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RESUMO
A região

serrana do Estado do

Rio de Janeiro, conhecida também como Serra dos Órgãos,

é

constituída por granitos e gnaisses gerados ou retrabalhados no Ciclo Brasiliano, ao final do
Proterozóico e início do Paleozóico. Está situada na região central da Faixa Ribeira, entidade
geotectônica que se distribui paralela à margem atlântica e que foi individualizada durante o Ciclo

Brasiliano. Nesta região, a Faixa está dividida nos tenenos Ocidental e Oriental pelo Limite
Tectônico Central.

A

área que

foi pesquisada se encontra no Terreno Oriental da Faixa Ribeira,

entre as cidades de Nova Friburgo, Sumidouro e Cordeiro.

Os levantamentos de campo, a petrografia, análise litogeoquímica e geocronológica
permitiram levantar, na área de pesquisa a história evolutiva de um orógeno Brasiliano, A evolução
começa com magmatismo pré-colisional, representado por tonalito e diorito gnaisse do Complexo

Rio Negro (CRN) e por corpos de hornblenda gabro. Os produtos do magmatismo pertencem a uma
série cálcica tonalito-trondhjemito gerada em ambiente de arco de ilhas oceânico, com (c¡-d)600 rrâ
de

- 0.9 e que esteve ativo há cerca de 630 Ma (idade U/Pb em zircão). Hit 600 Ma (idades Pb/Pb

em zircão), o arco Rio Negro colidiu com uma margem passiva, o Terreno Ocidental da Faixa
Ribeira, o que gerou espessamento crustal, migmat ização e geração de leucogranitos à muscovita.
Após a colisão do Arco Rio Negro com a margem passiva e sua acresção, um novo arco magmático,

de características continentais, se desenvolveu há 560 Ma (idade UÆb em zircão). O melhor
representante deste magmatismo é o Batólito da Serra dos Örgãos (BSO), um espesso såeef de

granodiorito à granada com quimismo de arco magmático e com fácies gerada ainda na fase

colisional O Batólito foi gerado porum novo proeesso de subducção, com mergulho inverso àquele
que gerou o A¡co Rio Negro, Após o término do magmatismo do BSO, este plutonito e seus
gnaisses encaixantes foram alçados à crosta superior, a uma taxa de soerguimento elevada. Há 500

Ma (idade Rb/Sr) o edificio orogênico sofreu um colapso tectônico, com a geração de falhamentos
normais transversais ao orógeno. Estas estruturas controlaram o transporte e a colocação de soleiras
e lacólitos de magma granítico pós-colisional.

ABSTRACT
The highlands ofthe Rio de Janeiro State, Brazil, known as Serra dos Orgãos, is constituted

by granites and gneisses generated or reworked during the Brasiliano Cycle, at the transition
between Neoproterozoic and Cambrian. It is located at the Central segment of the Ribeira Belt,
which runs along the South Atlantic Coast and was formed at Brasiliano event. The Ribeira Belt is
divided by the Central Tectonic Boundary into two teffanes: the Occidental and the Oriental. The
studied area is located in the latter terrane, near the cities ofNova Friburgo, Sumidouro e Cordeiro.

Field and petrographic studies as well as geochemical and isotopic analyses from selected samples
allowed to propose a whole historical evolution ofa Brasiliano Orogen.

A

pre-collisional magmatism represented by tonalitic and dioritic gneisses from the Rio

Negro Complex and by hornblende gabbro small stocks is the earliest recognizable geological
process. The calcic magma series tonalite-trondhj emite yvith (eN¡)ooo

v, of -0,9

suggest that its

tectonic environment was as an oceanic island arc, active since 630 Ma (U/Pb zircon age).

At 600 Ma

ago (Pb,&b zircon age) the Rio Negro collided with a passive margin (the

Occidental Terrane) resulting

in

crustal thickening, partial melting

of

metassediments and

muscovite leucogranite generation,

After the arclcontinent collision a new magmatic arc, this time with continental setting, is
represented by the Serra dos Örgãos batholith. The calcic series tonalite-granodiorite-granite has

crystallized at 560 Ma and a slightly older leucocratic peraluminous BSO facies suggest crustal
contamination.
The cessation ofthe BSO magmatism was accompanied by a thermal relaxation and tectonic

extrusion

of the Oriental

Terrane

to the upper crust. The uplift was so geologically fast that

crystalline rocks from this Terrane had experienced distensional collapse, and broke into twelve
NW trending ductile-ruptile shear zones. These large structures had controlled the magma transport

of the post-collisional granite laccoliths and sills from the Nova Friburgo Massif. The Rb/Sr
isochronic analyses from the granites yielded ages between 500 and 480 Ma, which are the last
orogenic ages ever found in Ribeira belt,
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Gapítulo I - lntrodução

1.1

-

Contexto Geológico
A região da Serra dos Órgãos, Estado do Rio de Janeiro,

é constituída

por maciços graníticos

e gnáissicos que fazem parte da Faixa Ribeira, definida por Almeida er al. (1973) e Hasui e¡

al

(1975) como uma faixa de dobramentos, com granitogênese e metamorfismo brasilianos que afetam
sedimentos meso a neoproterozóicos e um embasamento paleoproterozóico (figura L 1), Esta faixa

representa a

ruz de um orógeno colisional que se desenvolveu durante o Ciclo Brasiliano,

na

margem do Cráton do São Fra¡cisco (Heilbron 1995).

A

região serrana do Estado do Rio de Janeiro, escopo desta tese, inclui-se no Terreno

Oriental da Faixa Ribeira (F{eilbron et al 1998a; 1999), sendo constituída por gnaisses granitóides,
paragnaisses e granitos (figura L2).

O conjunto de paragnaisses e outros metassedimentos de alto grau é conhecido como Grupo

Paraíba do Sul (Sad

& Dutra

1988) ou Grupo Italva (Machado Filho et

al 1983; Heilbron et al

1999).

ortognaisses (Tassinari 1988; Dias Neto et

al

1995)

e migmatitos com

leucossoma

granodiorítico a tonalítico (Rosier 1957, 1965; Tassinari 1988; Picanço 1994) foram integrados por
Tupinambá et al. (1996) no Complexo Rio Negro -- gnaisses granitóides de composição tonalítica a
diorítica.

Nesta tese foram separados do Complexo Rio Negro extensos corpos de Leucogranito
Gnaisse e corpos menores de hornblenda gabro.

O Leucogra¡ito

Gnaisse

foi

descrito como Gnaisse Granítico (Barbosa

& Sad 1985),

Granitóide (Matos et at 1980), Batóliro da serra das Araras (Machado & Demange 1994b), granito
pós-tectonico (Ledent & Pasteel 1968) ou migmatito com leucossoma granítico (Delhal et al 1969;
Tassinari 1988).
Corpos gabróicos foram identihcados na Serra dos Órgãos por Matos et al (1980), Pinto et al
(

1980) e Junho (1998)

Uma intrusão granítica com textura gnáissica de grandes dimensões
(Barbosa

&

-

o Batólito da

Serra

Sad 1985) é intrusivo no Complexo Rio Negro e em Leucogranito Gnaisse.

Granitos pós¡eqtônicos ocorrem em maciços circunscritos, como em Teresópolis, Frades,
Nova Friburgo (Junho I 990) e São José do Ribeirão (Maros er al I 980).

2

Todo

o

conjunto de rochas mergulha suavemente para noroeste, em contatos semi-

concordantes, com fracos sinais de deformação e metamorfismo nos ortognaisses. O poligono nas
figuras L 1 e I.2 indica a área selecionada para pesquisa.

O Terreno Oriental da Faixa Ribeira carece de caracterização petrográfica, geoquimica
geocronológica integrada de suas rochas, o que vem a justificar a presente tese. por outro
lado,

e

a

homogeneidade composicional e a simplicidade das estruturas do Terreno Oriental tomam possível,

a partir de um estudo localizado, estender seus resultados a outras unidades correlacionáveis por
centenas de quilômetros ao longo da Faixa Ribeira.
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Figrra I.2: geologia da região da Serra dos Órgãos

1.2

-

Objetivo e subdivisão da tese
Esta tese pretende montar um modelo que reconstitui a evolução do Ciclo Brasiliano na

Serra dos Órgãos, com destaque para a região de Nova Friburgo (RJ), baseado em dados de campo,

petrográficos, litogeoquímicos e geocronológicos.

A forma de apresentação adotada enfatiza o aspecto cronológico de um orógeno Brasiliano.
Esta opção está baseada no estado da arte do conhecimento geológico na região, onde viirios
intervalos de idade e de etapas orogenéticas já foram propostos.
Inicialmente, apresenta uma breve descrição dos métodos de pesquisa (Capítulo II), seguida

por uma revisão dos trabalhos anteriores na Faixa Ribeira, com maior atenção em seu Terreno
Oriental (Capítulo III), A seguir descreve a geologia da área de estudo, demonstrando as relações
temporais entre as diversas unidades litológicas, e estabelecendo correlações regionais (Capítulo

IV). As rochas pré-brasilianas

são descritas no Capítulo

Brasiliano são então apresentadas nos capítulos

V. As diversas etapas evolutivas do Ciclo

VI a IX:

fases pré, sin, tardi e pós-colisional. No

capítulo X é feita uma integração do resultados obtidos em um modelo de evolução tectônica para o
Terreno Oriental da Faixa Ribeira,

A

tese

foi

elaborada durante

o

progr¿rma

de pesquisa de doutoramento no Instituto

de

Geociências da Universidade de São Paulo (IG/{JSP), sob a orientação dos professores Wilson
Teixeira (USP) e Mônica Heilbron (UERJ) As atividades de campo e laboratório foram financiadas
pela FAPESP (processo 95-4066-6). O Departamento de Geologia Geral e o Centro de Pesquisas
Geocronológicas do IG/USP fomeceram o apoio laboratorial em geocronologia,

A

Faculdade de

Geologia da UERI colaborou com os trabalhos de campo, preparação de amostras e petrografia.

1.3

- Características

da área de estudo

A partir de trabalhos de campo iniciais, do estudo dos mapas geológicos disponiveis e de

foi

trabalhos anteriores,

selecionada uma área com cerca de 160 km2, que abrange as folhas

topográficas 1:50.000 Nova Friburgo, Duas Banas e cordeiro (figura L3),
gnaisses e granitos

o grau de exposição

dos

é suficiente para amostragem litogeoquímica e geocronológica. Um fator

importante na escolha da área foi a relativa distância do Sistema de Cisalhamento do paraiba do
Sul, cuja milonitização dificulta a petrografia e pode alterar as características litogeoquímicos das
rochas.

Partindo-se da cidade do Rio de Janeiro, chega-se à área de estudo através do seguinte
roteiro (figura L3): ponte Rio-Niterói, seguindo pela BR-101 até Itaboraí; neste trevo, toma-se a RJ116, que passa por Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Bom Ja¡dim e Cordeiro. Esta última
rodovia é também acesso às outras cidades importantes d,a ârea: a) para Teresópolis, segue-se pela
RJ-130, que se inicia no trevo da saída norte de Nova Friburgo; b) para sumidouro toma-se a RI148, no trevo de Rio Grandina, 3 km a norte de Nova Friburgo; c) para Duas Barras, é preciso tomar
a

RI-144, no trevo

a6

km de Bom Jardim, sentido norte.

A maior parte da á'rea se encontra na vertente interiorana da Serra dos Örgãos, cujo ponto
culminante é o Pico da Caledônia, com 2219 metros. A superficie do te¡reno apresenta dois
gradientes regionais: a) um suave gradiente com sentido NE, onde se encaixam

o curso dos rios

Grande e Negro; b) um gradiente descontínuo, em degraus, para NNW, onde corre uma rede de
drenagem em treliça que deságua no médio curso do Rio paraíba do Sul.

A

ií'rea está incluída na Macroregião Administrativa

do Estado do Rio do

Janeiro

denominada de Região Serranq (Michelin 1990) A região tem as menores temperaturas do estado,
com média mínima de 10 o C e média máxima de 30 oC. Nas encostas da Serra dos órgãos floresce
a

Floresta Tropical Úmida, e o clima é temperado, sem estação seca, e a pluviosidade chega a 2,200

milímetros anuais. Na vertente oposta, em direção ao vale do Rio paraíba do sul, o clima é
subtropical, com estação seca entre junho e agosto. Historicamente, a região se caracteriza pelas
levas de imigrantes alemães e suíços que se fixaram entre Nova Friburgo e Bom Jardim, entre 1820

e 1824. A atividade econômica predominante na região é a pecuária de leite, seguida pelo turismo
pela industria têxtil.

e

I

N
P/Belo Horizonte

Figura 13 - Localização e acesso à rirea de estudo

Capítulo ll

ll.1

-

Material e Métodos

- Fontes de consulta bibliográfica e cartográfica
Inicialmente,

foi feita uma

consulta aos arquivos da GEoSoL, empresa que realizou o

mapeamento geológico 1 :50.000 da ¿írea de tese, para analisar os dados primários obtidos e orientar
os trabalhos de campo. Na ocasião, o professor J. H. Grossi Sad gentilmente cedeu os originais do

relatório final do projeto (Pinro, 1980), além de mapas de integração (inéditos) na escala de
1:100,000. outros dados compilados foram os mapas geológicos, perfis e relatórios de Rosier

(1957, 1965), Pinto (1980) e Matos (1980). Também foi elaborada uma revisão dos dados
geocronológicos disponíveis para as regiões de Juiz de Fora, Três Rios (RI), Areal (RJ) e Friburgo,

a partir dos trabalhos de Ledent & Pasteels (196s), Delhal et al (1969), cordani et al (1973) e
apontamentos de pesquisa inéditos fornecidos pelo prof U. G. Cordani. Parte destes dados foram
reinterpretados em face dos novos dados geológicos gerados na área (Tupinambá et al. 1997).

ll.2

-

Mapeamento geológico, amostragem
amostras

e preperação de

Os trabalhos de campo foram executados em duas escalas (tabela

II.l). Em escala

regional,

foram feitos perfis regionais na região da se¡ra dos órgãos ao longo das rodovias BR-040 e BR116. Os trabalhos de detalhe e semi-detalhe foram realizados na região entre Friburgo, Cordeiro e
Sumidouro (RJ), e se iniciaram com seções geológicas entre Friburgo e Sumidouro (RJ), em que
foram coletadas amostras do Batólito da Serra dos Órgãos e do Complexo Rio Negro. A partir dai

foi

aproveitado

o

cronograma dos Estágios de campo da Faculdade de Geologia da uERL

Campanhas individuais de campo completaram o levantamento geológico da área,

Foram coletadas cerca de 400 amostras de rocha. As amostras destinadas

à

estudos

geocronológicos encontram-se arquivadas (em bruto, pó para mesa vibratória ou pó para separação

quimica) no cPGeoÂJSP; as demais amostras, incluindo material britado e moído, podem ser
localizadas na Litoteca do Laboratório Geológico de preparação de Amostras (LGpA), na
Faculdade de Geologia da UERJ.

fevereiro

Região Serrana

Perfis regionais a norte e à

junho/1994
agosto/95

s@

Cantagalo e Teresópolis com orientador

Sumidouro

Estágio de Campo curricular do curso Oe geotog¡a aa

tnzu

na

região entre Sumidouro e Nova Friburgo

Dezembro/95

BR-040,

Pedro

Seção do

Rio Negro e do Batólito da S. dos

do Rio e Areal

Fevereiro e

Petrópolis,

março196

Teresópolis

Petrópolis; faciologia do batólito S. órgãos em Teresópolis;

Nova Friburgo

contato sul do batólito

Março/96

Nova Friburgo

Seções do Complexo Rio Negro enr.e o

RiììãJãäi.õì

Mapageológico¿ocont@
geoquímica.

Março/96

Teresópolis

Contato Rio Negroi batólito na BR- t

tOìõ t.õho

de .ubidu

para Teresópolis

Julho/96

Julho e

Duas Barras e

Perfil em granitos pós-tectônicos em Friburgo

Bom Jardim

Reconhecimento geológico a leste e sudeste de Bom Jardim

Cordeiro

agosto/96

Agosto/96

Estágio de Campo cunicula. do

cu.soããgeololiããã-lEñ. Ã

folha Cordeiro foi quase que integralmente mapeada
Duas Barras

ia de detalhe e amostragem de

"o.põ

gabroicoìõ

Córrego do Oliveira.
13/2/97

Três Rios

Visita aos pontos amostrados por

nelhalE-orãili,

para

revisão

Nova Friburgo

Amostragem do corpo superior do Batotito da S dos örgãor,
na Pedra da Santa Teresa

I

a 4 /4197

Friburgo

e

arredores
'7

/7

/97

14/8/97

Angra dos Reis
Friburgo

Visita à área com o Orientador, paru .".,rirãoiããñ*t-ge..n
checagem de campo
Reconhecimento do Complexo Rio Negro ao longo

Amostragem e mapeamento do contato aos gran,tos pOstectonicos

4 e 5/9197

Italva e
Itaperuna

Reconhecimento e amoslragem ¿"
corpos de Cordeiro

rn¿irõ.ei

& Cantagalo

Tabela IL 1. Campanhas de campo na área da tese e adjacências.

"õ..elutoi

uos

"

l0
As amostras coletadas para estudos litogeoquímicos e geocronologia Rb/Sr, Sm/Nd ou
obedeceram aos seguintes critérios:

IIA¡

a) ausência de feições macroscópicas de intemperismo; b)

volume de amostra proporcional ao volume do maior cristal da rocha.
Para as metodologias U/Pb e Pb,ßb foram fragmentados blocos com mais de 30 quilos,
retirados de três pedreiras ativas à epoca da amostragem: a) Pedreira Pedrinco, na zona urbana de

Nova Friburgo; b) Pedreira na Localidade de Banquete, município de Bom Jardim; c) Pedreira de
propriedade do Sr. José Araujo, nos a¡redores de Duas Barras. Uma única exceção

foi feita para a

amostra do Batólito da Serra dos Órgãos proveniente da Pedra da Santa Teresa. Neste local, as

dificeis condições de acesso somente permitiram a fragmentação de um bloco pesando mais de 30
quilos, retirado do depósito de talus adjacente ao paredão rochoso.

A preparação de amostras para análise litogeoquímica e isotópica (rocha total nos métodos
Rb/Sr, Sm.¡l'{d e

IlAr)

seguiu as seguintes etapas: a) desbaste de faces intemperizadas em serra

diamantada de 14,5 polegadas; b) britagem em britador de mandíbulas; c) pulverização em moinho
de bolas de tungstênio.

Para a concentração de zircões nos métodos UÆb e Pb/Pb foi utilizada a seguinte rotina. a)

britagem em britador de mandibulas; b) pulverização em moinho de discos; c) peneiramento para
obtenção de fração entre 80

e

100

#; d) concentração de pesados em meio aquoso por

mesa

vibratória; e) separação de magnetita e fiações magnéticas a 1,5,0,7 e 0,5 A (separador magnético

f) uso de bromofórmio e iodeto de metileno para obtenção de concentrado de apatita,
zircão, titanita e magnetita; g) ataque com HNO¡ 6,0 N para retirada de pirita; h) separação em
Frantz);

frações magnéticas para retirada de titanita e apatita, em separador Frantz; i) catação, em lupa, de
populações de zircão.

ll.3

-

Petrograf¡a e litogeoquímica
Foram confeccionadas cerca de 230 lâminas de rocha no Setor de Laminação do IG,{JSP no

LGPA/UERJ. A análise de lâminas delgadas seguiu a seguinte ordem: a) minerais coloridos; b)
minerais incolores; c) minerais acessórios, d) minerais de alteração; e) texturas e microestruturas. A

foi feita com base em estimativas visuais. As amostras destinadas a
estudos litogeoquímicos foram encaminhadas para o laboratório ACTLABS (Activation
concentração dos minerais

Laboratories), com sede em Ancaster (Ontário, Canadá) em cinco remessas entre 1996

e

1998.

Neste período, o laboratório passou por melhorias tecnológicas em seus equipamentos, baixando
seus limites de detecção e aumentando

o número de elementos analisados, Estas modificações

representam, portanto, diferentes métodos de análise e niveis de detecção no conjunto de amostras

lt
analisadas (tabelas IL2 e IL3). No limite de detecção, os resultados tem 100

l0
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2: lista de amostras das remessas 1 e 2 enviadas ao ACTLABS (parte superior) e limites
de detecção de análises por ativação neutrônica (parte inferior).

Nestas remessas foram também realizadas análises por ICp dos seguintes elementos.

Sio2, AI2o3, Fero¡, MgO, Mno, Cao, Tioz,Nauo,Kzo,pzos, Lol,Limire de detecção:0,01

,

Ba, Sr, y, Zr, Sc_Limite de detecção. 2 ppm

o/o;

3 remessa
CA-FR-18
CA-FR-IA
DB-FR.348
CO-TUP-I7I
CO-TUP-I4A

1 remessa

5o remessa

DB-TUP.3

NF-TUP-2H
CO-TUP.4
co-TLJP-30
CO-TUP.31B
CO-TUP-31A
CO.TUP.34A

DB-TUP.3OG

DB-TUP.33A
DB-TUP-3OA
DB-TTJP-3OC

CO-TUP-17E
DB-FR-s6A
DB-I.10

co-TUP-13
CO.TUP-78
DB-TUP-7
DB-I-8

co-IV-44
co-vr-43F
co-vI-43G
co-vI-43H
co-v-s5

DB-I-64
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DB-II-39
c0-v-13A

co-n-57A
co-TLIP-2D

co-v-43
co-\rr-04

co-v-l3B
Elemento
Linite (ppn)

Elemento
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1
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0.1
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0.2
0.5

0.1

V

5

w

0.5

Y

I

Zn

l0

Zt

0.5

0

Tm
Yb
Lu

0.05

0l
0.04

Tabela IL3:: lista das amostras das remessas 3,4, e 5 enviadas ao ACTLABS (parte superior) e

limites de detecção de análises por ICp-MS nas remessas 3,4, e 5 (parte inferior).
Foram também realizadas análises por ICp de:

SiOz,AlzO¡, Fe2O3, MgO, MnO, CaO, TiOz, NazO,KzO,pzOs,LOI, limite de detecção: 0,Ol %;
Ba, Sr,

y, Zr, Sc, limite

de detecção: 2 ppm;

Be e V, limite de detecção:

I

ppm.

l3

ll.4

- Análises isotópicas
e¡¡Ártsps
Neste método

RB/SR EM RocHA

TorAL

foi analisado somente o pó quarteado de rocha total, obtido

através de
britagem e posterior pulverização em moinho de bolas revestido por
carbeto de tungstênio. Este pó
foi analisado em aparelho de fluorescência de raios-X para uma avaliação semi-quantitativa
dos

teores de Rb e Sr' os resultados obtidos permitiram uma seleção
de amostras com diversas razões
stRb/t6st,
para montagem de isócronas, Além disso, os teores encontrados
determinaram o tipo de
procedimento analítico seguinte: a) amostras com valores de Rb
e sr no intervalo de 50 a r00 ppm

foram novamente levadas à fluorescência de raios-X para análise quantitativa;
b) amostras com
teores fora deste intervalo tiveram sua composição determinada por
diluição isotópica.

