados com certa cautela. De acordo com 

Kruckenberg et al., (2010), para espécimes controlados somente por minerais 
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paramagnéticos ou ferromagnéticos, a variação de P está relacionada com a variação na 

magnitude da anisotropia e, similarmente, nos membros extremos, espera-se que o 

parâmetro de forma T esteja correlacionado com a organização espacial (fabric) dos 

minerais paramagnéticos ou ferromagnéticos. Para os membros intermediários, as 

variações de T podem refletir a variação no grau de achatamento ou de constrição dos 

espécimes durante a deformação. 

 Devido à similaridade entre as medidas obtidas através da bússola e as medidas 

obtidas através da ASM (Figura 29 e Figura 30), conclui-se que além dos minerais 

ferromagnéticos identificados nos experimentos termomagnéticos, a contribuição dos 

minerais paramagnéticos é dada principalmente pela orientação da biotita, que é 

responsável pela orientação dos bandamentos e foliações descritos no parágrafo anterior, 

em que foi possível obter as medidas de campo da foliação. Esta relação da orientação da 

ASM com a orientação de minerais paramagnéticos como a biotita, também foi descrita por 

Kruckenberg et al.(2010) em amostras de migmatitos com baixos valores de Km (<300x10-6 

[SI]), bem como a relação da disposição espacial da biotita com o parâmetro de forma T 

(Figura 42). 
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Figura 42: Representação esquemática esperada da orientação dos cristais de biotita com relação ao parâmetro de forma. 
A – para valores positivos de T, indicando o formato oblato do elipsoide, a orientação das biotitas tende a ser planar; B – 
para valores intermediários de T (próximo de 0), a orientação das biotitas tende a dar-se de forma anastomosada; C – para 
valores negativos de T, indicando o formato prolato do elipsoide, a orientação das biotitas tendem a se dar através das 
zonas de eixos entre os cristais, estando estes paralelos à direção de fluxo viscoplástico em migmatitos (modificado de 
Kruckenberg et al., 2010). 

 A relação de migmatitos com a ASM controlada principalmente por magnetita e por 

biotita, com grande parte dos espécimes possuindo elipsoides oblatos também foi descrita 

por Cavalcante (2013) nesta região, bem como a forte contribuição do eixo-c da biotita com 

o polo da foliação magnética e magmática, sugerindo que as tramas planares podem ser 

atribuídas à orientação preferencial cristalográfica dos grãos de biotita, com eixos-c 

orientados perpendicularmente ao plano de fluxo. 

 As estruturas presentes na região de estudo compreendem principalmente a 

foliação metamórfica presente no ortognaisse, a foliação magmática presente no 

granitoide, lineamentos regionais e dobras de grande porte identificadas nos 

estereogramas. Em escala de afloramento, as foliações são bem marcadas no ortognaisse e 

no granitoide, devido principalmente a deformação ter ocorrido no estado sólido no 

ortognaisse e no estado magmático a submagmático no granitoide. Esta foliação é marcada 
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pronunciadamente pela orientação dos minerais que constituem a rocha, tais como a 

biotita e o feldspato e pelo bandamento composicional no ortognaisse. 

 Não se nota uma diferença de comportamento estrutural nos limites entre o 

granitoide e o ortognaisse e, de certo modo a foliação tende a acompanhar o contato 

geológico do mapa base apresentado nesse trabalho, indicando uma relação entre o 

período deformacional e o estado dúctil destes litotipos, tanto no aspecto macroscópico 

(orientação dos filossilicatos) quanto no magnético (ASM). 

 A região próxima ao Rio Doce é uma exceção em relação ao acompanhamento das 

medidas das foliações e o contato geológico entre o ortognaisse e o granitoide. Essa região 

também possui um comportamento diferente quando se tenta agrupar os dados para o 

tratamento estrutural em conjunto, como nos demais domínios estruturais identificados. 