Após ataque químico em meio ácido, o Rb e o Sr foram separados
em colunas de resina de
troca catiônica As análises espectrométricas foram feitas em espectrômetro
de massa vG 354
Micromass' com filamentos de Ta. Maiores detalhes sobre os procedimentos
adotados no cpGeo-

usP são encontrados em Kawashira et ar (1990), cordani et al. (1985), Teixeira (1985)
e sato
(l

e86)

ANÁLISES SM/I\TD EM ROCHA TOTAI
Neste método foi analisado o pó de rocha total de oito amostras. As
amostras foram britadas
e posteriormente pulverizadas em moinho de bolsa com cápsula
revestida em carbeto de tungstênio.
o pó, depois de quarteado, foi então submetido a um ataque químico com a mistu¡a de FIF
e HNo¡,
Como as concentrações de Sm e Nd são obtidas através de diluição isotópica,
foi adicionado um
traçador (spike) às amostras.

A

separação química se processou em duas etapas: a) nas colunas primririas,
as tenas raras
são separádas em colunas de resina de troca catiônica; b) nas colunas
secundárias Sm e Nd são
separados das terras raras em colunas de pó de teflon.

Na espectrometria de massa, as amostras foram depositadas
em f amento de Re (para o Nd)
e Ta (para o Sm) no espectrômetro VG-354 da Micromass, com
cinco coletores. Uma descrição
detalhada dos procedimentos metodológicos do CPGeo-USp na
sistemática
Sm,rNd se encontra em

Sato et al. ( 1995).

l.¡

ANÁITSES U/PB EM ZIRCÃO

Foram analisadas por este método duas amostras do Batólito da Serra dos Órgãos e uma
amostra do tonalito gnaisse do complexo Rio Negro, em um total de l2 frações de zircão.

Durante o ptograma de pesquisas do doutoramento,

foi

realizada a separação mineral

e

catação dos cristais de zircão a serem analisados pelos métodos U/Pb e Pb/Pb, A separação química
e a análise espectrométrica foram realizadas pele equipe do CPGeo/USP (U/Pb) e Pará-Isso

A

descrição das amostras analisadas e das frações de zircão separadas para análise são

encontradas no Apêndice
(l

(pblpb).

II,

e os procedimentos analíticos adotados estão descritos em Basei et al

ees)

ANÁLTSES PB/PB EM ZIRCÃO

Foram analisadas pelo método de evaporação de Pb em monocristais de zircão duas
amostras de leucogranito gnaisse (NF-TTJP-3 e DB-TIIP-3OG) e de gnaisse do Batólito da Serra dos
Orgãos (CO-TUP-I3). As análises foram realizadas no espectrômetro de massa FINNIGAN MAT
262 do Laboratorio de Geologia Isotópica do Centro de Geociências da IIFPA (pará-Iso) por C, R.
Sachett, sob a supervisão do Prof Dr. Moacir J. B. Macambira.

Capítulo

lll.1

lll-

Revisão dos trabalhos anteriores

- Modelos de evolução tectônica para o Setor Central da

Faixa Ribeira
Os primeiros mapas tectônicos da região sudeste brasileira (Ebert 1956, 1968; Rosier 1965)

delinearam uma faixa de rochas precambrianas (Cinturão Paraíba, Ebert 1968) de direção paralela
ao contorno da costa atlântica. Almeida et al. (1973), com base nas idades brasilianas encontradas
na região (Delhal er

al.

1969) propuseram o Termo Faixa Ribeira para as rochas geradas no Ciclo

Brasiliano, expostas na região entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Posteriormente, a
faixa teve sua área de ocorrência estendida do uruguai ao sul da Bahia (tlasui et at. 1975;

& Campos 1984), com possíveis correlações com a Faixa Damara, na África (porada
1979,1989; Torquato & Cordani 1981).

Schobbenhaus

Em seu trecho mais próximo à costa atlântica, a Faixa Ribeira é constituida por ortognaisses,

granitos e metassedimentos de alto grau (Hasui et
diversos autores (tabela

1.

at.

5), cuja denominação va¡ia

197

l).

Denominação

Tabela III.

Autor

(es)

Cinturão Atlântico

Leona¡dos Jr & Fyfe (1974)

Complexo Costeiro

Hasui et al. ( 1984)

Terreno Costeiro

Campos Neto & Figueiredo (1990)

Domínios Serra dos Órgãos e Litorâneo

Machado & Demange (1990, 1992)

Cinturão Móvel Costeiro

Wiedemann (1993)

Dominio Alóctone Inferior

Heilbron et al. (1995)

Microplaca Serra do Mar

Campos Neto & Figueiredo (1995)

Microplaca Manhuaçu

Costa et al, ( 1996)

Domínio Costeiro

Machado et al. ( 1996)

Terreno Oriental

Heilbron et al (1998a, 1999)

1

:

segundo

Unidades tectônicas e estratigráficas reconhecidas na parte costeira da Faixa Ribeira,
segundo diversos autores.

l6

A denominação "Teteno Oriental'será utilizada nesta tese, por seu caráter litotectônico,
sem conotação estratigráfica específrca. Foram excluídas do presente estudo as áreas próximas ao

litoral, conhecidas como Bloco de Cabo Frio (Fonseca 1989), Donínio Litorôneo (Machado &
Demange 1990, 1992) ou Fragmento Tectônico de cabo Frlo (Fonseca 1994), Estes locais
apresentam estruturas ortogonais à direção estrutural da Faixa Ribeira, e contem gnaisses gerados

no ciclo Transamazônico (zimbres et

al.

1990; Fonseca 1994; Heilbron et al 199gb), que não

representam a evolução brasiliana do Terreno Oriental,
Os trabalhos pioneiros no Terreno Oriental foram realizados por G.F, Rosier (Rosier 1957,

o

1965).

autor propôs um complexo de nappes, de tipo alpino, na região da serra do Mar, que teria

se estruturado du¡ante

o Ciclo Brasiliano. Utilizou, como argumentos para sua hipótese, a presença

de dobras de plano axial horizontal, estruturas tangenciais descritas na cidade do Rio de Janeiro
(Lamego, 1964), e uma estruturação regional na forma de abóbada. A nappe superior, denominada
pelo autor de Nappe da Serra Dos Orgãos. seria constituida por gnaisses arqueanos (Série Serra dos

Orgãos) de dois tipos: a) Biotita-gnaisse + anfibolito + leucognaisse fino, todos migmatizados; b)
gnaisses granitóides: microclina-oligoclásio biotita e/ou hornblenda gnaisses.

Em oposição à concepção de uma idade arqueana proposta para a Série Serra dos Órgãos por

Rosier, Delhal er al. (1969) propuseram que os granitos e gnaisses teriam se formado durante o

Ciclo Brasiliano. O exame petrográfico dos gnaisses teria evidenciado um estágio único

de

cristalização orientada, ocorrido durante a fase deformacional do ciclo Brasiliano (Cordani et al.
1968). Corroborando esta interpretação, Delhal ef al. (1969) obtiveram uma idade UlPb em zircão

de 620

+l'

20 Ma em uma amostra de um gnaisse migmatítico da Série Serra dos órgãos na
localidade de Areal (RJ), A idade foi estabelecida com base no intercepto superior de uma discórdia
de 3 frações, com uma delas concordante, Dados adicionais U/Pb em zircão foram obtidos por

cordani et

al

(1973) em pedreira na estrada Nova FriburgolBom Jardim (RJ), desta vez em

populações discordantes e paralelas no Diagrama Concórdia, que foram explicadas como herança
de crosta mais antiga, possivelmente Transamazônica.

À

semelhança do empilhamento de nappes visualizado por Rosier (1957, 1965), Heilbron

(1990, 1993, 1995) e Heilbron et al. (1995) reconheceram escamas tectônicas superpostas na Faixa
Ribeira Central. Para estes autores, a fase colisional D1/D2 teria se iniciado por compressão frontal
SE,4"ÌW com empurrões, dobras recumbentes

em bainha, e foliações Sl e 52

associadas. Durante

esta fase haveria ainda verticalização de estruturas, iniciando-se uma componente transcorrente
dextral. Uma componente oblíqua teria se desenvolvido ao final da fase D1/D2, com reativação de

empurrões o metamorfismo

de

Ml,

associado à deformação

granitóides tipo-s, metassedimentos

à

Dl

+ D2, teria gerado anatexia e geração

cordierita, sillimanita, granada

e

k-feldspato

e

l7
retrometamorfismo em granulitos. O auge metamórfico, datado entre 590 e 563 Ma (Machado et al.

1996), estaria relacionado à processo de deslaminação e underthrasting, durante subducção para
SE (Heilbron 1993, 1995)
Segundo Heilbron (1995) a fase colisional

Dl/D2 teria empilhado sobre a margem

do

Cráton do São Francisco os domínios alóctones Paraíbo do Sul, Juiz de Fora e Andrehindia. Estes
são constituídos por uma cobertura metassedimentar proterozóica, ortognaisses de um embasamento

pré-l,8

e granitóides brasilianos, separados entre si por zonas de cisalhamento dúcteis.

No Domínio

Andrelândia é possível distinguir cobertura e embasamento. o Domínio Juiz de Fora apresenta uma
interdigitação tectônica entre a cobertura e ortog¡anulitos, formando um conjunto de lentes
amendoadas

de direção NE/SW, e foi interpretado como uma zona de cisalhamento crustal,

responsável por grande parte do encurtamento brasiliano (Fleilbron 1995; Heilbron et

al 1995). O

domínio Paraíba do Sul, de deformação menos intensa, contém um conjunto supracrustal de idade
duvidosa (Grupo Paraíba do Sul), ortognaisses transamazônicos do Complexo
(Machado et

Quirino

al 1996) e intrusões brasilianas.
Durante a fase pós-colisional D3 +

D4,

as escamas foram afetadas por transcorrências

dúcteis discretas, tardi a pós-pico metamórfico, associadas a dobras D3 verticais, resultando na
Megassinforma do Paraíba do &r/ (Heilbron et

al. l99l), Megaantiforna da serra

do

Mar (do No

janeiro a Lumiar) e a Zona de Cisalhamenlo do Rio Paraiba cto Sut, de caráter transpressivo.
A
foliação 53, relativa à esta fase, só é encontrada em tipos litológicos mais micáceos ou como
de

clivagem de fratura em quartzitos. As dobras D4 têm seu plano axial com direção NW (ortogonal à

faixa), são abertas a suaves e estão associadas à zona de cisalhamento dúcteis-rupteis. O
metamorfismo M2, entre 535 e 520 Ma (Machado et al 1996) predomina em direção à área costeira,

refletindo duplicação crustal, com consequente refusão de metasedimentos e do embasamento
(Heilbron e/ a/. 1993).
Em seção mais a norte da Faixa Ribeira, no limite entre os estados do Rio de laneiro e
Espirito Santo, Campos Neto & Figueiredo (1990) delimitaram três terrenos tectõnicos: Juiz de
Fora, Paraiba do Sul e Costeiro. O Terreno Costeiro se caracterizaria por migmatitos diatexíticos,
granitos e granulitos, afetados por um metamorfismo de grau alto e baixa pressão, Granitóides
calcialcalinos deste terreno (incluindo o Batólito da Serra dos Órgãos) mostram alcalinidade crescente
de SE para NW, o que levou os autores a sugerir uma zona de subducção de crosta oceânica com
mergulho para NW, durante o Ciclo Brasiliano (Figueiredo et
subducção

al.

1990). Esta disposição da zona de

foi proposta também por outros autores (porada i9g9; Machado & Demange

Wiedemann 1993; Costa et al . 1996).

1992a;

l8

A justaposição de tenenos da Faixa Ribeira em fases orogênicas distintas, bem como o
quadro geocronológico das rochas granitóides, levaram Campos Neto & Figueiredo (1992, 1995)
à
proposição de um evento independente, no Neoproterozóico/Eocambria no: a Orogênese Rio Doce
Os autores observaram que, no momento em que regiões internas da Faixa Ribeira passavam por
estágios pós-orogênicos a anorogênicos (600-585 Ma), o Terreno Oriental passava por um estágio

pré a sin-colisional, Esta colisão teria acontecido entre o terreno brasiliano recém-consolidado
(incluindo alguns terrenos suspeitos)

ea

Microplaca Serra do Mar.

Na Microplaca Serra do Mar Figueiredo & Campos Neto (1993) descreveram váLrias fases de
magmatismo que relacionaram à Orogênese Rio Doce: a) pré-colisional (590-570 Ma) representado

por batólitos calci-alcalinos (Angelim e Bela Joana, no Rio de Janeiro -- Rêgo 1989); b) sin_
colisional (S-granitóides diatexíticos, gerados entre 560 e 530 Ma); c) pós-colisional, na forma
de
plutons e diques graníticos não foliados (520-490 Ma).

No Estado do Espírito Santo,

a Faixa

Ribeira foi dividida em três complexos metamórficos

(Wiedemann 1989), com aumento gradativo do grau metamórfico de leste para oeste, No Complexo

costeiro, as temperaturas teriam atingido entre 620 e 750 oc, e as pressões 5,3 a 6,9 Kbar, na
mesma faixa dos valores obtidos para a cristalização do Batólito Angelim, no Rio de Janeiro (Rêgo

1989). Durante o auge do metamorfismo (cerca de 590 Ma) a fusão de grauvacas do complexo
Alegre teria gerado o magma da suite charno-enderbitica encontrada na região costeira do Espírito

santo.

A

descompressão final da orogênese (500-430 Ma) resultaria em um novo magmatismo,

desta vez com tendência alcalina. Em trabalhos posteriores (Wiedemann

lgg3, 1996) â

autora
apresentou um modelo tectônico que incluía uma colisão continental ensiálica, onde
a fase précolisional (650-600 Ma) corresponderia a uma subducção para Oeste (Fritzer l99l in Wiedemann

1993) A geração e colocação de ortogranulitos, ortochamockitos e grandes batólitos ortognáissicos
(incluindo o Batólito da serra dos órgãos) teria ocorrido durante a etapa sin-colisional.
Quase todos os modelos mais recentes de evolução da Faixa Ribeira

e faixas

móveis

adjacentes destacam o mecanismo da transpressão na sua etapa contracional. O que varia segundo

os autores é a amplitude dos efeitos deste mecanismo e o seu posicionamento temporal (tabela
rrr,2).
Uma característica marcante da Faixa Ribeira em seu setor central, diretamente relacionada
à transpressão, é o alto grau de obliquidade de suas estruturas (Heilbron et at. lgg4. para Vauchez

eî al. (1992, 1994), a existência de um bloco rígido (o cráton do São Francisco) durante uma
colisão leste-oeste. teria causado uma tectônica de escape na Faixa Ribeira, levando a grandes
transcorrências oblíquas na parte central da Faixa, Para Ebert et at. (1993b, 1995),

a

colisão estaria

relacionada à inversão tectonica de uma antiga junção tríplice entre os blocos crustais defínidos por

l9
Haralyi et al. (1985). Brasília, São Paulo e Wtoria. O Bloco São Paulo, ao ter contomo original em

forma de cunha, teria causado uma obliquidade na colisão continental, resultando em grandes
estruturas em flor positivas ao longo do atual eixo do Rio Paraíba do Sul.

A série de pesquisas mais recentes sobre o Setor Central

da Faixa Ribeira (da qual esta tese

faz parte) destacou a elevada proporção de embasamento pre-1,8 Ga (Heilbron et al l99Sb) e passou
a

dividir

a

faixa nos domínios tectônicos Oriental e Ocidental (Heilbron et al 1998a), limitados por

uma importarite zana de cisalhamento de baixo mergulho para NW

-

o Limite Tectônico Central

(Almeida et al 1998). Esta divisão foi reforçada pela ocorrência, no Terreno Oriental, do Complexo

Rio Negro (Tupinambá et al 1996), um conjunto de granitóides pré-colisionais (Tupinambá et al
1998a) gerados em um arco magmático entre 630-600 Ma (Tupinambá et al 1998b).

Variável

Autores
a) zona de cisalhamento de Além

(Dayan & Keller 1989; Correa Neto et

Paraíba.

al, 1993);

b) intervalo entre as zonas de

(Chrispim & Tupinambá 1989);

Area de atuctção

cisalhamento de Além Paraíba e

dos efeitos da

Guaçuí

transpressão

c) região entre a Sintaxe do Guaxupé e

Transpressivo Rio Paraíba do

a costa atlântica.

Sul, Ebert et al. 1991, 1993');

d) todo o Brasil Oriental, entre os

(Sistema de Cisalhamento

crátons Amazônico e do Congo.

Transatlântico, Endo & Machado,

lee3b)
a) tectônica tangencial precoce,

Posição

sucedida por deformação transpressiva.

lemporal do

(Ebert et al 1991,1993a, 1996;

Heilbron 1993,1995; Heilbron et
1994-1995; Tupinambá

& Trouw

al.

1996)

mecanismo

b) evento transpressivo único, com

(Endo & Machado 1993a; Machado &

trdnspressivo

estruturas tangenciais e zonas de

Endo 1993a)

cisalhamento de alto ângulo

Tabela IIL2: Variações nas características do modelo transpressivo para a Faixa Ribeir4 segundo
diversos autores.
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all.2

- Unidades litológicas do Terreno Oriental da Faixa Ribeira
A

seguir são relatados os trabalhos anteriores relativos às grandes unidades do Terreno

Oriental da Faixa fubeira: os grupos Paraíba do Sul e Italva; Complexo Rio Negro, Batólito da
Serra dos Órgãos, Leucogranito Gnaisse e maciços graníticos pós-tectônicos,

OS GRUPOS PAR,{ÍBADO SUL E

ITALVAE OUTROS METASSEDIMENTOS

As primeiras propostas litoestratigráficas em metassedimentos no Setor Central da Faixa
Ribeira foram feitas por Rosier (1965) e Ebert (1968), sempre utilizando o termo "Grupo Paraíba do

Sul". O Grupo (ou Complexo) Paraíba do Sul foi subdivido de várias maneiras, usando-se diferentes
critérios, o que gerou uma série de grande variedade de termos estratigráficos (Tabela IIL3).
Foi Moraes Rego (1933, ln Baptista et a|,7984) o primeiro autor a utilizar o nome de ,'gneiss

do Paraiba" para os gnaisses do vale do fuo Paraíba do Sul, em meio ao que se denominava, na
época, de "Embasamento Cristalino Arqueano" (Lamego, 1940). Rosier (1952) denominou de
Complexo do Paraíba os plagioclásio-gnaisses injetados de veios pegmatíticos que descreveu na
margem mineira do mesmo rio, a sul de Juiz de Fora. Em conformidade com Rosier, Ebert (1955)
decidiu renomear os gnaisses por ele denominados de Sërie Paraibuna para Série Paraíba. Também
neste trabalho Ebert correlacionou

a Série Paraíba aos

metassedimentos de Säo Joäo del Rei,

atribuindo à sequência uma idade proterozóica. Posteriormente, passou a definir a unidade como
Grupo Paraiba (Ebert, 1968).

Machado Filho e/

al

(1983) usaram

o termo Complexo Paraiba do Sul

tectonito composto por rochas arqueanas (granulitos

e

gnaisses bandados)

e

para definir um
metassedimentos

paleoproterozóicos misturados tectonicamente. Separaram mármores e rochas associadas no Gntpo

Italva, representante, segundo eles, de sedimentos de uma calha brasiliana.
Oliveira (1983) utilizou o termo "Complexo Juiz de Fora" com uma grande abrangência
litológica. O complexo foi dividido nas faixas.luiz de Fora, Paraíha do Sul e Serra dos Orgãos. Para

o

autor, as rochas das três faixas (ortognaisses na Serra dos Orgäos, gnaisses do Paraíba

charnockitos em Juiz de Fora) compartilham igual evolução metamórfica

e

e

estrutural, sendo

resultados diferentes da recristalizaçâo metamórfrca da mesma suite calci-alcalina original (Oliveira,
1982).

2l
Maiores complicaçöes surgiram quando Hasui et al (1984), na última versão oficial do mapa

geológico do Brasil, situaram parte dos gnaisses do Grupo Paraíba do Sul de Ebert e Rosier no
Complexo Embu e no Complexo Cosleiro. Outros autores também introduziram novos nomes aos
gnaisses e granulitos do Pa¡aíba e Juiz de

Fon (Complexo Alegre, no sul do Espírito Santo, em

Wiedmann, 1989; Complexo Costeiro, em Campos neto & Figueiredo, I 990).

Os últimos trabalhos publicados sobre os metassedimentos da Faixa Ribeira Central
(Machado Filho et al 1983; Sad & Dutra 1988; Almeida et al1993; Tupinambá 1993; Heilbron et al
1999) vem confirmando as seguintes tendências: a) os metassedimentos devem ser separados das
rochas ortognáissicas (rochas mais antigas) e granitos(corpos intrusivos), de forma a constituir uma

unidade estratigráfica com hierarquia de "Grupo"; b) há uma diferença sistemática entre uma
unidade do Grupo Paraíba do Sul que contem espessos pacotes de mármore e rochas anfibolíticas,
de outra que contém pelitos e corpos isolados de má¡more. Heilbron et al (1999) individualizaram a

primeira unidade no Grupo Paraíba do Sul e a segunda unidade no Grupo ltalva. Esta íit"ima
classificação será adotada na presente tese,

Autores
Base
Meio
Topo
lrbertquartz¡toarcosiano,micáceognaissegnaissecharnockítico@
( I9l5)
ou conglomerático metagrauváquico milonitizado
Rosier
Série Inferior.gnaisses
(1957)

charnockíticos e

(

Unid São

(1986b)
-et

Filho

11,(1.983)

Dutra
( 1988)

Sad

ortognaisses
Sul:
paragnaisses
Fm Desengano

Complexo Paraíba do
ortogneissgs e

&

de Fora

o:r'arrTitñ xìqfos e onaicscc

icas
kinzigítico
Unid Santo Eùørdo: gnaisse migmatítico bandado, anfibolitos e quartzito{Inid ltalva:biotita gnaisse tonalítíco-

l978a,b)

I\lachado

kinzieitos

(htid

Costa et al

Co-entá.ios

Unidades
s na região noroeste
fluminense; os autores apenas
sugeriram sua correlaçáo com o
Complexo Paraíba; s/posicionamento

outros Rosier (1957), baseado nu nàtur"ru
lmentos
dos protólitos
Grupo lîalva:.arrno.es, S"pa.am os má,¡mores àiõchas-

gnaisses, kinzigitos e

anfibolitos e paragnaisses assoiiados em unidade mais nova
Fm ltaocara: substitui
Santo Eduardo de Costa et
Ebert (1963) e o subdividem em
formaçöes e membros

Al

(hid. Três Barras.
(htid. São João.
(lnid. Beleza.
al
Permanecem corn o termo -GrupC
(1993)
biotita gnaisse grosseiro metapelitos e
paragnaisses, r.calcissilicáticas, Unidades definidas na região do Vale
mármores
quartzitos e mármore
do paraíba.
_.
..
_
Tupinambá Suite metacarbonática São Gnqisse Bandado Suíte Metassedime
(1993)
Joaquim.
Santo Eduardo:
Catalunfui:
Unidades redefinidas nu região
mármores, anfibolitos e r.
gnaisse c/bandas kinzigito migmatítico com noroeste fluminense. A existência de
calcissilicáticas. anfibolíticas e
corpos de má¡more megadobras recumbentes fundamenta
quartzitos
a posição basal dos mármores
_ ...
. .
Herlbron et al
Grupo Paraíba do Sul- paraGrupo ltah,a:paragnaisses e
Retoma a divisão de Machado Filho
(1999) gnaisses e mármores do Termármores do Terreno Oriental et al (1983), com modificações.
reno
Ocidental
da
Fx
Ribeira
da Fx Ribeira
_
Almeida
da et
el

Tabela IIL
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Subdivisão estratigráfica dos metassedimentos do Grupo Paraíba do Sul de acordo com vários autores.

COMPLEXO RIO NEGRO
Os migmatitos originalmente atribuídos

à

Série Sena dos Órgãos de Rosier (1957) foram

separados pelo Projeto Carta Geológica do Estado do

fuo de Janeiro (DRM/RJ) em três unidades,:

a) (.hidade Rio Negro, constituída por migmatitos cujo paleossoma seria um biotita gnaisse fino, o
mesossoma um homblenda biotita gnaisse cinzento e o leucossoma um muscovita biotita granito
gnaisse e melanossoma raramente observado (Matos et

al

1980); b) Unidnde Santo Aleixo (Penha

et ql. 1979, 1980), com migmatitos estromáticos formados bandas leucossomáticas graníticos ou
pegmâtóides e bandas de melanossoma constítuído principalmente por hornblenda biotita gnaisses;

c) Ihdade Bingen (Penha et al.

1979, 1980), representados

por

biotita gnaisse granítico

homogêneo, de cor clara e grão médio a fino, com uma gnaissificação moderada, Corpos intrusivos
de diorito e gabro foram descritos em meio aos migmatitos, a norte de Cantagalo e Cordeiro (Matos

et al 1980), em Nova Friburgo (Ludka, 1997) e em Miguel Pereira (Junho et al 1980).

Barbosa

&

Sad (1985) subdividiram a Unidade Rio Negro em Migmatitos bandados e

Gnaisses Graníticos, equivalentes, respectivamente, às unidades Santo Aleixo e Bingen, de Penha

er al. (1980), Com esta conelação, estas rochas passaram a ter uma larga extensão areal,
distribuindo do litoral norte do Estado de São Paulo até a região seffana fluminense (Barbosa
1985; Reis

& Mansur

&

se

Sad

1995). Como tal, constituem uma grande parte do Terreno Oriental da Faixa

Ribeira.

Tupinambá et al. (1996) reinterpretaram os migmatitos como um conjunto ortoderivado

(Complexo Rio Negro) constituído por ortognaisses

e

granitoides (diorito, tonalito gnaisse,

Ieucogranito e gnaisse porfiróide), fracamente deformados e com diversas feições de injeção entre
si, sendo difÌcil determinar o tipo predominante.

CORPOS GABRÓICOS

Corpos gabróicos na região serrana fluminense foram inicialmente descritos por Rosier
(1965), que localizou, em seu mapa geológico, o Corpo Gabróico de Córrego da Prala, entre

as

cidades de Cantagalo e Carmo (RI). Matos et al (1980) descreveu detalhadamente este corpo,
destacando o contato gradacional com o gnaisse bandado encaixante. Pinto et al (1980) fizeram uma

breve descrição da anfibolitos de anfrbolio gabros nos arredores de Sumidouro. Junho (1996)
apresentou dados termobarométricos e litogeoquímicos de um corpo gabróico em Miguel Pereira

(zu)

Os corpos descritos estão localizados no Complexo Rio Negro ou em paragnaisses. Na Faixa

Ribeira Setentrional, no Estado do Espírito Santo, Wiedemann et al (1993) descreveram quatro

pequenas intrusões de gabro norito a diorito de caráter toleítico, com assinatura geoquímica de
arcos de ilhas,

LEUCOGRANITO GNAISSE

A ocorrência de gnaisses leucograníticos no Teneno Oriental da Faixa Ribeira vem sendo
reportada desde Rosier (1957) que descreveu na Nappe da Serra dos Örgãos uma associação de
leucognaisse fino com biotita gnaisse e anfibolito,

A definição original da Unidade Rio Negro

(Matos et al 1980) inclui granitóides com "(...) granada, muscovita, e biotita (...) homogêneos,
branco acinzentados, médio a grosseiros". Esta assembléia mineralógica é idêntica àquela descrita
pelos autores para o leucossoma dos migmatitos da mesma unidade. Apesar das coincidências, os

dois tipos litológicos foram descritos separadamente. Barbosa
Unidade Rio Negro, gnaisses graníticos

&

Sad (1985) descreveram, na

a duas micas, que individualizaÍam em

seus mapas

geológicos, como uma fácies da unidade.
Outra diflrculdade

îa

caracteÍização deste tipo litológico ocorre quando ele se apresenta com

textura isotrópica ou quando possui aspecto migmatítico. No primeiro caso, ele é facilmente
confundido, em exame macroscópico, com granitos pós-tectônicos.
genericamente descrito como migmatito, sem

No último caso, ele é

a inclusão no contexto de leucogranito

gnaisse.

Assim, migmatitos descritos no Bloco Costeiro em São Paulo (Tassinari 1988) devem

ser

correlacionáveis ao Leucogranito Gnaisse. Também o leucogranito do Batólito da Serra das Araras,
interpretado como S-Granitóide por Machado

&

Demange (1994b) poderia também ser incluido

nesta unidade litológica.

BATÓLITO DA SERRADOS ÓRGÃOS

Os gnaisses granodioríticos da Série Serra dos Órgãos de Rosier (1957) foram denominados

por

Penha

e/

at

(1980) de (gr)-(hb)-bi-gtnisse granítico

a

granodiorítico, descritos como:

"(...)gnaisses de tons róseos a acinzentados, granulação média, com variação leuco a mesocrático
(...) textura gnáissica, dada pelo alinhamento de aglomerados discoidais centimétricos de máficos,"
(Penha e/

al.

1980, pâg. 2968) Mais a norte, na região de Cordeiro e Cantagalo, os mesmos

gnaisses foram incluídos na

(hidade Monera (Matos et al. 1980), oom características petrográficas

semelhantes.

O termo Batótito dq Scrra tlos Orgão.s ¡BSO) foï introduzido na literatura por Barbosa &
Sad (1985) Os autores individualizaram um batólito deformado que corresponde ao dominio dos

25

gnaisses granitóides da Série Serra dos Órgãos (Rosier 1957), ou (gr)-(hb)-bi-gnaisse granítico a

granodiorítico (Penha et al. 1980), ou ainda Unidade Monerá (Matos e/ a/. 1980). Como evidências

da natureza ígnea intrusiva do corpo batolítico Barbosa

&

Sad (1985) consideraram: a) grande

homogeneidade do corpo; b) caráter irregular do contato; c) afloramento onde se vê a foliação
truncando o contato, na Folha Duas Baffâs; d) textura hipidiomórfica equigranular preservada.

Machado & Demange (1994a;1'996), assim como Sad et al (1980), consideraram o Batólito

da Serra dos Órgãos como um tipico batólito Cordilheirano, localizado em margem continental
ativa, com subducção de litosfera oceânica, Quanto ao quimismo da série magmática alguns autores
o classiltcaram como calci-alcalino (Sad et al, 1980; Sanchez et al, 1995) e outros como transicional

a toleitico (Machado

&

Demange, 1994a). Sanchez et

al. (1995) incluiram

as encaixantes da

Unidade Rio Negro (considerado como o magmatismo pré-colisional), o Batólito da Serra dos
Órgãos e os granitos tipo Nova Friburgo (referido como plutonismo tardi-orogênico) em uma
mesma série calci-alcalina metaluminosa, Enriquecimento em Fe, Al, Zr e

Y,

caúrter peraluminoso,

com índices de Shand próximos a 1,0 foram observados por Machado & Demange (1992a). Valores
de ôrso bem abaixo do que seria de seria esperado para S-Granitóides (+s,5; +

6,3; +

7,0;

+

8,1

p/mil) e profundidades de colocação entre 7 e 9 kBar foram encontrados por Meighan et al (1993)
para o BSO.

As relações de contato entre o Batólito da Serra dos Órgãos e o Complexo Rio Negro foram
estudadas

por muitos autores.

A

maioria advoga um passagem gradacional entre os tipos

magmáticos (Rosier 1957; }i4atos et al. 1980) Além da intercalação entre os dois tipos, Matos et al

(1980) se refere a um aumento do número de enclaves máficos em direção ao domínio da Unidade

Rio Negro. Estas caracteristicas levaram alguns autores a propôr um modo de geração do Batólito
da Serra dos Órgãos através da fusão parcial das rochas encaixantes durante o Ciclo Brasiliano
(Rosier 1957, 1965; Penha et al 1980 e Sad et al 1980). Por outro lado, evidências de contatos
intrusivos abruptos entre

o Batólito da

Serra dos Órgãos

eo

Complexo Rio Negro foram

apresentadas por Sad et al (1980). Para os autores, a superficie de contato do Batólito da Serra dos

Órgãos com

o complexo se posiciona obliquamente à foliação regional, em escala de mapa

e

afloramento. Também descreveram faixas de migmatitos de injeção, com até 2 km de largura, onde
são encontradas massas irregulares de magma do Batólito da Serra dos Órgãos injetados em meio
aos gnaisses do Complexo Rio Negro.

O magmatismo do Batólito da Serra dos Órgãos encontra correlatos em outras áreas no
Dominio Costeiro

da

Faixa Ribeira. Ainda no Estado do Rio de Janeiro, Machado

&

Demange

(1992a) o correlacionaram a outros batólitos lineares cordilheiranos, sintectônicos e de nível crustal

profundo (Angelim, Bela Joana, Serra das Abóboras, Niterói

-

Machado

& Demange

199ó). Estes
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batólitos teriam se posicionado durante

a

fase principal da deformação brasiliana (F2),

contemporânea ao auge do metamorfismo e migmatização, e responsável pela geração da foliação

regional (Machado

&

Demange 1994b). No Estado do Espirito Santo, Wiedemann

(1990) conelacionaram

&

Fonseca

o Batólito da Serra dos Órgãos com ortognaisses do Tipo

(charnoenderbitos e gnaisses anfibolíticos com cerca de 560 Ma)

Estrela

e com as suítes Aimorés

e

Valentim (Wiedemann, 1992, 1993)

MACrÇOS DE NOVA FRTBURGO (NF) E SÃO JOSÉ DO RTBETRÃO (SJR)

Rosier (1957) foi

o primeiro autor a

descrever este tipo de granito. Observou que sua

colocação se faz em lâminas espessas discordantes, pouco inclinadas, cortando os gnaisses
encaixantes como "faca", Diferentes autores apresentaram a hipótese em que os granitos possam ter

alguma relação genética com os gnaisses sintectônicos, ao observar, além de semelhanças
mineralógicas, passagens gradacionais entre os dois tipos (Rosier 1965; Cordani er

al.

1968).

Rosier (1957) separou os granitos em duas gerações: um granito grosseiro a médio, porfrrítico, que

forma os maciços

de

Frades e Salinas, mais antigo; outro granito médio a hno, mais novo, que

ocone em pequenos stocks e diques. Uma classificação mais completa foi feita por Junho (1991),

em que enclaves dioríticos representam o termo mais básico do conjunto, e mais antigo.
Leucogranito e pegmatito são os termos mais alcalinos e, também, mais novos.

Os granitos do Maciço de Nova Friburgo e outros correlatos da região central da Faixa
Ribeira foram considerados,

por

vários autores, como maciços intrusivos tardi a pós-tectônicos

(Rosier 1957, 1965; Cordani et al.. 1973;; Pi¡to et al..
1985;

Junho 1991, 1993; Heilbron et al.

,

1980; Penha et

1995; Machado

al..

& Demange

1980; Barbosa

&

Sad

1996; Sanchez et al.

1995,1996; Machado 1997). Os corpos graníticos apresentam forma circuscrita, contâtos bruscos e

discordantes

com os gnaisses encaixantes,

presença abundante de xenólitos (Junho

textura homófona e estruturas de fluxo, além da

1991). São corpos intrusivos com elevado grau

de

aloctonia, gerados em ambiente transicionando de compressivo a distensivo que ascenderam como
diápiros ou por preenchimento de fraturas (Junho 1991; 1993), com características epizonais
(Machado

&

Demange 1994b). O magmatismo é do tipo-I Caledoniano (Machado

1994b), calcialcalino a álcalicálcico, metaluminoso, com enriquecimento em

&

Demange

Ti, Ba, B e Sr. O

líquido magmático tem uma composição heterogênea: uma componente básica, mantélica, originada

pela fusão de crosta inferior em estágio pré-colisional e outra componente crustal, granítica,
provinda da atuação do metamorfismo sin-colisional e da adição de calor provinda da injeção do
magma básico (Junho 1991). A composição final do magma é resultante dos processos de mistura
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dos dois componentes, fracionamento local e assimilação de encaixantes (Junho 1993). No entanto,

a cogeneticidade entre os magmas básicos e graníticos foi contestada por outros autores para o
maciço pós-deformacional da Pedra Branca, na cidade do Rio de Janeiro (Porto Jr. 1993; Porto Jr ef

al.

1993). Para estes,

o

magma básico representaria uma série calci-alcalina mais antiga, pré-

colisional, enquanto que o magma granítico teria um posicionamento tardi-tectônico, evoluindo a
partir de outra série calci-alcalina mais nova,

O

magmatismo pós-deformacional evolui regionalmente, em direção

à

Faixa Ribeira

Setentrional, adquirindo uma tendência mais alcalina (Junho 1992). Estes magmas mais evoluídos
também são mais novos, o que pode ser explicado por um fechamento gradual do proto oceano

Atlântico Sul de norte para sul (Porada 1989 fu Junho 1989), No Estado do Espírito Santo, os
granitos formam corpos diapíricos, compostos, inversamente zonados, com evidências de mistura

com magma básico toleítico (Wiedemann 1992). Formam um arco magmático intracontinental e
pós-tectônico, em três séries magmáticas que evoluem temporalmente: toleítica, calcio-alcalina de

médio a alto-k (520 Ma) e calcio alcalina,/alcalina de alto-potássio (a90 Ma) (Wiedemann 1992,
1996; Wiedemann et al, 1995).

lll. 3 - Acervo Geocronológico
PARAGNAISSES

A idade de sedimentação dos metassedimentos do Setor Central da Faixa Ribeira ainda é
uma questão polêmica. Há autores que advogam uma idade arqueana a paleoproterozóica (Rosier

1957, 1965; Delhal et al 1969; Cordani

eT.

al 1973). A outra corrente estima que a

sedimentação

tenha ocorrido entre o Meso e o NeoProterozóico (Ebert 1968, 1971; Sollner et al 1991; Sollner &

Trouw 1997; Heilbron et al 1995, 1999),

Local

Rocha

Três Rios (RJ)

hip. gran

Unidade Intercepto Intercepto
litológica inferior (Ma) superior (Ma)
2070
Grupo Paraíba - 600

gnaisse

Três Rios, RJ;

hip gran

Carangola, MG

gnaisse

Alegre (ES)

metatexito

Ref.

I

do Sul
Grupo

Paraíba

577 +/- 18

2220

J

(*)

do Sul

e

Suíte Caparaó

4

590 +2

quartzito

Alfredo

Chaves

(ES)
N de Alfredo

Complexo

sill. gran.

Costeiro

cord.gnaisse

quartzlto

Chaves (ES)

Mar de Espanha

quartzito

(MG)
Tabela IIL4

-

+I0 -12,

2r01

500 +10 -20

Complexo

575;

Costeiro

500 +10 -20

2101

GrupoParaíba

Pb/Pb em zircão detrítico. Moda

do Sul

em 1,8 Ga; s/idades mais novas

(MG)

Andrelândia

575

quartzomusc

Grupo

xisto

Andrelândia

567 +

11

t872 +1r

Idades UÆb em zircão em paragnaisses do Terreno Oriental da Faixa Ribeira. Dados

sobre o Grupo Andrelândia foram incluídos para comparação (v. texto). Referências:

al(1969); 2 - Sollner et al (1987);

3

I

-

Delhal et

- Sollner et al (1991); 4 - Sollner & Trouw (1997),5 -

Valladares et al (1999). (*) recalculado de Delhal et al (1969) por Sollner et al (1991)

As idades U/Pb em zircão de paragnaisses do Grupo Paraíba do Sul nos arredores de Três
Rios (RJ) e em rochas do Espírito Santo (tabela IIL4) se alinham em uma discórdia com intercepto
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superior em 2,1 Ga e intercepto inferior em 0,6 Ga (Delhal et al 1969). Em função deste resultado,
os autores atribuíram idade arqueana e metamorfismo transamazônico para os paragnaisses.

Esta interpretação

foi reavaliada por Sollner et al (1991), com base em análise U/Pb

em

zircões da Suíte Caparaó e do Complexo Costeiro no Estado do Espírito Sa¡to, Para estes autores, a

idade paleoprot erozíica está relacionada à herança sedimentar em sedimentos grauvaquianos que
atingiram a flicies granulito durante o Ciclo Brasiliano.

Esta mesma dualidade de idades foi encontrada em zircões do Grupo Andrelândia, cujo
intervalo de sedimentação foi estimado entre 1,6 e 1,3 Ga (Sollner & Trouw 1997).

A hipótese da sedimentação pós-Transamazônica pode

ser também verificada no histograma

de idades PbÆb em zircão detrítico do Grupo Pa¡aíba do Sul (Valladares et al 1999), que apresenta
moda em 1,8 Ga, não sendo encontradas idades mais novas.
Resultados Sm,î{d publicados para os paragnaisses do Grupo Paraíba do Sul em Bananal e

Arapeí (Tassinari & Sato 1996) indicam

sNd (0,6 Ma)

entre -7,8 e

-l l, e idades modelo Tnv entre 1,8

e 1,9 Ga, o que também reforça a hipótese de longa permanência crustal e fonte transamazônica
para os metAssedimentos.

Portanto, os resultados UÆb e Pb/Pb em zircão detrítico em paragnaisses e quartzitos

indicam que: a) a fonte da sedimentação do Grupo Paraíba do Sul era constituída por rochas
paleoproterozóicas;

b) o

metamorfismo no Ciclo Brasiliano

foi

suficientemente alto para o

recrescimento de itrcáo. O intervalo mais preciso da sedimentação, entre os ciclos Brasiliano e
Transamazônico, ainda precisa ser determinado para o Grupo Paraíba do Sul.

Várias isócronas Rb/Sr em paragnaisses do Terreno Oriental jri foram elaboradas (tabela
IIL

5). As idades obtidas estão

relacionadas

a

eventos

de metamorfismo e

migmatização

-

2,2 Ga) foram

transamazônicos e brasilianos. As idades relativas ao Ciclo Transamazônico (2,0

obtidas em paragnaisses do fácies granulito, que foram excluídos do Grupo Paraíba do Sul e
incluídos no Complexo Juiz de Fora por Sollner et al (1991). O grande intervalo entre 750 e 490 Ma
registrado em oito isócronas de gnaisses kinzigíticos (alguns migmatíticos) no Terreno Oriental
demonstra que estes metassedimentos foram submetidos a um amplo espectro de eventos termais,
metamórfìcos e ígneos, As idades mais antigas (750

> x > 662 Ma) estariam relacionadas

ao

magmatismo pré- colisional que afetou o Terreno Costeiro (v. tabela III.6). As idades por volta de

540 Ma registram o metamorfrsmo M2, largamente evidenciado em a¡álises UÆb em titanita

e

monazita (Heilbron et al, 1995; Machado et al 1996). A isócrona de 489 + 52 Ma em kinzigitos da
cidade do Rio de Janeiro deve estar relacionada ao magmatismo pós-tectônico que ocorreu entre
520 e 480 Ma

(v

tabela IIL9)

Idade Erro R I.

Unidade

MSWD

Local e referência

Me tamorfi smo Tr ans am azôni c o

Grupo Paraíba do

Sul 1983 119 0,7098 (*)

Três Rios,RJ e
Carangola, MG (7)

2101 (*)

&ríte Caparao

ParagtaissesBananal
Paragtaisses

Arapei

742
742

685

São Fidelis

Moraes 638
Neossoma São Fidélis 637
Trajano de

Gnaisse Búzios

541

Sanfo E¿luardo

s18

Gnaisse

kinzigílico

489

20
20
116
95
31
13
63
52

0,7206

(*)

Guaçuí, ES (6)

071010

7s

Bananal, SP (5)

0,72t14

22.4

Arapei, SP (5)

0.7126 7.66
0,710 14.49
0.709 1.01
0

71332

Noroeste fluminense (1)
Noroeste fluminense

(l)

Noroeste fluminense (1)

'7,31

Búzios, RJ (2)

0.708 1.06
0.7199 (*)

Noroeste fluminense (1)

Rio de Janeiro,RJ (3)

Tabela IIL5: Idades de paragnaisses do Terreno Oriental da Faixa Ribeira obtidas em isócronas

Rb/Sr. R.I: Razão inicial. (*) valor
Referências:

l-

não fornecido pelo autor.

Batista & Kawashita (1985);2- Fonseca (1994); 3 -Fonseca

Tassinari (1988), 5 - Dias Neto et al (1995); 6

-

Sollner et al (1991); 7

-

etal (1984);4 -

Cordani et al (1973)

COMPLEXO RIO NEGRO

Os

ortognaisses

do Complexo Rio Negro foram

transamazônico da Faixa Ribeira (Machado
1

,)
\-

I

1)

Demange 1994b; Heilbron 1995). Entretanto;i

dezessete idades isocrônicas Rb/Sr obtidas em ortognaisses e gnaisses migmatíticos no Teneng/

Orienlal da Faixa Ribeira (tabela IIL6) revelam a existência de um extenso magmatismo precoce ng.