Ocorre uma grande dispersão entre os eixos magnéticos, embora as medidas médias do K3 

serem próximas das obtidas por bússola, mas ainda com um certo desvio. Devido a essa 

dispersão optou-se por classificar essa área como indiferenciada em relação às demais, que 

possuem um comportamento estrutural bem definido, tanto pela ASM quanto pelas 

medidas de campo. 

 Em relação às lineações obtidas por ASM (K1), nota-se que nos domínios estruturais 

2 e 3, o ponto médio obtido pela ASM está próximo do eixo da dobra definida pelas 

guirlandas da Figura 29, indicando que as medidas de K1 possuem relação com o eixo destes 

dobramentos e, que esta lineação pode ter sido originada através da intersecção do 

bandamento composicional com a foliação desenvolvida durante a geração da dobra.  

No domínio estrutural 1, embora tenha sido identificado um dobramento através 

dos polos das foliações, que também coincidem com uma guirlanda, o valor médio do K1 

obtido pela ASM não está próximo do eixo da dobra identificada no estereograma da Figura 

29, estando os eixos K1 com uma dispersão maior em relação aos domínios estruturais 2 e 

3, devido principalmente à deformação posterior por dobras formadas por cisalhamento – 

shear fold. Mesmo assim, o eixo da dobra coincide com uma região onde existe uma 
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concentração de eixos K1, permitindo uma correlação entre estes dois elementos 

estruturais. 

 Com relação às lineações dos domínios estruturais 4 e 5, estas possuem orientação 

preferencial norte-sul, com caimento para norte e, no domínio estrutural 6, a orientação 

preferencial é NW/SE, com caimento para NW. 

 Em síntese, pode-se caracterizar o bandamento gnáissico do ortognaisse e a foliação 

dúctil do granitoide como associado a uma primeira fase de deformação D1 e, as dobras 

identificadas no estereograma causadas por uma segunda fase de deformação D2 que 

atingiu apenas a parte leste/nordeste da área de estudo, deformando o bandamento 

composicional no ortognaisse e a foliação dúctil no granitoide. 

 

5.3 Geocronologia 

Analisando a relação Th/U dos zircões do ortognaisse, nota-se que esta varia de 0,08 

a 0,74, sendo que, para a idade de 582,9±4,1Ma (Neoproterozoico - Ediacarano) – atribuída 

à rocha fonte dos sedimentos que deram origem ao ortognaisse - a média é de 0,42, 

enquanto que para a idade de 522 ±2Ma (Cambriano), relacionada ao último evento 

metamórfico registrado a média é de 0,15. De acordo com Rubatto (2002), Hoskin & 

Schaltegger (2003) e Nourse et al. (2005), cristais de zircão recristalizados ou 

metamorfizados tipicamente exibem baixos valores da razão Th/U (<0,10), enquanto que 

zircões magmáticos primários normalmente possuem a razão Th/U maior que 0,2. O valor 

médio obtido com as medidas nas bordas dos cristais de zircão não está abaixo de 0,10, 

porém em comparação com o valor de 0,42 obtido para as medidas do núcleo dos zircões 

nota-se que o valor da razão Th/U nas bordas é bem inferior, indicando que a idade de 522 

±2Ma obtida nas bordas de sobrecrescimento podem relacionar-se a um evento 

metamórfico posterior. 