I'/ Brasiliano. No Estado

I

&

interpretados como embasamento

do Espírito Santo, Wiedemann (1996) reportou idades de ó50 a 600 Ma er{

ortognaisses pré-colisionais,

| ,4,''.mesma fase magmática

e Heilbron

et al. (1995) propuseram o intervalo de 625 a 590 Ma par{

na Faixa Ribeira Central

.

Da tabela IIL6 se observa que é possível dividir as idades em três intervalos: a),lidades entre

\

/
/
\ lt+ e 600 Ma; b) um intervalo bem calibrado pelo método U/Pb em zircão, de magmatismo {'
\ i/enderbítico/charnockítico no litoral do Espirito Santo, entre ó00 e 556 Ma; c) idades entre 560 e 530/
)

lMa. identificada somente por alternativas de traçado de isócronas no Batólito de Niterói.

Idade (Ma)

Rocha

Locel e ref.

Método

714 600 Ma
714 +/- 10, RI: 0,7057 Rb/Sr
InÍervalo

Plagioclásio gnaisse

Rio de Janeiro, RI (2)

0,7057 Rb/Sr
644 +/- 30 RI: 0,7100 Rb/Sr

Niterói , RJ (2)

Rb/Sr
Migmatito
642+l- ll RI: 0.7086 Rb/Sr
Gnaisse - migmatito 630 +l- 33 RI: 0.7101 Rb/Sr
Tonalito Angelim
612 +l- 22RI: 0,7091 Rb/Sr
502+l-133 RI: 0,711 Rb/Sr
Enderbito Bela Joana 600 +Ê 10 RI: 0,708 Rb/Sr

Bananal, SP (6)

Batólito de Niterói

714

ortognaisses

668

+l- 10Rl,

+l-36 RI: 0.71302

603 +/- 50

600

httervalo

565 +5

Enderbito

-12

558 +/- 2

Charnockito

Paraibuna, SP (4)
São Fidélis, RJ (7)

SãoFidélis,RJ(3)
São Fidélis"

RI (3)

São Fidélis,

RI (s)

Rb/Sr

Guarapari, ES (8)

U/Pb

Piuma, ES (9)

u/?b

Guarapari, ES (9)

o,7122 Rb/Sr
531 +Â 19 RI' 0,7134 Rb/Sr
564 +/-

Bertioga, SP (4)

560 Ma

602 RI: 0,7113

Charnockito e Enderbito

Batólito de Niterói

Rb/Sr

Niterói, RJ (7)

2l RI

Niterói, RJ (7)
Niterói, RJ (7)

Tabela IlL6: Idades U/Pb em zircão e idades isocrônicas Rb/Sr em rocha total obtidas em
ttsr/8usr inicial,
ortognaisses do Terreno Oriental da Faixa Ribeira. RI:
calculada pela isócrona,
quando fornecida pelos autores. Ref :

I

- Batista (1984); 2 --Fonseca et al (1984), 3

Kawashita (1985); a -- Tassinari (1988); 5
Machado (1997);8

-

-

&

Batista

&

Siga Jr et al (1989); 6 -- Dias Neto et al (1995); 7

Sollner et al (1991); 9

-

-

Sollner et al (1987)

O intervalo entre 600 e 560 Ma foi escolhido por Figueiredo
Campos Neto

-

&

Campos Neto (1993) e

Figueiredo (1995) para ocupar a fase pré-colisional da Orogênese Rio Doce (v.

item IILI). Entretanto, há ainda dez idades isocrônicas a considerar. Todas se referem

a

ortognaisses análogos àqueles do Complexo Rio Negro, A existência dos dois intervalos poderia ser

explicada de duas maneiras:

a) o magmatismo pré-colisional

se desenvolveu por um período de

tempo mais longo, entre 714 e 560 Ma; b) os arcos Rio Doce e Rio Negro seriam distintos entre si,
espacial (? ) e temporalmente, sugerindo uma colagem diacrônica ao longo da Faixa Ribeira.
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LEUCOGRANITO GNAISSE

Várias idades radiométricas reportadas no Terreno Oriental da Faixa Ribeira se referem ao

Leucogranito Gnaisse (tabela IIL). Como discutido no item III.1, há migmatitos e rochas descritas
como granitos pós-tectonicos que se enquandram na descrição do Leucogranito Ganisse. Na tabela

IILT verifica-se que a idade do magmatismo distribui-se entre 600 e 668 Ma, com exceção do
Migmatito Monganguá, em Peruíbe, SP.

Rocha

Idade

(Ma)

Método

Local, ref.

Bananal, SP (3)
Leucogranito 668 + 13 RI: 0.71239 Rb/Sr
Paracambi, RJ (6)
Rb/Sr
Batólito S. das A¡aras
637 + 30
Areal, RJ (2)
U/?b em zircão
Migmatito granítico
620 xzo
Granito pôs-tectonico 600 + 100; 540 + 60 U/Pb em zircão Nova Friburgo, RJ (l)
Rb/Sr São Sebastião, SP (4)
Gnaisse Migmatítico 650 + 100; RL 0,'127
Migmatito Boissucanga 600 + 20; RI: 0,7168 Rb/Sr
São Sebastião, SP (4)

Migmatitos Monganguá 532 +

3I

RI:

0.70821 Rb/Sr

Peruibe,SP (5)

Tabela IILT: Idades isocrônicas Rb/Sr em rocha total e U/Pb em zircão obtidas em leucogranitos e
rochas reinterpretadas como fácies do Leucogranito Gnaisse nesta tese. RI:
calculada pela isócrona, quando fornecida pelo(s) autor(es), Ref.: I

-

875r/86Sr

Ledent & Pasteel

inicial,

(1968),2-

Delhal et al (1969), 3 - Dias Neto et al (1995); 4 - Tassinari (1988); 5 - Picanço (1994).6
Machado , Demange & Vialete (1996)

-
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O BATÓLITO DA SERRADOS ÓRGÃOS (BSO)

O Batótito da Sena dos Órgãos foi considerado como um corpo sintectônico, devido

à

presença generalizada de uma foliação gnáissica (Rosier, 1957; Delhal et al, 1973; Heilbron eî al.,

& Demange, 7992a). Uma vez que foram levantados dois episódios de deformação
na Faixa Ribeira Central (v. item III.I ), um entre 590-563 Ma e outro entre 535 e 520 Ma (Heilbron
1995; Machado

et al 1995; Machado et al 1996), a idade de posicionamento do BSO deveria estar entre estes dois
intervalos.

Uma idade U/Pb em zircão de 620 + 20 Ma obtida por Delhal et al (1969) foi considerada

por como representante da cristalização do BSO (Cordani et al 1973). A conclusão estaria baseada

na definição original da Série Seta dos Órgãos (Rosier 1957, 1965), em que eram incluídos

migmatitos

e

gnaisses granodioríticos

(v. item III,l). A

individualização

dos

gnaisses

granodioríticos e outros gnaisses afins no Batohto da Serra dos Orgãos foi proposta tempos depois
por Barbosa

& Grossi

Sad (1985), Em sua definição, o BSO não

inclui os migmatitos encaixantes,

& Grossi Sad 1985)

que foram separados na Unidade Rio Negro (Matos et al 1980; Barbosa

ou

Complexo Rio Negro (Tupinambá et al 1996), Uma análise petrográfica e levantamento geológico
detalhado revelaram que a amostra com idade U/Pb de 620 + 20 Ma de Delhal et al (1969) foi
retirada de gnaisses migmatíticos da Série Serra dos Órgãos, ou Complexo Rio Negro (Tupinambá
et al 199'Ì). Portanto, esta idade não deveria ser atribuída ao magmatismo do BSO.

Machado & Demange (1998), entretanto, ao obterem uma idade isocrônica Rb/Sr de 624 Ma
em gnaisse do Batólito da Serra dos Órgãos (Machado et al 1996) consideram este período como

principal para o desenvolvimento do que propuseratrt como Arco Magmático Rio Parøiba do Sul.

(0,6 Ga) de -6,5 e -6,7 e idades modelos Tnv de 1,53 e 1,63 Ga foram
obtidas em alanita e titanita do BSO por L Meighan (com, verbal), da Universidade de Leeds,
Valores de

eN¿

Irlanda.

Idade (Ma)

Erro

Razão Inicial

MS\ryD

Local, refer.

624

l0

(*)

(*)

Serra dos Orgãos, RJ (3)

0,70827

0,79

Serra dos Orgãos, RJ (2)

0,7087

(*)

570
566

112

Serra dos Orgãos, RJ

(l)

Tabela IILS: Idades isocrônicas Rb/Sr em rocha total obtidas em rochas do Batólito da Serra dos
Órgãos. (+) valor não fornecido pelo(s) autor(es). Ref.: 1 - Cordani et al

(1996); 3

-

Machado, Demange & Vialete (1996)

(1973);2- Porto et al

J+

MACrÇOS PÓS-TECTOMCOS

Uma compilação dos resultados geocronológicos

já obtidos em granitos, charnockitos

e

outros corpos intrusivos correlatos aos maciços pós-tectônicos de Nova Friburgo e São José do
fubeirão na Faixa Ribeira Central se encontra na tabela IIL9. As idades estão distribuídas em dois
intervalos: 540 -520 Ma e 520

Intervalo

-

Maciço

Idade (Ma)

Método

llbatuba, SP

s5l +/- 5 (')

Rb/Sr rocha total

Caraguatatuba, SP

540-520

Ma

480 Ma.

Canaã,

RI

Pedra Branca, RJ

543
543

514

Ma

527 +/-

3

+l-

3

518 +/ - 31 , RI : 0,7098

Santa Angélica, ES

513+/-8

Granito, RJ

505 +/ - 5, RI: 0,708

RI

fuo de Janeiro, RJ

total
Rb/Sr rocha total
U/Pb em zircão
Rb/Sr rocha total
Rb/Sr rocha total
Rb/Sr rocha total
UÆb em titanita
Rb/Sr rocha

491+/ - 12
488 +/- 4,

Mangaratiba, RJ

monazita
UiPb em monazita
U/Pb em

+l-8, RI: 0.71291

Petrópolis, RJ

Sana,

Rb/Sr rocha

+l- 14, RI: 0,70512

535

520-480

total
Rb/Sr rocha total
Rb/Sr rocha total

+l- 16,RI 0,7126

53"/+/-4,p.1:0,'70674

Getulandia, RJ

492

RI: 0,71015

+/- t5

482 +/- 31, RI=0,7101

Ref.

9

6
4
2
7
5

II
8
10
3

5

2

RbiSr, isócr. referência I

Tabela IIL9: Intervalos de idade do magmatismo pós-deformacional na Faixa Ribeira.
11¡

Idade fora do intervalo 540 -520 MA, incluída por provável cogeneticidade com o Maciço de

Caraguatatuba. A razão inicial (RI) das idades isocrônicas Rb/Sr somente é indicada quando
fornecida pelo(s) autor(es) Ref (Referências):

I - Fonseca (1986);

2 - Machado, N. et dt. (1996),3

- Machado et al. (1996);4 - zimbres & Kawashita (1996); 5 - Machado (1997);6 Tassinari
(1988); 7 -DiasNeto etal (1995); 8 - Sollner er al(1987); 9- Gasparini & Mantovani, 1979 l¡r
Siga Jr et al

(i989), l0 - Batista & Kawashita (19S5); I I - Cordani et al (1973)

Verifica-se que o intervalo entre 540 e 520 Ma corresponde àquele definido por Heilbron et
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al (1995) para a deformação transpressiva D3 + D4. No entanto, os maciços datados, com exceção
de Canaã, RJ (Zimbres
apenas foliações de

& Kawashita 1996) não apresentam

qualquer grau de deformação interna,

fluxo ígneo. como foi destacado por Machado et al (1996), é possivel que

zonas de cisalhamento subverticais

D3 e D4 tenham sido

implantadas ainda

no

as

episódio

deformacional anterior, e tenham apenas servido de transporte para o magmatismo final da Faixa
Ribeira.

Entre a Serra da Bocaina e o litoral paulista, quatro amostras de granitóides tardi-tectônicos
forneceram valores de €x¿ (o,e cn) entre -3,6 e -5,8 e idades modelo Tp¡a de 1,2 a 1,4 Ga (Tassinari

&

Sato 1996) Estes valores foram considerados como resultantes da mistura de magmas juvenis

uma componente crustal paleoproterozóica (Tassinari
componente nos valores de e¡¿

16,55

&

e

Sato 1996), Observa-se esta última

ca de -10,8 e Tov de 1,86 Ga obtidos por siga Junior et

al

(1989) para o Charnockito de Caraguatuba, SP.

HISTOzuA TÉRMICA DAS TINIDADES GEOLÓGICAS

T
500

KAr

em horn-

blenda

250'C
KiAr hiotita
300

III

10

Negro

518

+

26

500

+

15

505

+

31

504

t

25

gnaisse
Batólito da S. Orgãos

472 +

25

Complexo Rio Negro

+

23

Leucogranito

459

453+9

"c

Rb/Sr
Tabela

ur,ida¿ffi

Idade (Ma)

Complexo Rio

Corpo Gabróico
Leucogranito

gnaisse

Leucogranito gnaisse

48

t,2

38

T,2

4-5

1,2

193

t,2
1,2

50

1,3

50

1,4

RI=0,70926

-

Idades K./Ar e isócrona mineral

Rb/sr na região da serra dos örgãos. I r:

Temperatura de bloqueio do sistema; 2 esta coluna foi elaborada segundo os critérios desta tese;
número da amostra que se encontra na referência; Referência: I

Delhal et al (1969); 3

-

Tupinambá

er al (1997);4 *

-

Ledent & pasteels (196g); 2

3

-

recalculado nesta tese.

A

Tabela IILIO apresenta uma compilação de idades K/A¡ em hornblenda e titanita e
isócrona mineral Rb/Sr publicadas na região da Serra dos Órgãos. Dentro dos intervalos de erro das
temperaturas de bloqueio e das idades, é possível afirmar que as rochas hoje expostas no Terreno

oriental da Faixa Ribeira estiveram em temperaturas de cerca de 500"c há 500 Ma, e que esta
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temperatura atingiu 250oC há 460 Ma. Com base nas idades radiométricas e nas temperaturas de
bloqueio dos sistemas IVA¡ e Rb/Sr para minerais e rochas, calcula-se uma taxa de resfriamento no

i de 1,25 u C,Ma durante o Cambriano/Ordoviciano (fìgura IIL3),

lll.4

- Discussão

Da análise dos trabalhos publicados sobre a tectônica da Faixa Ribeira (item IIL l) verificase que: independente da terminologia adotada (tabela III l) há um consenso em reconhecer que

existe um domínio da faixa, adjacente à costa, com características próprias; a maioria dos modelos
elaborados para a evolução da faixa se baseia em estudos feitos em domínios mais interiores
da
faixa, em direção ao Craton do São Francisco.
Quanto aos paragnaisses do Teneno Oriental, há uma tendência nos trabalhos mais recentes

(item III 2) a reutilizar a denominação original de "Grupo Paraíba do Sul" em detrimento
do termo
"Complexo Paraíba do Sul", uma vez que foi possível separar a cobertura metassedimentar de seu
embasamento paleoproterozóico e dos granitóides intrusivos (Almeida et al 1993 Tupinambá 1993
,
;
Valladares 1995; Machado et al 1996). No Terreno Oriental da Faixa Ribeíra foi possível ainda
separar do Grupo Paraíba do Sul uma unidade que contem espessos pacotes de mármore e rochas

anfibolíticas

-

o Grupo ltalva (Machado Filho et al

1999; Heilbron

et al 1999) A idade

da

sedimentação destas unidades é ainda um assunto controverso, mas os dados isotópicos indicam
um
intervalo de sedimentação ao fìnal do ciclo Transamazônico (v. tabela IIL4 e item III.3),

o

complexo Rio Negro resulta da reinterpretação de Tupinambá et al (1996) dos
"migmatitos e granitóides" da Unidade Rio Negro (Matos et al 1980) como um complexo intrusivo
de ortognaisses tonalíticos e dioríticos e leucogranitos. O complexo tem características de uma
sequência de arco magmático pré-colisional, e uma compilação das idades Rb/Sr em ortognaisses
correlatos (tabela III.6) indica que há uma grande concentração de idades entre 600 e 700 Ma.
Nesta tese, separa-se do complexo Rio Negro os corpos gabroicos e o Lettcogranito
Gnaisse Os corpos gabróicos encontram-se ocasionalmente descritos em relatórios do projeto
Carta
Geológica do Estado do Rio de Janeiro (Matos et al 19g0; pinto et al 19g0, p. ex.) e em Junho
et al
(1988). O Leucogranito Gnaisse é uma redefinição que engloba todos os corpos leucograníticos,

com fácies homogênea e também com feições migmatíticas. Sua idade de cristalização está no
mesmo intervalo do Complexo Rio Negro, com uma concentração no intervalo entre 620 e 600 Ma
(rabela

III

7).
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1
.'

etem do Complexo Rio Negro, foram propostos outros arcos pré-colisionais no no Terreno

Oriental da Faixa Rìbeira. o Arco Rio Doce (Figueiredo & Campos Neto 1993), de idade entre 580 e

I SoO Va e o Arco Rio Paraíba do Sal (Machado & Demange 1998) com uma idade em tomo de 620
i Ma, cujo representante maior seria o Batólito da Serra dos Órgãos
1

O Batólito da Seta tlos Orgãos (BSO), na definição de Barbosa

&

Grossi Sad (1985),

equivale aos "gnaisses granodioríticos" da Série Serra dos örgãos de Rosier (1957, 1965). Os
migmatitos e gnaisses restantes da Série foram incorporados pelos autores na Unidade Rio Negro

(complexo Rio Negro de Tupinambá et al 1996), Devido à presença de foliação em todo o corpo, o

BSO tem sido considerado como um plutonito: a) sin-tectônico, tendo intrudido 590-563 Ma
(Heílbron et al, 1995); b) pré-tectônico, com cerca de 620 Ma (Machado & Demange l99g),
Faltam informações no Terreno Oriental sobre as outras etapas da evolução de um orógeno,
as fase sin e tardi-colisionais,

1995, Machado et

No Teneno Ocidental há um grande acervo de dados (Heilbron et al

al 1996) sobre o magmatismo, deformação e metamorfrsmo que oconeu

nestas

fases (sin-colisional, de 580 a 560 Ma; tardi-colisional, de 540 a 520 Ma).

O magmatismo pós-tectônico no Terreno Oriental da Faixa Ribeira (tabela III.9) ocorreu em
duas etapas, uma entre 545

e 520 Ma e outra entre 520 e 480 Ma (figura IILI), e gerou corpos

graníticos não foliados. Este episódio causou uma rehomogeneização isotópica no sistema Rb/Sr,
registrado em isócronas desta idade em para- e ortognaisses (figura

III.I).

No gráfico da fìgura III. I estão plotadas 51 idades radiométricas (com intervalos de erro) no
Terreno Oriental da Faixa Ribeira, Os valores podem ser encontrados nas tabelas III.5 a III.10. Não
constam da figura as idades obtidas por Sollner et al (1987,

l99l)

no Espírito Santo.

Nas figuras IIL2 são ilustrados, respectivamente, os diagramas evolutivos elaborados para o

Terreno Ocidental da Faixa Ribeira e para a Faixa Ribeira Setentrional, Uma comparação entre as
três figuras revela que:

a)

o Terreno Ocidental da Faixa Ribeira e a região do Espírito Santo apresentam evolução
geológica similar;

b) .no intervalo entre 580 e 560 Ma ocorre magmatismo enderbítico no Espírito Santo,
atribuído por Campos Neto & Figueiredo (1992) à fase pré-colisional da Orogênese fuo
Doce;

c)

neste mesmo intervalo de tempo o Terreno ocidental da Faixa Ribeira apresenta uma
séríe de feições deformacionais e metamórfìcas, associada à colocação de granitóides sin
a tardi tectonicos

et al 1995);

-

o que o identifica como o /ocrs de uma colisão brasiliana (Heilbron
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d) ] metamorfismo e deformação pós-colisionais (idades mais novâs que 563 Ma) só ocorrem

)

na região do Espírito Santo, no Terreno Oriental ou na parte próxima do Terreno

{

Ocidental:
''ôrtognaisses com características pré-colisionais
e)
e idades maiores que 600 Ma ocorrem
\

somente no Terreno Oriental, entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, o que

implica em localizá-lo como
(Tupinambá et

o sítio de colocação do arco magmático pré-colisional

al i998a, 1998b). Este arco

seria uma extensão temporal do arco fuo

Doce ou poderia estar relacionado a outro episódio de subducção,

Um gráfrco contendo idades IlAr no Terreno Oriental (somente na região da Serra
Órgãos) e isócrona interna Rb/Sr permite
orógeno,

a

dos

o traçado inicial de uma curva de resfriamento

uma taxa de 1,25 'C,Ma (figura III,3)

do

,/ ,/ ./ ./
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figura III.1: evolução geológica do Terreno costeiro da Faixa Ribeira. com base
em idades U/Pb e Rb/Sr disponíveis na literatura (v. texto):
círculos: paragnaísses e migmatitos com paleossoma metássedimentar;
quadrados: ortognaisses ou migmatitos com paleossoma diorítico rnórorrotnu
tonalítico; losangos: migmatitos graniticos e leucogranitos; asterisco:
" Batólito
da Ser¡a dos Orgãos; triângulos: granitos pós+ectônicos; 500 _ idade K/Ar em
homblenda; 250 idade K/Ar em biotita; 300 -- isócrona mineral Rb/Sr.
símbolos em negro. idade UÆb; símbolos vazados: idades Rb/Sr.
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e¡anito getulândia" 4-l- monaui;a
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Figura IIL3 : curva de resfriamento da Região da Serra dos órgãos no paleozóico Inferior,
utilizando os resultados de Delhal et al (1969), cordani et al (1973) e Tupinambá er al (1997)
A curva inferida se refere a uma taxa de 1,25 oC/Ma.
círculos fechados: idades K/Ar em hornblenda; círculos abertos: idades K/Ar em biotita;
Losango: Isócrona mineral Rb/sr. Intervalos das temperaturas de fechamento de Harrison

Capítulo lV - Geologia da área de estudo

lV.í

-

Unidades litológicas

Neste item são apresentadas as características gerais das diferentes unidades geológicas
definidas ou redefinidas na área de pesquisa. A leitura do texto deve ser acompanhada pelo exame
do Mapa Geológico (Apêndice III).