Ainda em relação ao metamorfismo do ortognaisse, as idades obtidas em grãos de 

monazita indicam cerca de 503 ±4Ma (Cambriano) para este evento e, tanto a temperatura 
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entre 712 e 770°C calculada por Gradim (2013) quanto a de 820°C calculada por Munhá et 

al. (2005) são maiores do que o range da temperatura de fechamento térmico da monazita 

(entre 690 e 750°C - Figura 13), indicando que a idade obtida para este mineral pode estar 

relacionada ao metamorfismo. Analisando a diferença da idade obtida para a borda dos 

zircões e para obtida para a monazita – cerca de 19Ma – chega-se a uma taxa de 

resfriamento após o pico metamórfico da ordem de 3,7°C para cada milhão de ano, 

considerando aproximadamente 70°C de diferença de temperatura entre o pico 

metamórfico calculado por Munhá et al. (2005) e a temperatura de fechamento da 

monazita, cerca de 750°C. Petitgirard et al. (2009), obtiveram taxa de <3°C/Ma para a 

cristalização dos veios leucocráticos sin cinemáticos que cortam o quartzo sienito Ibituruna, 

com idade entre 570-580Ma. 

Noce et al. (2004), obteve a idade de sedimentação máxima do Complexo Nova 

Venécia de 608Ma, analisando os mesmos ortognaisses, porém entre a região de Nova 

Venécia e Vitória – ES. Gradim (2013) utilizando dados obtidos pelo SHRIMP propôs 590Ma 

para a idade de sedimentação máxima, sendo este um valor que está próximo da idade 

obtida da rocha fonte do ortognaisse (582,9±4,1Ma), podendo este representar a idade de 

sedimentação máxima da região de Colatina. 

A idade obtida para o granitoide Colatina foi de 576,3 ±2,9Ma (Neoproterozoico - 

Ediacarano), que coincide com o período relacionado à granitogênese no Orógeno Araçuaí, 

que vai de 585 a 560Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Pedrosa-Soares 

et al. 2001, 2007, 2008; Silva et al. 2005) e, está muito próxima com a obtida por Silva et al. 

(2005) de 573 ±5Ma (zircão, U-Pb SHRIMP). A relação Th/U para os zircões varia entre 0,09 

e 1,44, sendo a média 0,36 para os zircões utilizados na obtenção da idade, concordante 

com os valores de referência comentados anteriormente para zircões de origem ígnea. 

Devido à proximidade entre as idades obtidas para a rocha fonte do ortognaisse 

(582,9±4,1Ma) e para a cristalização do granitoide (576,3 ±2,9Ma), provavelmente estas 

foram geradas durante o mesmo evento de granitogênese. Outras evidências que indicam 

a origem ígnea dos sedimentos que deram origem ao ortognaisse é a razão Th/U obtida nos 
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núcleos dos zircões, discutida anteriormente, bem como o zoneamento oscilatório presente 

em alguns cristais e o formato dos cristais. Estas idades obtidas também encontram-se 

concordantes com um dos eventos de granitogênese mais recentes da Província 

Mantiqueira, relacionado à amalgamação final da parte norte – Orógeno Araçuaí - descrito 

por Silva et al. (2005), mais especificamente relacionadas ao sistema orogênico Brasiliano 

III, que possui o clímax colisional entre 595-560Ma na Faixa Araçuaí, de caráter pré-

colisional. 

Por fim, a idade obtida para o norito, de 513,2 ±2,3Ma (Cambriano), está de acordo 

com o estágio pós colisional que gerou a suíte G5 proposto por Pedrosa-Soares et al. (2001), 

que vai entre 530 e 490Ma, e também com o magmatismo pós colisional proposto por Silva 

et al. (2005), que está entre 540-480Ma, relacionado à fase extensional do orógeno, sendo 

representado por diferentes tipos de composições entre gabros e sienitos, com frequentes 

ocorrências de charnokitos. As medidas obtidas nos zircões desta amostra mostram-se bem 

mais precisas do que as obtidas nas amostras anteriores, certificando a idade proposta. Com 

relação a razão Th/U, assim como no granitoide a média para este litotipo é alta, de 1,25, 

com valores variando entre 0,5 e 1,98. 

Considerando as diversas idades aqui obtidas em um contexto mais amplo e, 

relacionando-as com o trabalho de Silva et al. (2005), o início do magmatismo da orogenia 

Neoproterozoica é atribuída ao início do episódio de acreção ocorrido no criogeniano, que 

deu origem a um arco de ilha intraoceânico, atribuído ao sistema de orógenos Brasiliano I 

(clímax colisional entre 790 e 730-700Ma, idades obtidas no orógeno São Gabriel) – 

controlado pela subducção. A evolução tectônica subsequente foi controlada 

principalmente pela colisão orogênica, dando origem aos sistemas de orógenos Brasilianos 

II (registrado no orógeno Dom Feliciano) e III, onde estão inseridos os pulsos magmáticos 

que deram origem à rocha fonte do ortognaisse (sin colisional), o granitoide (sin colisional) 

e, posteriormente, o norito (pós colisional). 

O metamorfismo que gerou o ortognaisse provavelmente relaciona-se ao processo 

contínuo de convergência das placas do Paraná, São Francisco – Rio de La Plata e African 



101 
 

Kalahari – Congo, que gerou em escala continental uma tectônica compressional, tendo 

papel fundamental na superimposição metamórfica dos diversos eventos registrados nas 

rochas estudadas. Essa deformação continuou até cerca a colocação do norito, onde 

observa-se cristais de plagioclásio com deformação de estado sólido, porém em menor 

intensidade. A idade provável do metamorfismo que gerou o bandamento gnáissico e 

migmatítico é de aproximadamente 580Ma, idade em que tem-se a colocação de diversos 

plutons na região e também é a idade obtida em veios leucocráticos sin cinemáticos que 

são observados em alguns afloramentos (Petitgirard et al., 2009). Sendo assim, devido a 

ocorrência desses plutons em boa parte da Faixa Araçuaí e em diferentes épocas, nota-se 

que a região permaneceu quente durante boa parte da evolução tectônica no processo de 

amalgamação final do Gondwana, o que vai de encontro com a taxa de resfriamento aqui 

obtida (3,7°C/Ma) e, o evento metamórfico datado na borda de sobrecrescimento dos 

zircões foi o último registrado, não tendo correlação direta com o metamorfismo original 

que gerou o bandamento gnáissico e migmatítico do ortognaisse. 

Com relação ao último evento metamórfico datado (522 ±2Ma), tem-se também 

indícios deste registrado no granitoide, onde foi observado uma medida de idade de 523 

±5Ma, na borda de sobrecrescimento de um dos cristais de zircão. A razão Th/U desse spot 

é baixa (0,09), indicando que esta é um aborda de recristalização ou metamórfica. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSÕES 

 Os dados petrográficos, estruturais e geocronológicos obtidos para este trabalho 

forneceram uma nova visão sobre as relações de contato entre o ortognaisse e o granitoide, 

bem como a relação temporal e as características da deformação imposta sobre eles. 

Permitiram também estabelecer novas linhas de pesquisa para a Faixa Araçuaí em diversas 

áreas da geologia. No escopo do trabalho, a obtenção sistemática e exaustiva de amostras 

para ASM, medidas de foliação e a seleção de amostras representativas para a 

geocronologia foram fundamentais no cumprimento do objetivo proposto inicialmente. 

Assim como em estudos anteriores (Silva et al., 2005; Trouw et al., 2000), o presente 

trabalho ilustra a complexidade da evolução do Orógeno Araçuaí, através da evolução de 

sucessivos sistemas de orógenos , marcados por eventos sequencias como a abertura e o 

fechamento oceânico, fusão parcial, subducção e superimposição de eventos 

metamórficos. De acordo com Silva et al., 2005, estes eventos correspondem com a 

evolução sucessiva do ciclo de Wilson, indo desde 880 até 500Ma, que deu origem à 

amalgamação do Supercontinente Gondwana Ocidental. 