De uma forma geral, o Complexo Rio Negro, o Leucogranito Gnaisse e o Batólito da Serra
dos Órgãos se organizam em faixas paralelas de direção NE-SW, truncadas por falhamentos de

direção N30-50W.

As

encaixantes destes corpos plutônicos gnaissificados são paragnaisses

(encontrados em meio ao Complexo Rio Negro ou separadas por falha de baixo ângulo) e os
Gnaisses Imbé e Turvo, na parte sudeste e nordeste da área de pesquisa. Intrusões de granitos não

foliados (maciços de Nova Friburgo e São José do Ribeirão) são abundantes.

A

unidades litológicas encontradas na área são, da mais antiga para

paragnaisses e outros metassedimentos;

b)

Gnaisses Imbé

a mais nova:

e Turvo; c) Complexo Rio Negro

a)
e

hornblenda gabro; d) Leucogranito Gnaisse; e) Batólito da Sena dos Órgãos, f) maciços graniticos
de Nova Friburgo e São José do Ribeirão.

PARAGNAISSES E OUTROS METASSEDIMENTOS (Pgn)
Os paragnaisses podem ser descritos como biotita gnaisses frnamente laminados e se encontram

associados'a quartzito, rocha calcissilicática e mármore. Ocorrem em três faixas:

Faixa de Nova Friburgo: (Pgn

u¡)

localizada no extremo sul da área, no Distrito de Muri; os

melhores afloramentos são encontrados ao longo da RJ-116, no trecho entre Teodoro Sampaio e
Cachoeiras de Macacu. Esta faixa é rica em níveis de quartzito (qz).

Faixa Bom Jardim-Cordeiro: (Pgn ¡¡-c) limitada, a sudeste, por uma zona de cisalhamento dúctil-

ruptil que passa pela cidade de Bom Jardim. Faz contato com o Gnaisse Imbé a sudeste e com o
Complexo Rio Negro a noroeste. Nela ocone, além de níveis quartzíticos (qz), discretas camadas

de mármore (mm). Nesta faixa são

encontrados corpos intrusivos

de

Gnaisse Turvo,

Leucogranito Gnaisse e Hornblenda Gabro.
Faixa de Sumidouro: (Pgn s) separada do Complexo Rio Negro por um contato tectônico de baixo
ângulo. Seus afloramentos típicos estão ao longo da RJ-148, nas proximidades de Sumidouro, e

no leito do Rio Paquequer A faixa destaca-se pela ocorrência de uma alternância entre niveis
calcissilicáticos e quartzíticos (cs)

.t+

GNATSSES

O Gnaisse Imbé

ruaÉ 1m¡ E rtrRVO (rv)

(Im) foi denominado inicialmente de Unidade Imbé (Pinto 1980). Na área

de Nova Friburgo, o Gnaisse Imbé se distribui como uma faixa de direção NE-SW. Faz contato, de

SW para NE, com o Complexo Rio Negro, Leucogranito Gnaisse, Maciço de S, José do Ribeirão e
com paragnaisses,

Trata-se de um gnaisse de composição granítica

a granodiorítica,

Macroscopicamente,

caracteriza-se como um biotita gnaisse com foliação bem desenvolvida. A hornblenda é visível em

muitos afloramentos, assim como megacristais de

I

a 3 mm de feldspato subedrais, com

faces

definidas. Feições migmatíticas são observadas localmente.

O Gnaisse Turvo (Tv) foi assim denominado devido à semelhança tertural e de contexto
geológico com a Unidade Turvo definida na região de Bananal , SP (Almeida et al 1993). Ocorre
em corpos isolados em meio aos paragnaisses da Faixa Bom Jardim-Cordeiro, no extremo nordeste

da fuea. E um biotita gnaisse de composição granítica, cuja foliação tem um aspecto anastomosado

centimétrico. Outra textura típica deste corpo

éa

abundância

de cristais macroscópicos

semiarredondados de feldspato. São frequentes nesta rocha enclaves angulares e rotacionados de
rochas calcissilicáticas.

As relações de contato dos gnaisses Turvo e Imbé com as outras unidades são obscuras,
nesta tese se optou considerá-los, provisoriamente, como cronocorrelatos: a)

o Gnaisse Imbé

e

é

intrudido pelos granitos do Maciço de S. José do Ribeirão, e porções diatexíticas com enclaves
metassedimentares ocorrem próximo ao contato com o Leucograflito Gnaisse; b) o Gnaisse Turvo

tem uma presença constante de enclaves de rochas calcissilicáticas, muitos angulosos
rotacionados.

e

,t5

COMPLEXO RIO NEGRO (Rn)
O Complexo Rio Negro (Rn) é representado, na

áLrea,

por um conjunto de rochas intrusivas,

nem sempre possíveis de serem individualizadas na escala de mapeamento: tonalito a granodiorito
gnaisse, diorito gnaisse e pequenos corpos gabróicos e dioríticos, Os gnaisses do CRN são muito
semelhante, em textura macroscópica, às rochas do Batólito da Serra dos Órgãos. Talvez por este

motivo, Barbosa

&

Sad (1985), na Folha Duas Barras e Matos et al (1980), na Folha Cordeiro,

incluíram gnaisses deste tipo no Batólito da Sena dos Órgãos. Delhal et al (1969) preferiram
denominar estes gnaisses grosseiros de 'þnaisses tipo Órgãos", evitando subdivisões.

Na região de Nova Friburgo, a rfu'ea de afloramento do CRN é segmentada pelo Batólito da
Serra dos Órgãos (BSO) e por Leucogranito Gnaisse, restando faixas a norte e a sul do batólito.

A

faixa que ocorre a norte do BSo (Rnrc) predomina tonalito a granodiorito gnaisse, com
ocorrência subordinada de hornblenda-tonalito gnaisse, diorito, quartzo diorito e hornblenda gabro.

A faixa é limitada por um contato tectônico com o paragnaisse da Faixa de Sumidouro. Na faixa

a

sul do BSO (Rn) predomina homblenda-tonalito gnaisse. A sudeste da cidade de Bom Jardim, o
complexo Rio Negro apresenta um domínio diorítico (Rn o), com bons afloramentos ao longo da
estrada que vai de Bom Ja¡dim a São José do Ribeirão.

HORNBLENDA GABRO (cb)
Homblenda gabros ocorrem como bandas em paragnaisses; enclaves ou camadas nos
gnaisses do complexo Rio Negro ou em corpos maiores, mapeáveis na escala l:50,000. Estes
corpos foram denominados de:

Córrego do Oliveira (G66): localizado no norte da ârea, em contato com gnaisses tonalíticos a

granodioríticos

do Complexo Rio Negro.

o

corpo também tem contato tectônico com

paragnaisses da Faixa de Sumidouro. Nele predominam hornblenditos e hornblenda gabros com

forte lineação mineral, e porções homófonas restritas de hornblenda gabro.
Fazenda Fortaleza

(G¡¡), localizado a sul da cidade de cordeiro,

é bem maior que o primeiro,

o

aspecto brechóide é tipico desse corpo e de pequenas ocorrências entre Cordeiro e Bom Jardim.

Trata-se de uma rocha de matriz tonalítica a quartzo diorítica contendo enclaves angulares e
alongados de hornblenda gabro e hornblenda gabronorito.

Outro corpo de horblenda gabro brechóide está situado entre a Fazenda Fortaleza e a cidade
de Bom Jardim. Camadas delgadas e possivelmente dobradas desta rocha também foram mapeadas
em meio à faixa de paragnaisses Bom Jardim-Cordeiro,

+6

LEUCOGRANITO GNAISSE (Lgn)

loi

Esta rocha
Utidadc Rio Negro

&

descrita por Barbosa

e Tupinambá et al

Grossi Sad (1985) como Gnqisse (jranitoide da

(199ó) a incluiu no Complexo Rio Negro.

O Leucogranito Gnaisse pode ocorrer de maneiras diferentes, de acordo com o tipo fr rocha
que lhe faz contato:

Grandes soleiras ou pequenos diques em meio à rochas do Complexo Rio Negro

(Lgrr) -

estes

corpos têm composição de granodiorito à granito, com raros termos tonalíticos. Apresentam,
além do baixo índice de cor, grão médio e textura homófona nas bandas félsicas e no interior dos

grandes plútons.

A

presença de schlieren, enclaves microgranulares e enclayes granulares de

hornblenda gabro é frequente.

Stocks em meio à metassedimentos (LCn

r)

são corpos homogêneos, muito pouco foliados, de

Leucogranilo Gnaisse, que ocorrem nos arredores da cidade de Cordeiro

e

Sumidouro.

Predominam os tipos hololeucocráticos, que variam composicionalmente de granito à álcati-

feldspato granito, Transicionam para as encaixantes metassedimentares através de tipos
quartzosos, com granada e sillimanita.

Soleiras em meio à metassedimentos bandas concordantes pegmatóides (algumas vezes com
textura gráfica), de contatos definidos, em meio ao biotita paragnaisse finamente laminado. Não
constam do Mapa Geológico do Apêndice

III devido às suas pequenas

dimensões,

BATÓLITO DA SERRADOS ÓRGÃOS @SO)
As rochas do BSO se caracterizam pela granulação grossa, indice de cor de meso

a

leucocrático, foliação descontínua, dada por aglomerados centimétricos de biotita +/- hornblenda,
granada nos termos leucocráticos e quartzo visível a olho nu, em grandes cristais acinzentados, em

forma de "gota".

Em mapas geológicos anteriores (Matos et al 1980; Machado Filho et al. 1983; Barbosa &
Grossi Sad 1985), o BSO aparece como um corpo único, sem apófises ou corpos menores nas
escalas adotadas.

No entanto, o mapeamento geológico de semi-detalhe neste trabalho levou

subdividir o BSO em quatro faixas, entre as cidades de Bom Jardim

e

a

Nova Friburgo:

Faixa Pedrinco (BSO p¿): situada na área urbana de Nova Friburgo, seu melhor afloramento é

a

Pedreira Pedrinco, no Bairro de Olaria,
Faixa Bom Jardim

(BSO ¡¡): mais estreita

e alongada, esta faixa se inicia a leste do Corpo Campo

do Coelho (Maciço de Nova Friburgo) e termina abruptamente nos arredores de Born Jardim É

comum ocorrer em seus contados rocha diatexítica
paragnaisse;

(Di),

contendo numerosos enclaves de
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Faixa da Pedra da Santa Teresa (BSO sr): onde se localiza o corpo principal do batólito, com
espessura estimada em 700 metros.

A Pedra da santa Teresa, é um monolito de 4,0 km

de

extensão que expõe claramente o gnaisse desta faixa,

Faixa chevrand

(BSo sH):

em que predomina uma fácies leucocrática do BSo, localiza-se na

terminação do corpo principal do batólito, a oeste de Cordeiro,

MACIÇOS GRANÍTTCOS (cR) DE NOVA FRTBURGO E SÃO JOSÉ DO RTBETRAO
Estes maciços são constituídos por corpos intrusivos de granitos homófonos, sem feições
macro ou microscópicas de deformação interna,

A cartografia geológica dos corpos de granito do Maciço de Nova Friburgo foi compilada
dos mapas geológicos de Rosier (1965), Matos et al (1980) e Junho (1991). Este maçico é
constituído por três stocks maiores e vinte e seis corpos menores na região de Nova Friburgo. Os

maior stock granítico foi denominado por Grossi sad et al (19g0) de caledônia (Gr
situado

"r),

onde está

o ponto culminante da região, o pico da caledônia. É constituído a sul, por

megaporfiritico e,

a

norte, por granito porfirítico. Os demais maciços (S¿li4as

(Gr

granito

su) e Campo do

Coelho (Gr cc)) sao formados por este último tipo de granito,

o Macico

de são José do Ribeirão

(Gr c¡n) se apresenta como um único corpo intrusivo,

e

teve sua cartografia anterior (Matos et al, 1980) modificada durante este trabalho. Outras porções
deste maciço afloram na região de Amparo, a leste da cidade de Nova Friburgo, mas não foram
examinadas nesta tese.

lV.2

- Relações temporais entre as Unidades Litológicas
Os parasnaisses e outros metassedimentos são as rochas com idade relativa mais antiga na

área de trabalho, porque são intrudidos pelo complexo Rio Negro (frgura IV.

l

), o

conjunto

plutônico brasiliano mais antigo. Adicionalmente, mostram sinais de migmatização e milonitização

(figura IV.2) que não são encontrados nas demais unidades (excetuando-se algumas faixas
laminadas do Leucogranito Gnaisse), O Gnaisse Imbé é uma rocha de dificil interpretação quanto à
sua gênese, em parte devido à falta de dados sobre suas relações de contato com as outras unidades,

o que também dificulta uma proposta de posicionamento tectono-estratigráfico, As evidências

de

campo (grau de deformação, associação com paragnaisses) indicam uma contemporaneidade com
os paragnaisses.

As relações de contato das rochas do Complexo Rio Negro com paragnaisses e outros
metassedimentos são claramente intrusivas, Não foram observados xenólitos metassedimentares nos
ortognaisses do complexo Rio Negro, Mesmo quando se observa o contato dhetamente

(Figura

),

este é abrupto, sem formação de enclaves no tipo intrusivo ou apófises na rocha encaixante.

Vários afloramentos deste complexo fornecem relações de idade entre seus tipos litológicos
(figura IV.3). Estas relações, entretanto, não são constantes em todo os afloramentos, ou seja: ainda
não é possivel determinar uma cronologia definitiva entre os diversos tipos magmáticos. Diorito

gnaisse

e tonalito gnaisse, por

exemplo, associam-se de forma variada. Muitas vezes

são

encontrados bolsões tonalíticos em meio ao diorito, com bordas enriquecidas em biotita (figura

IV.3a). Em outras situações, porém, material diorítico parece penetrar no gnaisse tonalíticos (figura

IV.3b). As texturas encontradas também são contrastantes. No diorito, é comum um arranjo de
fluxo primário (figura IV.4a), enquanto que no tonalito texturas granoblásticas são encontradas
(figura IV,4b), Tal relação indica mobilidade magmática do diorito e recristalização no estado
sólido para o tonalito. Os contrastes texturais e as relações de campo sugerem, portanto, a existência

de diversas rochas dioíticas, com idades relativas diferentes, algumas anteriores e

outras

posteriores à cristalização do tonalito gnaisse.

Estudos de detalhe evidenciaram gradações entre gnaisses do complexo Rio Negro e os
Corpos Gabróicos (figura IV.5a), quando estes últimos são foliados e ocoffem como soleiras Os
gabros homófonos tem contratos abruptos com os gnaisses (figura IV,5b), Portanto, o magmatismo
básico ocorreu em pelo menos dois eventos separados no tempo (as soleiras seriam mais antigas que
as intrusões homófonas). Intrusões menores de gabro ocorrem também como bandas ou bossas em

meio aos paragnaisses (figura IV.6).
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Corpos tabulares de Leucogra¡ito Gnaisse de espessura decimétrica a métrica apresentam
contatos abruptos e discordantes da foliação de paragnaisses e ortognaisses do Complexo Rio Negro

(Figura IV.7). Stocks de Leucogranito Gnaisse intrudem ou assimilam paragnaisses a sul e a norte

da ârea de estudo (figura IV.8), o que lhes confere uma origem a partir de fusões crustais. O
Gnaisse Turvo tem relações semelhantes com os paragnaisses encaixantes,

o que sugere uma

contemporaneidade com o Leucogranito Gnaisse,

Não foram encontradas relações intrusivas do Leucogranito Gnaisse com granitóides do
Batólito da Serra dos Órgãos. De acordo com as relações observadas em campo, o Leucogranito
Gnaisse representa tipo magmático mais novo que as rochas do Complexo Rio Negro e mais velho
que a intnrsão do Batólito da Serra dos Órgãos.

Os gnaisses do Batólito da Sena dos Órgãos (Faixa Bom Jardim) apresentam nítidos
contatos intrusivos com o Tonalito Gnaisse do Complexo Rio Negro (figura IV.9). Enclaves semi-

assimilados de tonalito gnaisse foram encontrados na Faixa de Santa Teresa (figuras IV.lOa).

Bolsões diatexíticos com enclaves metassedimentares estão localizados nas proximidades dos
contatos do BSO (figura IV,lOb), o que sugere uma contribuição crustal em sua formação. A forma

original do Batólito da Serra dos Órgãos é de um corpo alongado, quase uma soleira, paralelo à
foliação regional. A sua foliação interna é sempre paralela a esta direção, e são raras as exposições
do batólito com textura homófona. A petrografia indica que esta foliação teria se desenvolvido em
estado semi-sólido, possivelmente durante a ascenção do corpo. Portanto, a foliação não tem origem

unicamente por deformação no estado sólido. Além disso, a presença de quartzo anedral não
deformado corroendo os demais minerais contidos na foliação é uma feição comum aos gnaisses do
batótito, o que indica uma fase tardia de cristalização.
Os sranitos dos macicos de Nova Friburso e

S

José do Ribeirão são as rochas plutônicas

mais novas, e são constituídos por granitos homófonos, sem feições macro ou microscópicas de
deformação interna (figura IV,11a). Além dos corpos maiores, diques subverticais a subhorizontais

de granitos deste tipo cortam, em váLrios locais, o Batólito da Serra dos Órgãos (figura IV.l1b), o

Complexo

fuo Negro e os

paragnaisses. Xenólitos destas rochas encaixantes foram também

observados nos corpos maiores de granito (figura IV. 12).

figura IV. 1: Feições intrusivas do Complexo Rio Negro em paragnaisses. a) contato abrupto entre
tonalito gnaisse (à esquerda do martelo) e paragnaisse da faixa Bom Jardim-Cordeiro, em corte na
rodovia de acesso à cidade de Cordeiro; b) veios tonalíticos à magnetita do CRN intrusivos em
paragnaisse da Faixa Sumidouro, no vale do Batatal, a leste de Sumidouro,

E)

hgura IV.2: a) ananjo migmatítico em paragnaisse da Faixa Sumidouro no leito do Rio Paquequer,
próximo à cidade de Sumidouro;b) bandamento milonítico e lineação down-dip em paragnaisse da
Faixa Sumidouro logo acima do Limite Tectônico Central, no vale do Batatal, e leste de Sumidouro.
'
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Figura [V3.:croquis. de afloramento com arranjo entre diorito e tonalito gnaisse: a)bolsão tonalítico
(em t'ranco) ern meio à diorito (e.m ne_gro),a_flo¡amento na RJ- l48,próxiñro à Muúnelti; b) material
diorítr:o (no centro) em contato discordãnte da foliação do tonalito gitaissg afloramento á súdoeste do
Sumidouro.
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figura IV 4: contrastes texturais entre diorito

e

tonalito gnaisse a) orientação primária

de

hornblenda (Hbl) e plagioclásio (Pl) subedral no diorito gnaisse; b) textura granoblástica entre
plagioclásio (Pl) e quartzo (Qz) de tonalito gnaisse. Ambas as rochas pertencem ao Complexo Rio
Negro.
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frgura IV.5: dilèrentes relações de contato de hornblenda gabro com o tonalito gnaisse encaixante

(Corpo Córrego do Oliveira), (a) e (b): assimilaçilo magmática de enclaves gabróicos em tonalito
gnaisse; c) rede de veios gabróicos intrusivos em tonalito gnaisse no topo da soleira do Corpo
Cónego dc¡ Oliveira

ñgura tV.6: bandas máficas em paragnaisso com textura e mineralogia típioa de horblsnda gabro: a) banda
boudinada em paragnaisso da Faixa Sumidouro, no Córrego do Batatal; b) ûicies brechóide do gabro com
alto grau de deformação, a encaixante (não aparece na fco) é um paragnaisso da Faixa Bom Jardim-Cordeiro
(fuo de Pedro A. C, de Albuquerquo & Wisley de O. M. Junior, 1996)

figura IV.7: aspectos intrusivos do Leucogranito Gnaisse no Complexo Rio Negro: a) contato entre

Leucogranito Gnaisse e tonalito gnaisse (CRI.{), amostra da pedreira de Duas Barras; b) corpos
tabulares de Leucogranito Gnaisse em tonalito gnaisse (Cru.[. na Pedreira de Banquete.

figura IV.8: a) matriz de diatexito de br¡rda clo Leucogranito Gnaisse, com restitos gnáissicos e de
quartzito (não mostraclos), acima da estrada S. Jose do Ribeirão - Amparo;b) contato entre tonalito
gnaisse do CRN (escuro) e granada granodiorito gnaisse do BSO (claro) em pedreira abandonada na
estrada Bom Jardim- [, ri burgo (porrto C( )-TI.rP-2)
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figsra fV.9: croqui das pedreiras da rodovia RI-116, entre Nova Friburgo
e Bom Jardim. Neste local se observa o contato entre o tonalito gnaisse do
Complexo Rio Negro, injetado por Leucogranito Gnaisse e o gr granodiorito
enaisse do Batolito da Serra dos Örgãos. Neste local Delhal et al (1969) e
Cordani et al (1973) reatizaram amostragens.
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figura tV.l0: Assimilação de
rochas encaixantes no Batólito
da Serra dos Örgãos: a)
enclaves semi-assimilados de
tonalito gnaisse em meio à
gnaisse granodiorltico do BSO

(Faixa da Pedra

da

Santa
Teresa), na Usina hidrelétrica de
Rio Grandina; b) enclaves de
sillimanita biotita xisto em
diatexito próximo ao contato do

BSO @aixa Bom Jardim),
proximidades de Bom Jardim

nas
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figura IV.l 1: Características texturais e intrusivas dos granitos pós-tectônicos: a) textura isotrópica
do granito do Corpo Campo do Coelho, próximo'a localidade homônima; b) dique decimétrico de
granito do Maciço S. José do Ribeirão cortanto o gnaisse Imbé, próximo à localidade de S. José do
Ribeirão.

b)
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a)

flrgura IV.12'. Enclaves de rochas encaixantes nos granitos do Maciço de Nova Friburgo: a) enclave

de gnaisse do BSO em granito do Corpo Campo do Coelho, próximo 'a localidade homônima; b)
enclave métrico de paragnaisse milonítico em intrusão granítica isolado a sudoeste do Corpo da
Caledônia, na localidade de São Lourenço..

b)
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¡V.3

- Estruturas

e texturas

Neste item são descritas as estruturas observadas na área de estudo que podem ser
reproduzidas na escala 1:50.000 e que são encontÍadas no Mapa Geológico do

IIL As estn¡turas em

escala de amostra de mão ou microscópica encontram-se detalhadas nos capítulos que seguintes.

ORIENTAÇÃO DA FOLIAÇÃO REGIONAL
Uma análise do mapa e dos perfis do Apêndice

III

revela que a direção geral da foliação e

dos contatos litológicos é concordante com a direção da Faixa Ribeira Central, entre N60 e N30 E.

O mergulho da foliação e dos contatos geológicos é suave, da ordem de 20 a 30o. Somente

nos

extremos norte e sul da ârea o mergulho chega a 70o, Esta disposição é facilmente observada nos

perfis A-A', B-B'

e

C-C', todos na direção NW-SE.

DOBRAMENTO \ERTICAL DE TRAÇO AXIAL DE DIREçÃO NE--SW
O mergulho da foliação permanece da forma monoclinal em quase roda a í¡rea. Exceção

é

feita para dois setores. O primeiro deles fica a sul de Nova Friburgo, e pode ser observado no
extremo sudeste do perfil

A-A'. Neste setor ocorrem dobras verticais com traço axial N10E

(não

mostradas no mapa), que frcam cada vez mais apertadas na direção do contato milonítico com a

Faixa de Paragnaisses de Nova Friburgo. Nos paragnaisses, o mergulho da foliação é maior que 70o.

O outro setor fica a sudeste de Sumidouro, na Faixa de Complexo Rio Negro de composição
tonalítica a granodiorítica. No local ocomem dobras semelhantes àquelas do sul de Nova Friburgo,
mas com flancos menos íngremes (cf. perfil

A-A', setor NW). Além disso, elas parecem rotacionar

seus eixos e planos axiais para a direção N30W, o que não ocorre com

o dobramento de Nova

Friburgo

MEGADOBRA RECLINADA EM PARAGNAIS

SES

A aparente constância e o baixo ângulo da foliação fornecem uma aparência de um baixo
grau de deformação. Para os paragnaisses, isto não é o que ocorre. Sua foliação tem características

miloníticas (item IV.2, figura IV.2b), e há evidências de dobramento isoclinal a apertado das
camadas. Na área entre Cordeiro e Bom Jardim há uma megadobra reclinada_em paragnaisses, que

foi parciaimente assimilada por rochas do Complexo Rio Negro, pelo Corpo Gabróico da Fazenda
F

ortaleza e por Leucogranito Gnaisse, além de ser atingida por zonas de cisalhamento dúcteis-

rupteis posteriores. Estes eventos acabam por dificultar a reconstituição do dobramento, que não
aparece no perfil C-C'.

A charneira da dobra estaria localizada ao longo de uma delgada

camada
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intensamente deformada de rocha gabróica que se inicia a nordeste de Bom Jardim. No interior da

dobra haveria ainda uma camada de paragnaisse (Faixa Bom Jardim-Cordeiro) e Gnaisse Turvo.

Outra evidência de dobramento fechado a isoclinal encontra-se a WSW de Cordeiro, próxima ao
ponto CO-III-57. Neste local o contato de paragnaisse com a Faixa Chevrand do Batólito da Serra
dos Órgãos tem duas posições, uma normal e outra invertida, o que levou à interpretação de um
antiformal reclinado (ou revirado, como consta no mapa do Apêndice III) no local.

O LIMITE TECTÔNICO CENTRAL (LTC)

Esta estrutura tem centenas de quilômetros de extensão, e divide a Faixa Ribeira nos
terrenos oriental

e ocidental (centrul

Tectonic Boundary, Almeida

et al

1998). Ela foi

primeiramente defìnida durante os trabalhos de campo desta tese, quando se observou uma zona de

cisalhamento com baixo ângulo de mergulho que separa, sistematìcamente, ortognaisses do
Complexo Rio Negro ou o Leucogranito Gnaisse de paragnaisses e outros metassedimentos (Faixa

de Sumidouro, na ârea da tese), Acima do Limite Tectônico Central os paragnaisses tem aspecto

milonítico ou estão muito dobrados e migmatizados,

o que contrasta com o baixo grau de

deformação dos ortognaisses abaixo da estrutura. Aspectos mais detalhados desta estrutura, na área
da tese, são apresentados no capítulo VIL

zoNAS DE CTSALHAMENTO DÚCTETS-RrÞrnrs DE DrREÇÃO NW
Doze estruturas desta natureza ocorrem entre Cordeiro e Nova Friburgo, que aparecem com
clareza também nos perfis

D-D' e E-E', de direção NE-sw. A movimentação ao longo destas

estruturas é predominantemente vertical, com blocos baixos (grabens) e altos (horsts), em um típico

ambiente distensional. O caráter dúctil-ruptil da deformação é verificado pelo arrasto da foliação
nas proximidades destas estruturas, e na associação com dobras verticais com eixo de direção NW,

como por exemplo, nos arredores de Bom Jardim.

um fato que pode

ser observado no mapa do

III

é a diferença entre o comportamento

mecânico das rochas a NW e sE da área de trabalho. As dobras de eixo com direção

wNW

da

região de Sumidouro (perfil F-F') são substituídas por estruturas dúcteis-rupteis da região entre
Nova Friburgo e Cordeiro (perfis D-D'/E-E').
Outra variação espacial no comportamento destas estruturas é a sua rotação para a direção E-

W na região de Cordeiro, associado ao aumento do ângulo de mergulho da foliação e à passagem
para um caráter mais dúctil da deformação.
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TEXTTIRAS DEFORMACIONAIS
As feições microscópicas de deformação, se analisadas em todas as rochas da área segundo
os critérios de Paterson et al (1988), confirmam e detalham a cronologia obtida com dados de
afloramento (figura lV. 13).

O Gnaisse Imbé e os paragnaisses tem alto grau de deformação dinâmica, A deformação
chega a gerar milonitos e protomilonitos, a sul de Nova Friburgo e nas proximidades do Limite
Tectônico Central (v, Apêndice

III). Junto à foliação

se encontra geralmente uma pronunciada

lineação mineral, geralmente de biotita. A recristalização estática também atingiu estas rochas, mas
o grau de recuperação cristalina não foi suficiente para obliterar as texturas dinâmicas.

As rochas do Complexo Rio Negro são ricas em evidências texturais de fluxo magmático e
em arranjos cristalinos gerados por recristalização estática. As texturas de fluxo estão mais
preservadas nas rochas de grão fino, como os dioritos e quartzo diorito gnaisses. Nos gabros há

tipos foliados e lineados (v. item IV.2,1) em que a preservação do zonamento do plagioclásio indica

que toda a orientação mineral ocorreu durante

o fluxo magmático, Em tonalito

gnaisses a

recristalização estática chega formar hornblenda em arranjo anelar, recristal izada ao longo dos
contatos poligonais entre quartzo e plagioclásio.

A ausência de texturas dinâmicas em rochas do Complexo Rio Negro é um ponto polêmico,
uma vez que relativa e absolutamente, são os tipos magmáticos mais antigos, e os paragnaisses
encaixantes possuem foliação pronunciada.

De alguma forma, a deformação contida

nos

paragnaisses não aparece

no complexo Rio Negro. uma explicação passa por desassociar a
deformação dos paragnaisses do Ciclo Brasiliano, e consideráJos como metassedimentos mais
antigos, provavelmente do Ciclo Transamazônico ou arqueanos. A única evidência favorável a esta
hipótese é a descrição de um contato entre um tonalito gnaisse homófono (CRN) e um paragnaisse

foliado (figura IV.1).
Outras hipóteses seriam: a) obliteração da foliação dinâmica por recristalização estática; b)
diferença de competência entre os paragnaisses e o Gnaisse Imbé e os corpos plutônicos do CRN.

Na primeira os paragnaisses também deveriam estar altamente recristalizados, o que não ocorre. A
segunda é bastante provável, principalmente se a deformação encontrou uma rocha plutônica sólida
e

fria

e

um metassedimento hidratado,

No Leucogranito Gnaisse predominam as texturas de recristalização estática nos domínios
homogêneos e as únicas evidências de fluxo magmático são macroscópicas (orientação de
schlieren). Nas faixas migmatiticas desta rocha (não incluídas na figura X.1) ocorrem texturas
miloníticas relacionadas ao protólito metassedimentar. A foliação nas bandas relictas (paleossoma?)
geralmente é milonítica e está associada a uma lineação mineral bem evidente, em biotita

e
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sillimanita, similar às texturas verificadas em paragnaisses.
A geração do neossoma acompanha a
deformação principal, tanto para o leucossoma quanto para
o melanossoma, Neste último, grandes
cristais de biotita marcam a foriação mas não se agrup'm
em uma lineação minerar.

o

neossoma é

texturalmente semelhante ao Leucogranito em seu domínio
homogêneo. As diferenças texturais
entre neossoma e paleossoma são produzidas por diferentes
elipsóides de strain: prolato para o
protólito metassedimentar e oblato para o episódio
de migmatização e geração do leucogranito
gnaisse,

os gnaisses do Batólito da Serra dos Órgãos mostram numerosas
evidências texturais de que
sua foliação foi gerada principalmente por fluxo magmático,
seguida por recristalização estática.
Portanto, não há evidência petrográfica macro ou microscópica
que a foriação tenha origem
deformacional Esta observação vai de encontro às crassificações
do BSo como um corpo pré-

& G¡ossi Sad 1985; Heilbron et al 1993; Machado & Dernange rggRb, 1996,
1998; Matos et al 1980) os autores defendem este posicionamento
ao observar que o BSo

tectônico (Barbosa

apresenta-se foliado em toda a sua extensão, sendo
muito

ral.s

os domínios homófonos do corpo.

Tal fato, entretanto, deve ocorrer em corpos plutônicos
menores, atingidos por um campo de
stress regional um corpo pré-deformacional de
dimensões batoriticas

contem

heterogeneidades

naturais (variações de fücies, por exempro) que, quando
submetidas

a um stress (raramente
homogêneo para grandes áreas) resultam em uma partição
da deformação, com domínios mais ou
menos deformados A homogeneidade da foriação, neste
caso, é uma contraprova da sua origem por
fluxo no estado sólido, Além disso, corpos pré-tectônicos costumam
se comportar rigidamente,
defletindo a foliação das encaixantes e com fotiação concentrada
nos bordos (clarke 1992), o que
não ocorre com o BSo rrabalhos mais recentes em
oftognaisses totalmente foliados têm fomccido
evidências da origem magmática da foliação, na maioria
dos casos (paterson et al 19891 pitcher
l9e5)
os granitos NF e SJR reveram somente texturâs de fluxo
magmático, o que comprova seu
caráter pós-deformacional, As rochas mais antigas que
os granitos mostram evidências de
recristalização estática, que pode estar relacionada
ao efeito termal dos granitos, ou a um tipo de
metamorfismo regional desacompanhado de deformação
intracristalina pronunciada. Este efeito
também pode ser verificado nas idades isocrônicas Rb/sr
em para e ortognaisses entre 540 e 4g0
Ma (verifrcadas na literatura, itens IIL3 e 4, e obtidas nesta
tese), contemporâneas ao evento de
intrusão dos granitos NF e SJR.
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figura IV.l3: Feições macro e microscópicas observadas na foliação de ortognaisses e granitos da área de tese. As características foram
selecionadas
de Paterson et al

(1989) As rochas foram dispostas em ordem cronológica de evolução, da esquerda para

a direita.
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lV.4 - Forma dos corpos plutônicos
os tipos plutônicos do complexo Rio Negro (cRN) se entrecortam em escala

de

afloramento, e não foi possivel esclarecer a forma dos corpos deste complexo,

O Leucogranito Gnaisse ocorre disseminado em veios e bolsões em rochas do CRN ou em
paragnaisses Um espesso corpo, com cerca de 1.000 metros de espessura, está localizado ao
longo
do contato superior do BSO (v, Apêndice III). Os corpos mais espessos são homogêneos no centro
e
foliados nas bordas, o que indica o seu caráter pré a sin-deformacional.
O Batólito da Serra dos Órgãos, em sua proposta inicial de definição (Barbosa

&

Grossi Sad

1985) foi considerado como um corpo de contatos verticais, cuja foliação interna, com baixo
ângulo

de mergulho, teria uma origem deformacional posterior (Machado Filho et al, l9g3; Barbosa
&
Grossi Sad 1985),

As observações petrográficas e de campo, entretanto, indicam que o BSo é um corpo
estratóide, contínuo e homogêneo, e o seu posicionamento é subhorizontal a semi-concordante
com
a foliação regional, que mergulha, em média, 30'para NNV/. A análise geométrica do mapa do

BSo de Barbosa & Grossi Sad (1985), levando em conta o mergulho da foliação do gnaisse do
batólito, confirma que o corpo tem a forma tabular e concordante com o mergulho da foliação das
rochas encaixantes, os ortognaisses do complexo Rio Negro.
euatro seções perpendiculares à
direção do comprimento maior do corpo foram elaboradas, sem levar em conta a superficie
topográfica (Tabela

IV.1) A

proporção média entre o comprimento maior (E), a largura (L) e a

espessura (e), é de 14 2,1. O mergulho médio da fotiação é de 40", variando de subhorizontal a
subvertical.

Esta conclusão se opõe à defìnição de batólito, corpo plutônico com superficie aflorante
maior que 100 km2, contatos verticais e continuidade em profundidade. A maioria dos grandes
batólitos tem sido revisitada quanto à sua forma tradicionalmente conhecida (Hodge at al, 1982). As
revisões se concentram na crosta média ou inferior, onde corpos graníticos estratóides são

empilhados horizontalmente (Lynn et

al, l98l; Hodge et al,

1982), devido

à diminuição da

capacidade do plúton em arquear o seu teto.

Apesar das propostas de contatos verticais para estes corpos intrusivos nos

mapas

geológicos das folhas Cordeiro (Matos et al l98O), Duas Barras e Nova Friburgo (Pinto et al 1980),
outros autores também advogam formas tabulares para este tipo de maciço (Rosier 1957, na região
da Serra dos Órgãos; Pires et al 1982, nacidade do Rio de Janeiro) ou contato horizontal de base de

plutão (Motoki 1992).
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intersecções do plano de contato com planos de cota horizontais. Os mapas de contomo estrutural
resultantes revelaram a forma suhorizontal dos corpos (maiores e menores) dos maciços, que consta
nos perfrs do Mapa Geológico (Apêndice IV),

f-¡

Batólito da
Sena dos
Órgãos

T

rochas encaixa¡tes

SEÇAO
Cava

E-compri- L - Largura e -Espessura Â"grto de
mento maior na seção (km) (km)
mergulho
(km)
da foliação
140

))1

Itaipava

Nhunguaçu

proporção

140

4,6

22.4

14.2:2

-'

Tabela IV.1: Proporção entre as dimensões do Batólito da Sena dos órgãos em vá,rias seções.

A maioria dos corpos dos maciços NF e sJR tem a base plana e o topo convexo> em forma
de lacólito Há uma marcante superposição entre a direção dos corpos menores e as zonas de
cisalhamento dúcteis-rupteis de direção NW, sugerindo um controle destas estruturas no transporte
e posicionamento do magma. No maciço SJR, isto foi verificado em campo: um sheet concordante
com 5 a l0 metros de espessura passa a um stock subhorizontal de grandes dimensões ao interceptar

uma zona dúctil ruptil de direção N-W,
como

já foi discutido,

caracTenza

A

movimentação predominantemente vertical das zonas,

um ambiente distensional, o que as coloca como estruturas

favoráveis para ascenção de magmas profundos (pitcher 1995)
Durante a parte mais antiga do intervalo do magmatismo pós-colisional (540

-

520

Ma) ocorreu

uma importante deformação transpressiva no Terreno Ocidental, com as fases D3 e D4 (Heilbron et
aI 1995; Machado et al 1996, Heilbron et al 1999). No Terreno Oriental não são encontradas
estruturas compressionais típicas destas fases, como zonas de cisalhamento dúcteis de alto grau e

dobramento vertical de traço axial NE/SW. Durante este período são encontrados o magmatismo

7t
estruturas compressionais típicas destas fases, como zonas de cisalhamento dúcteis de alto grau

e

dobramento vertical de traço axial NE/SW. Durante este período são encontrados o magmatismo

pós-colisional, seu efeito térmico pronunciado, e as zonas dúcteis rupteis de direção NW que
controlaram a ascenção do magma. Estas estruturas esta¡iam ativas dufante

o

magmatismo,

e,

portanto, pertencem às fases D3 e D4. As diferenças entre as estruturas de mesma fase entre os
tenenos da Faixa Ribeira Central podem estar relacionadas à posição no elipsóide de strain. campo
compressional (Terreno Ocidental) e campo distensional (Terreno Oriental).

Capítulo V - As rochas encaixantes do magmatismo

Brasiliano

Na Faixa Ribeira central há dois tipos litológicos de geração pré-Brasiliana:

a)

ortognaisses gerados ou retrabalhados no Ciclo Transamazônico (Tassinari 1988; Figueiredo

& Teixeira

1996; Heilbron

et al

1998b);

b)

metassedimentos com provável idade de

deposição entre o Meso e o Neoproterozóico (Heilbron et al 1999).

Em todo o Terreno costeiro, com exceção do complexo Região dos Lagos (Zimbres
et al 1990; Fonseca 1989, 1994) não foram caracterizados ortognaisses transamazônicos. No
entanto, são frequentes as faixas de ocorrência de metassedimentos cujo metamorfismo
principal ocorreu durante o ciclo Brasiliano (v. item III.3). os gnaisses Imbé e Turvo
são
também considerados nesta tese como rochas pré-Brasilianas, dado a sua grande afinidade
com outros metassedimentos.
Como foi apresentado nos itens IIL2 e III.3, os metassedimentos do Terreno Oriental
da Faixa Ribeira podem ser incluídos nos gn¡pos Italva e paraíba do Sul. A faixa Bom
Ja¡dim-

cordeiro, que contém mármores e quartzitos manganesíferos (tabera v,2), passa a conter
espessos bancos de anfrbolitos um pouco mais a norte, na região de cantagalo (Matos
et al

1980; Grossi sad

& Dutra 1988). Esta associação foi denominada

de Grupo Italva por

Machado Filho et al (1983) e Heilbron er al (1999).
O programa de pesquisas relativo a esta tese não realizou análises litogeoquimicas ou
geocronológicas em paragnaisses, e não hrá, portanto, novos dados a acrescentar à análise feita
por outros autores (item IIL4): a fonte da sedimentação estaria em rochas transamazônioas e
a
sedimentação teria ocorrido logo após o término do Transamazônico

V.í -- Paragnaisses
A rocha

e outros metassed¡mentos

metassedimentar predominante no Mapa Georógico do Apêndice

biotita gnaisse finamente laminado, onde

a granulação

IV é um

fina do biotita gnaisse se deve à trama

milonítica, Em escala de afloramento se observa migmatização posterior à milonitização, que
gerou bolsões concordantes e discordantes de leucossoma à muscovita, bandas de granito
gráfico

e bandas gnáissicas grosseiras e homogêneas.
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A

composição litológica das três faixas de paragnaisse (v. item

resumida nas Tabelas

faixas (figura

v.la),

v.I

IV.l)

encontra-se

e v.2. De uma forma geral, bancos de quartzito ocoffem nas três

Granada sillimanita xistos são próprios da Faixa de Nova Friburgo,

quartzitos manganesíferos, rochas calcissilicáticas

e mármore ocorrem somente na Bom

Jardim-Cordeiro e a alternância entre quartzitos e rochas calcissilicáticas é típica da Faixa de
Sumidouro (figura V. 1b),

Faixa

Rocha principal

(muscovlta)

-

granada

-

Rochas associadas

.

de
.
composicão tonalítica, com
Nova ba¡das finas e porfiroblastos de
sillimaniø

-

biotita graisse

Niveis xistosos, com granada, de espeslura
centimétnca a decamétrica;
Quartzrtos pouco recristalizados, com variações

granulométricas pnmárias (figura V.la).

Fribureo plagioclásio;
(variedade milonítica com fitas
de quartzo e porfiroclastos de

plagioclásio)

com .
de feldspato '

Sillimanita eranada xisto,

Níveis gnáissicos claros;

porfiroblastos

Quartzito deformado e recrist¿lizado. com muscovita

rotacionados

Biotita gnaisse de granulacão

e
migmatizado.

e

r

muito fina, dobrado

sillimanita

Espessa associação de

b*d".

calcissilicáticas (figu¡a

r

Sumidouro

qrart"fûcas

V.lb);

"

As rochas calcissilisáticas tem quartzo anedral a g5 88 %, tremolita em cristais øbulares e isolados,
bolsões de microclina (que podem atingir até a 50 %
da rocha), epidoto (a partir de tremolita), biotit¿

sericttizada

.
.

e titan

ita;

Ba¡co de quartzito feldspático;
Leucossoma à muscovita,

tabela v. 1 : Principais aspectos macro e micro petrográficos dos metassedimentos
encontrados nas faixas de Nova Friburgo Bom Jardim_Cordeiro.

fïguraV.

1

:

metassedimentos

associados aos paragnaisses

:

ao lado: quartzitos da Faixa Bom
Jardim-Cordeiro, a sudeste de
Cordeiro,
acima: alternância entre níveis de
quartzito e rocha calcissilicática na
Faixa de Sumidouro, a leste de
Sumidouro

Local

Rocha principal

Bom
grão muito fino

Jardim

r.

lâminas com biotita parda + sillimanita (fibrolita) + granada anedral e poiquiloblástica,
c/inclusões de biotita. sillimanita e opacos;

lâminas com plagioclásio +/- microclina + quartzo (até 75%o) granoblástico +/- granada
subedral c/inclusões de plagioclásio e quartzo e opacos na borda;
níveis com zircão a¡redondado, apatita e minerais opacos;
tipos miloníticos c/frtas de quartzo e porfiroclastos de k-feldspato.
(granadu)

- (*us"ovita)

b,iotita gnà

granítica;
Quartzo em até 6u/o, em fitas ou em arranjo granoblástico, bandas com biotita parda +
muscovita +/- granada +/- sillimanita (fibrolita) e bandas com muscovita, plagioclásio,

microclina, pertita e quartzo;
Cordeiro

Mostra feições migmatíticas (leucossoma grosseiro bordejado por melanossoma)
variedade milonítica com fitas de quartzo, porfiroclastos de microcrina, pertita

e

granada;
Variedades granodioríticas somente oconem próximo à intrusões máficas, e
tem
ho¡nblenda + megacristais de plagioclásio;
bandas leucocráticas tonalíticas granoblásticas restritas

Area a

stl (g.-"¿"t -

de

Cordeiro

friUtl

cristais prismáticos de sillimanita (ou agregados de fibrolita), granada subedral,
limpida, porfiroblasros de plagioclásio e quartzo anedral (55 %
)

tabela v.2: características petrográficas dos paragnaisses da Faixa Bom
Ja¡dim-cordeiro

Local

Bom Jardim

Descrição

L

quartzito fino, manganesífero;

2.

sillimanita (bolsões de fibrolita) quartzito

à

biotita;

3. rocha calcissilicática à diopsídio anelar + quartzo,
poiquiloblástico An66ae (labradorita), quartzo a 65

%o, granada

plagioclásio

poiquiloblástica,

epidoto na borda de diopsídio, titanita e clorita;

4.

lente de mármore granoblástico à epidoto + opacos;

5

frequentes bandas de allanita granito gráfico (intercrescimento de microclina e

quartzo) com xenólitos do biotita gnaisse fino.