O ortognaisse é representado por rochas de granulação variável entre média a 

grossa, coloração esbranquiçada, apresentando partes cinza claro e cinza escuro. O 

bandamento composicional é bem marcado e ocorre em diversas formas, desde um 

bandamento regular alternando o leucossoma, o mesossoma e o melanossoma, até 

bandamentos irregulares, onde nota-se que a temperatura agiu de maneira mais efetiva, 

produzindo dobras, boudins e camadas com espessuras variáveis, mais características de 

diatexitos. Os minerais magnéticos são principalmente oblatos, sendo representados 

principalmente por magnetita e, em alguns casos, pela pirrotita e maghemita. A paragênese 

mineral é dada por cordierita + granada + biotita + feldspato potássico + plagioclásio + 

quartzo e, junto com a presença de sillimanita, indica que este litotipo chegou a fácies 

anfibolito superior. 



103 
 

O granitoide possui ocorrência principal na parte central sul da região de estudo, 

sendo representado por uma rocha de coloração que varia entre esbranquiçado, cinza claro 

e marrom claro. Possui textura fanerítica, inequigranular e com granulação variável entre 

média a grossa. Em alguns afloramentos é possível observar certa foliação, marcada 

principalmente pelos filossilicatos, em outros este litotipo possui aspecto totalmente 

maciço. Assim como no ortognaisse, a mineralogia magnética neste litotipo é representada 

por fases oblatas e prolatas, sendo a primeira mais frequente. O mineral magnético 

responsável pela ASM neste litotipo é a magnetita. 

Com relação à atitude do bandamento composicional e da foliação, nota-se que esta 

é variável ao longo da área de estudo e, que em regiões onde tem-se o contato entre o 

granitoide e o ortognaisse, não existe mudança na atitude das camadas – indicando a 

contemporaneidade deformacional, estando estas, em sua maior parte, concordantes com 

o contato geológico entre estes dois litotipos. Correlacionando as medidas obtidas através 

da bússola com as obtidas por ASM, nota-se uma concordância e complementação entre 

essas medidas, tanto nas medidas de foliação quanto nas medidas de lineação. Nos 

domínios estruturais 1, 2 e 3 as medidas de foliação são complementares enquanto que as 

medidas de lineação coincidem como o eixo do dobramento identificado no estereograma, 

indicando que o K1 foi originado através da intersecção do bandamento gnáissico com a 

foliação metamórfica desenvolvida durante o dobramento. 

O norito possui ocorrência restrita na porção sudeste da área, sendo uma rocha de 

coloração escura, inequigranular e granulação grossa. Com relação às fases minerais, 

observa-se frequentemente o clinopiroxênio sendo substituído pela biotita e, em algumas 

situações também por hornblenda. A mineralogia magnética também é representada 

principalmente por fases oblatas, sendo a magnetita o mineral responsável pela ASM. 

A rocha fonte dos sedimentos que deram origem ao ortognaisse possui idade de 

cristalização de 582,9 ±4,1Ma, idade essa muito próxima da idade de cristalização do 

granitoide (576,3 ±2,9Ma), sendo que o evento de geração de ambas as rochas pode ter 

sido o mesmo. A idade de 513,2 ±2,3 obtida para o norito mostra que ele é mais recente, 
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estando correlacionado com os eventos finais pós colisionais do Gondwana. Com relação 

ao metamorfismo, o último evento foi datado em 522,0 ±2,1Ma, tendo sido pouco eficiente 

na região do granitoide, onde foi obtido apenas uma medida na borda de sobrecrescimento 

de zircões do granitoide com idade semelhante e razão Th/U indicativa de borda de 

sobrecrescimento ou metamórfica (spot 8.1 – 523Ma). 
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COORDENADAS DOS PONTOS DE CAMPO E RELAÇÃO DE AMOSTRAS 

COLETADAS PARA A CONFECÇÃO DE LÂMINAS E GEOCRONOLOGIA 
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PARÂMETROS DAS MEDIDAS DE ASM 
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MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO DE ESTUDO NA ESCALA 1:50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