1.

Cordeiro

rocha calcissilicática à diopsídio + granada, quartzo em

tõGiã microcliñì

pertita em arranjo granoblástico;

2.

lente de mármore bandado granoblástico à diopsídio e olivina, envolvido por

material leucocrático (
tabela V 3: Características petrográficas dos metassedimentos associados aos paragnaisses da Faixa

Bom Jardim-Cordeiro.
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V.2

- Gnaisses lmbé e Turvo
o

Gnaisse lmbe (unidade Imbé, Pinto 1980) apresenta uma composição mineralógica

peculiar. Em uma mesma lâmina podem coexistir minerais típicos de ortognaisses, como
homblenda, plagioclásio cálcico e allanita e minerais de paragnaisses, como sillimanita, granada e

muscovita (tabela

v,3). sua textura também é intrigante:

apesar

da intensa deformação

intracristalina observada, os megacristais de plagiclásio são subedrais, com faces bem definidas
(figura V.3). A decisão de classificar o Gnaisse Imbé como uma unidade pré-Brasiliana está ligada
ao seu alto grau de defbrmação plástica e sua semelhança e associação com os paragnaisses.

Do Gnaisse Turvo, de ocorrência restrita na área de tese, não foi possível coleta¡ amostras
não intemperizado, de modo a confeccionar lâminas ou realizæ análises químicas. Sua textura
macroscópica

é

anastomosada, com cordões descontínuos de biotita em arranjo

tipo S- e c-.

variações são tipos mais homogêneas, com cristais arredondados de feldspato e matriz fina.

Assembléia mineralogrca

.
'

megacristais isolados de

verde anedral

a

biotita marrom a parda avermelhada em megacristais, em alta concentração, em cristais isolados ou
em aglomerados na foliação

¡
.

megacnstais de plagioclásio An¡2.¿s (andesina) subedral, muitas vezes sencitizado

'

encontrado também megacristal de plagioclásio An5a (labradorita) antipertítico

granada em cristais límpidos e sillimanita (fibrolita) em bandas biotíticas localizadas

-

nesta lâmina há

também um megacristal subedral de muscovita,

.
.
¡
¡

ortoclásio e microclina em megacristais, com mirmequita em suas bordas

microclina ern pequenos agregados poligonais rntersticiais
quartzo em lentes ou na matriz granoblástica
allanrta subed¡al, apâtita, titanitâ, zircão (em biøita) ou em cristais euedrais (ou anedondados)
isolados

clorrta (a partir de biotiø) ou em cristais isolados; qidoto anedral (c/núcleo de allanrta) isolado ou
em
homblenda; sericit¡ ( a partir de plagioclásio)

.
¡
r
¡
¡

plagioclásio ocone em megacristais tabulares, .ubed.aG,

õrnie"ninaçãããecâr,i*

megacnstais de ortoclásio e microclina tem bordas recrist¿lizadas
quartzo ocolÏe como lentes contínuas e espessas (mais frequente) ou em megacristais aned¡ais
matriz granoblástica fina onde predomina k-feldspato e quartzo
em amostras mrloniticas, os porfrroclastos são de plagioclásio, e fitas de quartzo predomrnam

tabela V.4: Assembléia mineralógica e textura do Gnaisse Imbé

figura V.2: Texturas do Gnaisse Imbé: a) tipo feldspático com granadq encontrada nas margens do

Rio Grande, a sudeste de Cordeiro; b) porfiroblastos alinhados em arranjo protomilonítico, amostra
coletada em Sllo Lourenço, a sudoeste de Nova Friburgo.
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v.3

- outras unidades metassedimentares

do Terreno oriental

os

metassedimentos descritos na ¿i'rea de pesquisa representam uma pequena porção
do
pacote metassedimentar do Terreno Costeiro, Estudos detalhados foram feitos por
Grossi Sad &

Dutra (1988) nos paragnaisses da região, incluídos no Gntpo paraíba do sul. os autores
encontraram no quimismo do pacote sedimentar uma forte influência de uma fonte de
arco
magmático.

o

Gnaisse Bandado santo Eduardo (Tupinambá 1993) ocone em toda a região, e possui

bandas anfibolíticas de origem basáltica (Grossi Sad

& Dutra

1988) e bandas quartzo-feldspaticas

em contatos gradacionais. Nestas bandas félsicas são encontradas rochas calcissilicáticas

e

quartzitos, além de faixas de kinzigitos. Corpos isolados e descontinuos de mármore dolomítico
se
concentram nas faixas kinzigíticas (Suíte Catatunha, Tupinambá 1993). Trata-se, portanto, de
uma
sequencia

lulcano sedimentar.

Espessos corpos de mármore calcítica, associados

a bandas anfibolíticas de espessura
irregular, lembrando tufos, sào encontrados na faixa entre cantagalo e Italva (,s¿ile
Mefacarbonatica São Joaquim, Tupinambá 1993),

Na região de Bananal (SP), AJmeida et al (1993) definiram três unidades no Grupo paraiba
do sul: Três Barras, São João e Beleza. Todas contém proporções variáveis de metaperitos
e

mármores, com rara ocorrência de quartzito. Predominam tertutas xistosas na região,
e a unidade
mais gnáissica é a Suite Beleza,
Na cidade do Rio de Janeiro ocorre metasedimentos da facies granulito (Heilbron et a1 1993)
contendo abundantes quartzitos envoltos por gnaisses kinzigíticos, e são desconhecidas rochas
carbonáticas.

Capítulo Vl

-

O Complexo Rio Negro e os corpos gabróicos

Rochas associadas a processos de subducção ânteriores

à etapa colisional do

orógeno

Brasiliano fo¡am identifrcadas, nesta tese, no Terreno Oriental da Faixa Ribeira. São ortognaisses e
corpos gabróicos, descritos por Tupinambá et al (1996) como complexo Rio Negro. os corpos
gabróicos são aqui descritos em separado, uma vez que: a) conseguiu-se detalha¡ petrográfica
e
estruturalmente dois corpos deste tipo em meio ao complexo; b) as relações de contato

gabro/tonalito gnaisse podem ser interpretadas, em parte, como intrusivas e, em parte, como
gradacionais, indicando contemporaneidade entre as rochas.

Vl.l

- Complexo Rio Negro (CRN)

Vl.l.l - Aspectos de campo e petrograf¡a
TONALITO GNAISSE
Em toda a ârea de ocorrência do CRN os afloramentos apresentam porções de uma rocha
gnáissica, mesocrática, de grão médio a grosso, com foliação descontínua, composta por agregados

planares de biotita e hornblenda (figura

VLI), As

variações petrográficas perfazem uma série

tonalítica (figura VL2a) com plagioclásio predominantemente cálcico (figura VL2b). A composição

mineralógica do gnaisse (tabela

VI.l) varia segundo a faixa de ocorrência: a) Rnr<,

em que

predomina tonalito a granodiorito gnaisse, com ocorrência subordinada de hornblenda-tonalito
gnaisse, diorito, quartzo diorito e homblenda gabro; b) R¡, com predomínio de hornblenda-tonalito
gnaisse.

8l

QUARTZO DIORITO A DIORTTO GNATSSE (Rn D)

Este gnaisse possui grão fino, é melanocrático com discreta foliação (figura VI.

a seguinte composição média: plagioclásio

(oligoclási

hornblenda, 20 %o; titanita, opacos e zircão, 6 %.

A

o), 40

%o;

1)

Apresenta

quartzo, g yo; biotita, 26 yo;

assembléia mineralógica é muito semelhante

àquela encontrada no tonalito gnaisse; o que varia, principalmente, é o teor em quartzo (o que

diminui também o índice de cor). Texturalmente, porém, há diferenças: para o tonalito gnaisse.
porque a foliação é pouco desenvolvida e quase não são encontradas texturas granoblásticas. Na
maioria das lâminas estudadas, a textura observada tem características de fluxo magmático
(utilizando-se os critérios de Paterson et al 1989).

b)

figura VL l: Aspectos de
afloramento de gnaisses do
Complexo Rio Negro: acima,

diorito gnaisse na localidade
de S. José do Ribeirão;

tonalito gnaisse, ao lado, na
região de Duas Barras.

figura

VI.l

(continuação) : típico afloramento do Complexo Rio Negro (DB-I-6) próximo a Sumidouro. Tonalito guaisse com enclaves máficos (à

esquerda do martelo) em contato com diorito gnaisse (à direita do martelo) Um dique de leucogranito gnaisse corta a parte diorítica do afloramento.

.
'
¡

Rn r-c

Rn

(horblenda fonalito à biotita granodiorito gnaisse)

(predominância de hornblenda tonalito)

Predominância de arranjo granoblástico;
biotita e hornblenda ocorrem dissociadas e alinhadas segundo a
foliação, assim como cristais tabulares de feldspato,
quartzo anedral ou em trama grarioblástica

. A¡ranjo granoblástico ocorre raramente;
. biotita e homblenda ocorrem dissociadas e alinhadas segundo a
foliação, assim como cristais tabulares de feldspato,
¡ quartzo anedral ou em trama granoblástica

Minerais essenciais
Marrom clara a escura, grandes palhetas (variedade
Marrom clara a escura ou marrom a parda avermelhada
biotita) ou em cristais menores (variedade à
hornblenda), com inclusão de n¡cão.
hornblenda Megacristais poiquilíticos de co¡ verde escuro a claro,
Megacristais poiquilíticos de cor verde escuro a claro, com
cristais verde azulados, subédricos, associados à biotita
inclusões de opacos
plagioclasio Plagioclásio An58-66 (labradorita) euedral, tabular (em
Megacristais tabulares a curtos de plagioclásio (anortita a
amostras sem arranjo granoblástico)
andesina) zonados, com núcleo cáLlcico. Cristais menores, anedrais,
em matriz granoblástic4 também zonados.
-l
k-fe ldspato
Microclina quartzo em bolsões intersticiais, com
Microclina em megacristais recristalizados ou em pequenos
mimerquita em contato com plagioclásio
cristais em matriz granoblástica
quarlzo
Límpido, anedral, variando de 15 a 25 %; quando em
Qua¡tzo anedral intersticial ou em pequenos bolsões, de acordo
baixa concentração é intersticial;
com a proporção na rocha
gyanadø
Cristais pequenos, anedrais (apenas em uma lâmina)
Minerais acessórios
Inclusões em megacristais de homblenda, associada
Cristais subedrais que ocorrem isolados ou ao longo da clivagem
de hornblenda e biotita; ocone também em agregados anedrais
Inclusões em megacristais de homblenda ou
Concentração elevada na maioria das lâminas examinadas,
intersticios entre
associada à hornblenda, plagioclásio e biotitaEm grandes cristais prismáticos
Grandes cristais
Cristais subedrais grarides, alguns arredondados

hiotila

à

l¡toùla

à

apalita

Allanita
zircão

opacos

feldspato

subedrais

em
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figura VI.2: C^aracterísticas petrognificas de rochas do Complexo Rio Negro:
a) diagrama QAP (Sheckeisen 1976) demonstrando o canltèr tonalítico d=as amostras analisadas;
b) histoglama da composição do plagioclásio em gnaisses e gabrcs, % anortita determinada pelo
método ótico de Michel-Levy.
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V|.1.1

- Litogeoquímica

No Complexo Rio Negro, tonalito gnaisse e quartzo diorito a diorito gnaisse oconem
associados em vários afloramentos, sem que se possa determinar idades relativas
entre eles (cf. item

IV 2 e figura IV 3) Por isso,

o tratamento dos dados geoquímicos dos dois tipos de gnaisse

foi feito

em conjunto. Os resultados analíticos das sete análises em tonalito gnaisse e sete
análises em diorito
gnaisse encontram-se no Apêndice I.

A cogeneticidade entre os gnaisses é demonstrada nos diagramas de Harker para
elementos
maiores (figura VI,3) Dos elementos expostos na figura, Na2o apresenta
correlação

positiva e
Tiou, Feo (total), Mgo, cao e Mno correlação negativa com sio2, o Kzo
se mantém entre 1,5 e
2'0 vo, e o cao apresenta teores elevados, chegando a r0 %o. Estes valores
são indicados por
Barbarin (1997) pan séries calci-alcalinas (tipo Hca) de baixo K
- alto ca, próprias de zonas de
subducção.

os padrões de terras raras (figura vL4) são achatados, com valores entre r00 ppm para
tenas raras leves e 10 a 20 ppm para terras raras pesadas. Tonalito e diorito gnaisse
apresentam
padrões de distribuição semerhantes (figuras vL4 a, b; c, d). As variações
ocorrem
geograficamente, de acordo com a faixa de ocorrência. No tipo p.nr-c (v,
item VLl.l) há um
fracionamento maior entre tenas raras leves e pesadas, com Lallu (média) de 5l para
tonalitos e
129 para dioritos Na faixa sul, esta razão não passa de 20 para
tonalito e 40 para dioritos, e há uma
anomalia negativa de európio mais pronunciada. Algumas amostras apresentaaram
fortes anomalias

no

padrão de terras raras (DB-TUp-8m, DB-I-g,

co-v-43)

possivelmente relacionadas a

fracionamento ainda na fonte.

A

série de amostras de gnaisses do Complexo Rio Negro
diagramas da figura vI.5 os índices de saturação de alumina

foi

ca¡acterizada através dos

calculados para as amostras

caracterizam a série como metaluminosa à homblenda e biotita (figura
VL5a,b). Esta c.lassificação
pode ser comprovada pela presença generalizada de megacristais de
homblenda nos gnaisses

(tabelas

vl.l e vI.2)

Não existe caráter toléitico na série (figura

vl5c),

mas os altos valores de

CaO e baixos teores de KzO são relativos a uma série cálcica de médio K (figuras
VL5d,e).
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figura VL3: Diagramas de Harker para
rochas do Complexo Rio Negro.
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frgura VI,5: Características litogeoquímicas de tonalito e quartzo diorito gnaisses
do Complexo
Rio Negro (quadrado: tonalito gnailse; circuro: quartzo diòrito a diorit; g;;is;;; oa¿osìnaiticos
no Apêndice III). a) caráter metaluminoso da série segundo o índicede ,ítuiuçao
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M¿niar& Picolli (1989); b) a série também mostra ca¡áter metaluminoso, à homblenda e biotita,
utilizando o índice de Debon.& Lefort (1983); c) afinidade calci-alcalina áa séne segundo o
diagrama ArM de lrvine & Baragar (1971); d) o cruzamento das curvas de cao e r"zo +
Nazo
ocorre no campo cálcico no diagrama de peacock (1931);e) espectro de médio-K da série, diagrama
de Le Maitre ( 1989).
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O conjunto de características geoquímicas e petrográficas dos gnaisses do Complexo Rio Negro os
relacionam com magmatismo em zona de subducção, do tipo que precede as colisões continentais.

o

diagrama

Rlx R2

de Batchelar

& Bowden (1985) confirma

esta hipótese (figura

vl6a),

No diagrama discriminativo de Pearce et al (1934) a maioria das amostras está situada no
campo relativo às rochas de arco magmático (figura vl6b),
euatro amostras possuem valores
anômalos de nióbio ou ítrio e se posicionam, no diagrama, no ambiente intraplaca. A anomalia
de
ítrio está contida em um tonalito gnaisse (CO-TIJP-2E) amostrado num megaenclave no Batólito da
Serra dos Órgãos, que pode ter sofrido contaminação, As outras amostras são dioritos que
contém

uma elevada anomalia de nióbio. como não há evidências de campo e petrográficas

de

contaminação com magmas ou metassedimentos continentais, a contaminação deve ter ocorrido
entre a geração e o transporte dos dioritos.

Estabelecido

o

caráter de arco magmático, é necessário ca¡acteriza¡ se

o

ambiente é

continental (Alco Cordilheirano) ou está relacionado a arco de ilhas oceânico. O tipo
de série
magmática (cálcica, ou Baixo K - Alto ca) é própria de arco de ilha (Barbarin 1997;
Arvin &
Rostamizadeh 1997), outras diferenças entre os dois tipos de arco enumeradas por Arvin
&
Rostamizadeh (1997) (teor de SiOz, razões Na2O/CaO, NazO/KzO, MgOÆe(total) e MgO/ùInO)
foram plotadas nos diagramas c,d,e,f da figura IV.6, Das 14 amostras analisadas l l se posicionaram
sistematicamente, no campo do magmatismo de arco de ilha. os diagramas da figura IV.6
também
indicam que parte do magmatismo tem a passar de ambiente oceânico pâra continental nos termos
mais ácidos da série,

Portanto, do ponto de vista da litogeoquímica e da petrografia macro e microscópica, os gnaisses do
complexo Rio Negro devem ser considerados como corpos plutônicos de um magmatismo pré-

colisional com ca¡acteristicas geoquímicas predominantes de arco de ilha oceânico, com tendência
a
arco continental
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V|.1.3

-

Geocronologia e geoquímica isotópica
oereçÃo u¡ru

err¡
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O tonalito gnaisse da Faixa a norte do Batólito da Serra dos Órgãos foi amostrado (amostra

DB-TUP-3Oa ) na Pedreira do Sr. José Araujo (ponto DB-TUP-3O), 2,0 km a norte da
de Duas Banas (RI), que estava ativa na época da coleta, em julho de 1996.

o

áLrea

urbana

tonalito gnaisse

ocorre como bolsões irregulares em meio ao leucogranito gnaisse, que predomina na pedreira
(figura vI.7), As informações sobre a preparação da amostra e a descrição das populações

de

zircão e os resultados analíticos encontram-se no Apêndice L

o

Diagrama concórdia elaborado para quatro frações

de zircão da amostra tem

um
intercepto superior em 634 + l0 Ma (figura vl.g). A posição do intercepto superior demonstra que
os gnaisses do Complexo Rio Negro se cristalizaram durante o Ciclo Brasiliano. A ausência
de
zircões herdados também elimina, pelo menos nesta amostra, processos de refusão de crosta mais
antiga na geração do onognaisse,

l,!:i:l

E
I

Leucogranito gnaisse fino a grosseiro, localmente

Im

c/graxâda
I

Leucog¡anito gnaisse com vênulas claras, dobradas e fraco bandamento

Bolsões de tonalito gnaisse, com rnuita biotita, restitos m¿Íficos e bandas
leucossomátic¿s.

figura vL7: Relações de campo entre tonalito gnaisse e leucogranito gnaisse na pedreira
do Sr
José

Araujo, em Duas Barras.

COMPLEXO RIO NEGRO
TONALITO GNAISSE
(PEDREIRA EM DUAS BARRAS)
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INTERCEPTO SUPERIOR
633.5 t 9.9 Ma
MSWD = 3.2
0,78

2o7Pbf3saJ

figura VL8: Diagrama Concórdia para quatro frações da amostra DB-TUp-304, de tonalito gnaisse
do Complexo Rio Negro,

GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA Rb/ST
Os gnaisses deste complexo sofreram pelo menos dois episódios intrusivos com capacidade
para desequilibrar o sistema isotópico Rb/Sr: o posicionamento do Batólito da
Sena dos örgãos e
do Maciço de Nova Friburgo. Afora isso, a foliação encontrada nos ortognaisses do Complexo

Rio

Negro tem uma componente metamórfica e deformacional associada, com uma possivel
interferência no sistema Rb/sr. É preciso também levar em conta que o complexo possui
pelo
menos dois tipos magmáticos diferentes, em composição e idade.

Para este complexo, tem-se um conjunto de resultados Rb/sr em afloramento (DB-TUP-

8a,i,f e o-r) e regionais (co-Ttrp-2D, co-TUp-3oA e DB-TIJp-7B), entre Bom Jardim Nova
e
Friburgo, A localização destes pontos está no Mapa Geológico do Apêndice III, e os valores
analíticos no Apêndice IL As isócronas de afloramento e de referência e um diagrama com razões
iniciais são encontradas na figura VI.9.
O afloramento DB-TUP-8 é um corte da estrada Nova Friburgo - Sumidouro, um quilômetro
a nordeste da localidade de Barão de Aquino. Tem cerca de 100 metros de comprimento,
com altura
média de 20 metros. A rocha que predomina é um biotita gnaisse com agregados descontinuos
de

biotita e homblenda, de grão médio e mesocrática. Numerosos enclaves de rocha máfica,
decimétricos a métricos, estão presentes, e veios de leucogranito ocofiem cortando
discordantemente o conjunto. Na direção de Bæão de Aquino, a concentração de rocha
máfica
aumenta, até serem encontrados corpos homogêneos, não mapeáveis na escala de l:50.000.
Na
direção de Sumidouro, e na vertente norte do morro onde se localiza o afloramento, está
o Limite
Tectônico Central (v. item IV.3).

Na isócrona (figura vL ga), a amostra desalinhada é a dbtupga, que não foi incluída no
cálculo da isócrona, por estar extremamente enriquecida em 87Sr, A idade relativamente jovem (474
+/- 5l Ma, P.l: 0,707625, MswD : 2,08) reflete episódio de rehomogeneização isotópica
do
sistema após a cristalizagão.

A

proximidade (200 metros) de uma grande estrutura,

Tectônico Central, poderia significar reativação tardia do cisalhamento.

o Limite

95

o) "o

uttsr

/

toSr

o

474

Rt:

+-51

Mo
0,70762

MSWD:2,08
figura VL9: resultodos Rb/Sr em
rochos do Complexo Rlo Negro:
o) isócrono do ofloromenTo DB-IUp-B;
b) isócrono de refeêncio no óreo do
tese;
c) rozóes ô?Sr/EóSr colculodos poro
ó30 Mo (idode U/Pb em zircõo de
tonollto gnoisse, nesto tese).
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GEOQUÍMICA ISOTÓPICA SM/Nd
Neste sistema foram analisadas duas amostras de gnaisse do complexo Rio
Negro: a) o
gnaisse tonalítico DB-TUP-3Oa (a mesma amostra que foi
datada pelo método uÆb em zircão; b) o
gnaisse quartzo diorítico CO-TtlP-7a, proveniente do domínio
diorítico a sudeste de Bom Ja¡dim
(cf localização no mapa do Apêndice III). os resultados analíticos encontram-se no
Apêndice II

o

diagrama gsr versus idade da figura w.

gnaisse tem uma característica eminentemente
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Corpos gabróicos

São também considerados como pré-colisionais os corpos gabróicos encontrados
na ii¡ea de

pesquisa (Cónego do Oliveira e Fazenda Forraleza) e um outro corpo descrito
imediatamente a
norte, entre Cantagalo e Carmo (Corpo Cónego da prata).

vl.2-1- Aspectos de campo

e petrograf¡a do corpo Górrego do

Oliveira
Este complexo tem cerca de 1,5 km2 e está situado oito quilômetros a leste
de Sumidouro
(cfl Mapa Geológico do Apêndice III). Tem a forma de uma soleira com suave
mergulho para ESE,
direção contrária ao mergulho regional (figura W.1l). Internamente, apresenta stocks
com contatos

verticais.

A

composição das rochas gabróicas varia de hornblenda gabro, piroxênio hornblenda
gabro a piroxênio hornblendito à plagioclásio, chegando a hornblenditos ultramáficos (classificação
de Streckeisen 1976).

As porções gabróicas podem ser homófon¿s ou foliadas. Apesar da

semelhança na

assembléia mineralógica entre os dois tipos, há importantes diferenças composicionais
e texturais
entre eles (tabela VI,4). Gabros foliados estão associados, em seu contato inferior, à
uma sequência
de trondhjemitos, tonalitos, granitos e granada leucogranitos. Apesar da ausência de
características

texturais primárias, a sequência se assemelha a cumulados felsicos. Os gabros foliados,

eles

mesmos' tem composição de cumulados homblendíticos ultramáficos a máfìcos. O
aspecto foliado e
lineado dos gabros deste tipo parece resulta¡ de fluxo magmático dentro da soleira

e não

de
processos deformacionais no estado sólido, porque: a) a foliação interna
da soleira tem sentido de
mergu'lho oposto à foliação regional do gnaisse encaixante; b) a observação petrográfica
em cortes
paralelos à lineação não revela evidências microcristalinas de deformação;
c) sendo o processo
deformacional e metamórfico, a recristalização da hornblenda deveria ocorrer na fácies

anfibolito,

que não corresponde à composição cálcica determin ada para o plagioclásio,

Os gabros foliados foram atingidos, entretanto, por um processo de recuperação
cristalina
que gerou sua trama granoblástica, ausente nos gabros homófonos, cujo quartzo
apresenta extinção

ondulante.

os gabros homófonos, com

estariam relacionados a cumulados.

seus contatos verticais

e composição mais básica, não

figura

\ll
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Mapa e perfil geológico do Corpo Gabróico do Cónego do Oliveira
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tt
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r contatos verticais, com fraturas de extensão

I
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veios centimétricos de álcali-feldspato granito
leucocrático c/megacristais de pertita e matriz
equigranular à microclina e quartzo; acessórios:
ita, titanita, zircão e allanita

.

tabela

YI.2.

Características petrográficas dos tipos gabróicos do Complexo do Córrego
do Oliveira.

Acima e abaixo da soleira de gabro foliado do Complexo Gabróico do
Córrego do Oliveira
ocoffe uma série de rochas levemente gnáissicas, cortadas por veios que emanam
do corpo
gabróico principal. O arranjo em mapa destas rochas (figura
VI.l l) e levantamentos detalhados
nas

zonas de contato indicam que

o

complexo tem características cumuláticas em sua parte basal
Acima do corpo de hornblendito, parece haver um processo de assimilação ou
contaminação do

tonalito gnaisse pelo magma básico, devido à presença de contatos gradacionais entre
os tipos
litológicos e de xenocristais de piroxênio, hornblenda e plagioclásio antipertítico (frgura
VL l2).
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VI.l2:

Modelo de estruhrra do Corpo Córrego do Oliveira

Hornblenda gabm
homófono
Hornblendito foliado

Trondjhemito gnaisse

Diorito gnaisse

I-eucogranito gnaisse

Muscovita-granada
leucogra¡ilo graisse

V1.2.2

- Aspectos de Campo e Petrografia

do Corpo da

Fazenda Fortaleza
Rochas noríticas na Folha Cordeiro foram descritas inicialmente por Matos et al (1980), que

as incluíram na unidade capim Angola. os

trabalhos

de campo

descritos nesta tese

individualizaram um corpo com estrutura parcialmente acamadada ao longo da foliação dos
gnaisses encaixantes, que mergulham de 20 a 30o para

NNW. Está localizado a leste da terminação

do Batólito da Serra dos Órgãos, em meio à gnaisses do Complexo Rio Negro e paragnaisses (figura

W.13), Na Fazenda Fortaleza aflora uma soleira de piroxênio hornblenda gabronorito com texh¡ras
cumuláticas preservadas (tabela \T.3), e na estrada que vai de Cordeiro à sede da fazenda afloram
gabros e suas encaixantes,

.
¡
.
.
'.
¡
'
I
¡
I
.
¡

Assembléia mineralogica
megacristais de homblenda parda a verde com exsoluções de minerais opacos
ortopiroxênio tabular, subedral, associado à clinopiroxênio

clinopiroxênio granoblástico envolvrdo por homblenda
biotit¿ marrom a parda em megacristais
megacristais de plagioclásio AnaT (andesína) subedral, zonado, invariavelmente antipertítico
apatita em alta concentração como acessório, titanita pouco encontrada
clorita e epidoto são minerais de alteração
faces retas e formas euédricas dos minerais máficos e félsicos indicam ausência de deformação
intracrista lina
contatos intergranulares sugerem texturas cumuláticas
matenal intercumulus constituída por mosaico de quartzo e plagioclásio subedral antipertítico e
cnstais isolados de ortopiroxênio

contatos abruptos com as rochas encaixa¡rtes
a forma geral do corpo é de uma soleira
localment€ apresenta contatos verticais

tabela VL3: Caracteristicas petrográficas do corpo de piroxênio hornblenda gabronorito do
Complexo Gabróico da Fazenda Fortaleza.

Transformações texturais e mineralógicas oconem na faixa de homblenda tonalito gnaisse
da base do corpo gabróico. Megacristais de plagioclásio e granada se tornam poiquilíticos, e uma

trama granoblástica obscurece, em parte, textura ígneas originais (megacristais tabulares de
plagioclásio em arranjo radial). Transformações minerais foram observadas a milímetros do contato
(coronas de granada em hornblenda com núcleo de clinopiroxênio e borda de reação de hornblenda

no gabro).
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V1.2.3

- Aspectos de Campo e Petrografia do Gorpo Córrego

da Prata
O Corpo Córego da Prata foi Iocalizado primeiramente no Mapa Geológico de Rosie¡
(1965). Cordani et al (1973) obtiveram uma idade trVAr em homblenda deste corpo de cerca de 500

Ma. Matos et al (1980) localizaram, na Folha cordeiro, este corpo (o maior e com melhor
exposição) e corpos menores, que denominou de Cachoeira e Sena da União.

o

corpo tem composição norítica a quaxtzo norítica e segundo Matos et al (19g0) tem

contatos gradacionais com a rocha encaixante, um paragnaisse com granada, rochas calcissilicáticas
e quartzitos. Matos et al (1980) interpretaram o conjunto como uma sequência r.ulcano-sedimentar.

As

amostras coletadas neste corpo compreendem

um hornblenda gabronorito e

um

hornblenda gnaisse tonalitico, variações do corpo encontradas ao longo da estrada que vai de
Cantagalo a Corrego da Prata.

V1.2.4 .- Litogeoquímica dos corpos gabróicos
Foram realizadas oito análises químicas em três corpos gabróicos (cónego
da prata,
córrego do oliveira e Fa ze¡da F orfaleza), e os dados analíticos encontram-se
no Apêndice I.

cuMULADos ou LÍerrrDos

?

Em face dos registros de campo e petrogriíficos, que apontam para estruturas
acamadadas, a
primeira questão a investigar pela litogeoquímica é a verificação
de processos cumuláticos e/ou de
evolução magmática em líquidos.

os

diagramas de variação em função do teor de l/.go (%) da figura
fornecem
informações relevantes a esta questão. Ao mesmo tempo que aponta
características cumuláticas
para os minerais ferro magnesianos (alto teor em ferro
e dispersão de elementos constituintes destes
minerais), há um forte grau de correlação para os elementos Na2o,
cao, Ar2o3 e, um pouco menor,
para SiO2, que são os elementos maiores encontrados no plagioclásio.

vlr5

De fato, foram observadas fortes evidências petrográficas da importância
deste mineral na
variação litológica dos corpos gabróicos, No corpo da Fazenda Fortaleza,
por exempro, o
plagioclásio cálcico (labradorita) da base do corpo é antipertítico,
e é conoido por uma matriz
granoblástica tardia de plagioclasio mais sódico (andesina) quartzo.
e

é possível que os minerais ferromagnesianos tenham sido concentrados por
cumuláticos A ausência de olivina e a pouca frequência de piroxênio está
associada à

Portanto,
processos

composição restrita do resíduo cumurático, similar à hornblenda (figura VI. r6b),

A

evolução

do ríquido intercumurus teria se

rearizado através

da

composição do
plagioclásio Um reforço a esta hipótese ocon'e na amostra CO-TUPI 7i, retirada de vênulas
leucocráticas do corpo da Fazenda Fortaleza, que claramente representam
material intercumulus
de

composição petrográfica e química semerhante ao tonalito gnaisse
do complexo Rio Negro.

SÉRIEMAGMÁTICA
Considerando que

os gabros, pelo menos em parte, tenham seguido um trend

de

diferenciação magmática, passa-se a uma análise da série magmática que representam.
Trata-se de
uma série toleitica de alto-Mg, com basartos komatiiticos, toleitos de alto Mg
com gradações para a
série calci-alcalina (figura VL 16). A série inicia-se com médio-K, e pode
ser correlacionada
à série

dos gnaisses do complexo fuo Negro.

o

corpo da Fazenda Fortareza, que porta um intercumulus
tonalítico. tem características calci-alcalinas, enquanto os outros dois corpos
tem afinidade toleítica.
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vI l5- : Diagramas de variação para as rochas gabróicas: a) elementos que apresentam
correlação elevada com o índice de diierenciação ado-tado (%Mgo);u¡
t u"a
ou ausente correlação com o mesmo índice ( elementos como o Cu,Co,Sc,V
"te-!ntoí"om
e Cr, apesar de
nãoapresentados na_ figura, possuem comportamento semelhante ao Ni¡ '
(+) Corpo Córrego do Oliveira; (*) CorpoFazenda Fortaleza, (x) Corpã
Cónego da prata.
figura

FeO*

No2O + K2O

FeO" + lio2

figura VL 16 : Diagramas de classificação geoquímica
dos corpos gabróicos:
a) os gabros pertencem à série toleítica no diagrama
AFM de Irvine & Baragar ( 1971);
b) o mineral comum da série é a hornblenda,
como se percebe na superposição com a
composição da da horblenda (Winkler, 1976)
no diagrama ACF;
c) variações composicionais da série
(equivalentes extrusivos, Jensen, 1976),

PK- komatiito peridotítico;
BK- komatiito basáltico,
HMT- toleíto de alto-Mg,
FIFT-toleíto dealto-Fe,
CB-basalto calci alcalino,
CD-dacito calci-alcalino;
d) a série magmática dos gabros interpretada
como a parte básica de
uma série de médio-K
(Le Maitre 1989);
e) variação do teor de alumina e do índice de
alcalinidade para as rochas gabróicas
(Wilson 1989)
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DIFERENÇAS ENTRE OS CORPOS GABRÓICOS

o

Corpo Córrego do Oliveira tem uma composição química diferente dos outros
corpos
gabróicos, com valor elevado em MgO e terras ra¡as e anomalia positiva
de európio, comportandose como um basalto komatiítico (tabela w.4, figura vL lg). cada corpo apresenta
uma evolução
particular em termos de diferenciação de terras raras (figura VI,17).

Córrego 0liveira

Córrego da Prata

Fazenda X'ortalez¡

Komatiito

basalto toleítico de

basalto

Classi/icação (*)

peridotítico a
basáltico

Mso

lt -

(%ù

alto-Mg

a basalto

alto-Fe e alto-Mg a

calci alcalino

dacito calci-alcalino

4-9

2-8
22-36

15

Indice de Solidtfi cação

50-60

25-39

Epar

128 a 98 ppm

104 a 83

anomalia európio

Negativa

Positiva

Positiva

1,8 a2,3

1,3 a 1,6

-85

25a85

EuiEu *

-

La/Lu

0,7s

48a95

53

a3l

ppm

tabela VI 4: Diferenças geoquimicas entre os corpos gabróicos (*) equivalentes
extrusivos segundo
Jensen ( 1976).

AMBIENTE TECTONICO

Ainda assumindo

o

comportamento evolutivo dos gabros,

é possivel posicioná-ros

em

diagramas de ambiência tectônica normalmente utilizados para rochas
basálticas (figura VLlg).
Nestes diagramas, a química das amostras analisadas sugere um
ambiente de arco vulcânico. Estes
arcos pode se instalar em crosta oceânica (arcos de ilhas) ou continental (arcos
continentais, muitos

com caráter calci-alcalino).

o

diagrama

d da figura VLIS

concentra as amostras nos arcos

continentais outros complexos gabróicos na Faixa Ribeira Setentrional tiveram
seu ambiente
gerador interpretado como arco de ilhas (Wiedemann et al 1993).
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figura vI l7 . a,b,c) padrões de terras raras normalizados por sun (19g2); d) índice de
sotidificação versus Mgo, demonstrando o carárer mais primitivo das roihas áã óoii"Ãã
ããôrir"i_
ra; e) distribuição das anomalias de európio; f¡ graú de diferenciação nas terras
*Lu, ôu¿ul
nos corpos gabróicos.
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figura

vI

8 : Diagramas tectônicos para rochas gabróicas: a) posicionamento das
amostras
em ambiente de arco vulcânico (Meschede 1986I b) caracteííäação ¿o u..o
.o¡no u* aico ¿e ilhas
que transiciona para basaltos calci-alcalinos (pearce & cann
1973); c ) diagramas ¿"
incompatíveis (wood r980) com Hf, posicionando os gabros como 6asartoJe,
"ì.r.nto,
utirru..
d) diagrama de Pearce 1983 posicionãndo os gabros
murg"o, continentar ativa.
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Geocronologia e geoquímica isotópica

Os dados analíticos em rochas gabróicas são encontrados no Apêndice II e foram incluídos
na tabela VL3 (razão stsr/8usr calculada par:a 630 Ma) e nas figuras VI.9c e VL l0.
esta última com
as informações do sistema Sm/Nd,

A razão ttsr/86sr

de o,7078 da amostra DB-FR-34a (gabro do corpo córrego do
Oliveira, tabela \¡I.3) é muito elevada para rochas juvenis, de arcos de ilhas. Razões semelhantes
loro vu¡

também foram obtidas para os diorito gnaisses do Complexo Rio Negro e em corpos gabróicos na
Faixa Ribeira Setentrional (Wiedemann et al 1993),
O valor analítico no sistema Sm/lrld para a mesma amostra (v, Apêndice II) é coerente com
tTsr/tusr
o
laro v,¡ elevado. A idade modelo e a reta de evolução isotópica do gabro são equivalentes
à idade Tov (1,82 Ga) e à reta do diorito gnaisse do complexo Rio Negro. portanto, os magmas
gabróicos e dioriticos revelam fontes com história isotópica anterior ao
Ciclo Brasiliano,
diferentemente do que acontece com o magma tonalítico do complexo Rio Negro, que
tem
comportamento juvenil para o Brasiliano.

Gapítulo

Vll.l

Vll-

O Leucogranito Gnaisse

-- Aspectos de campo e petrografia
Corpos tabulares

de granito

gnaisse hololeucocrático

a

leucocrático (com porções

gnáissicas) de espessura decimétrica a métrica apresentam contatos abruptos e discordantes
da
foliação de paragnaisses e também de ortognaisses do complexo Rio Negro (figura IV.7).
Esta
rocha foi descrita por Barbosa & Grossi Sad (1985) a.omo Gnaisse Granitóide da Unidode Rio

Negro

Tupinambá et al (1996) a incluiram inicialmente no complexo Rio Negro, concepção que é
modificada na presente tese.
e

O Leucogranito Gnaisse representa tipo magmático mais novo que as rochas do Complexo
Rio Negro e mais velho que a intrusão do Batólito da Serra dos Órgãos, Pode ocorrer de maneiras
diferentes, de acordo com a rocha encaixante da intrusão (características petrográficas na tabela

vrr l):

A

Grandes soleiras ou pequenos diques em meio à rochqs do Complexo Rio Negro - estes corpos
têm composição de granodiorito à granito, com raros termos tonalíticos, Apresentam, além do

baixo índice de coq grão médio e textura homófona nas bandas felsicas e no interior dos
grandes plútons. A presença de schlieren, enclaves microgranulares e enclaves granulares
de
hornblenda gabro é frequente.

B. stocks em meio à

metassedimenlos

-

são corpos homogêneos, muito pouco foliados, de

Leucogranito Gnaisse, que ocorrem nos arredores da cidade de Cordeiro e Sumidouro.
Predominam os tipos hololeucocráticos, que variam composicionalmente de granito à alcalifeldspato

granito. Transicionam para as encaixantes

metassedimentares através de tipos

quartzosos, com granada e sillimanita.

C

Soleiras em meio à metassedimenlos

-

bandas concordantes pegmatóides (algumas vezes com

textura gráfica), de contatos definidos, em meio ao biotita paragnaisse finamente laminado.

Soleiras ou
diques no
Complexo Rio

Stocks em
metassedimentos

Soleiras em
metassedimentos

Características petrográficas seme lhantes
muscovita euédrica

microclina e ortoclásio pertíticos
matriz felsica granoblástica
quartzo anedral tardio
zircão em pequena quantidade
Características petrogr|fr cas diÍere nciadolas

biotita parda
cristais isolados de hornblenda verde

plagioclásio subedral,zonado
plagioclásio c/ borda de albita no
contato com k-feldspato

tita¡ita

subedral

biotita marrom clara
granada anedral sem inclusões

quartzo anedral até 80

Yo.

sillimanita prismática

tabela VII. 1; Características petrográficas dos tipos de ocorrência de Leucogranito
Gnaisse.

A partir das informações petrográficas e de afloramento, há possibilidade de diferenciar o
Leucogranito Gnaisse intrusivo no complexo Rio Negro daquele intrusivo em paragnaisse.
No

o

mapeamento geológico na região de cordeiro e de sumidouro indica que há uma
passagem continua de um tipo para o outro, Em cordeiro, por exemplo,
leucogranitos homófonos
entanto,

que envolvem paragnaisses passam a Leucogranito Gnaisse associado ao Gabro
da Fazenda
Fortaleza, sem que haja contatos abruptos, Portanto, de acordo com o atual nível
de investigação
desta tese, os dois tipos de leucogranito serão tratados conjuntamente.

Na região entre Nova Friburgo e Sumidouro se encontra um espesso sheet de ¡eucogranito
gnáissico com espessura estimada em 1.000 metros. O corpo só é foliado
em seus contatos externos,
e em seu interior predomina uma textura homófona semelhante ao arranjo textural
do Granito de
Nova Friburgo, diferenciando-se deste apenas apenas pela mineralogia diversa.

I

l5

Regionalmente, este corpo envolve o Batólito da Sena dos Órgãos, nas proximidades
do
contato com o Complexo Rio Negro, Predomina claramente no limite noroeste do batólito, pode
e

ser seguido ao longo deste contato até as proximidades de Miguel pereira (RI), onde foi
denominado por Machado & Demange (1994b) como Baîolito da Serra das Araras. Foi
nesta
região que Delhal et al (1969) obtiveram a idade UÆb em zircão de 620 +/- 20 Ma, inrerpretada
como a idade da migmatização e do magmatismo granítico da Serra dos örgãos. Esta
idade foi
posteriormente utilizada como referência para

(Grossi Sad

o magmatismo do Batólito da Serra dos örgãos

&

Barbosa 1985), Nesta tese a rocha predominante no afloramento amostrado por
Delhal et al (1969) foi interpretada como a fácies migmatítica do Leucogranito Gnaisse.

Vll.2

-

Litogeoquímica

Foram analisadas seis amostras de Leucogranito Gnaisse,
encontram'se no Apêndice

LA

amostra

DB-III-4I foi

e os resultados

analíticos

coletada no espesso sheet de Leucogranito

Ganaisse; duas amostras (DB-TUP-3O 49) representam diques e corpos irregulares que intrudem
o
tonalito gnaisse do complexo Rio Negro na pedreira do senhor José Araújo, em Duas Barras, a
amostra co-v-l3a faz parte de uma sequência que grada para tonalito gnaisse e gabro, próximo
à

Bom Jardim; a amostra NF-TUP-3 foi coletada em uma faixa de Leucogranito Gnaisse
entre dois
corpos graníticos pós-tectônicos; finalmente, a amostra DB-II-39 foi coletada em meio
ao corpo de
Leucogranito Gnaisse a norte de Sumidouro, um típico stock com contatos gradacionais
para
paragnaisses,

Os diagramas de Harker para estas ¿ìmostras (figura

VII

1) ilustram trends evolutivos entre

as amostras, o que sugere cogeneticidade entre elas. Em quase todos os elementos
ilustrados, há
uma mudança brusca no comportamento geoquímico da série para valores de SiOz > 74
partir
%o,

A

deste limite, o líquido passa a se enriquecer em

Tioz, Mgo, Fq6 e Nazo e se empobrecer em K2o.
Estes elementos sugerem que, até aquele limite, o líquido vinha sendo fracionado
em hornblenda e
plagioclásio Após o limite, parou de fornecer estes minerais e passou a fracionar
microclina.
Quanto à distribuição dos elementos de terras raras (figura VII.2), somente a amostra NFTUP-3 apresenta padrão de distribuição semelhante às rochas do Complexo Rio Negro.
As
demais

amostras apresentam um fracionamento cada vez mais elevado entre terras raras
leves e pesadas,
até a amostra DB-TUP-3OG, com razão Lallu de 850, Não há anomalia significativa
de európio no
Leucogranito Gnaisse, e somente as amostras mais fracionadas chegam a apresentar
uma pequena
a¡omalia positiva.
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figura VIl.1 : diagramas de Harker (o/o elemento
versus %o SiO2) para amostras do leucogranito
gnaisse. Dados analíticos no Apêndice IIL
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figura VII.2. Diagramas dedistribuição de terras raras para Leucogranito
Gnaisse, normalizados segundo Sun (1982): a) padrão de distribuição para
a maioria das amostras analisadas; b) amostras mais diferenciadas do conj

unto.

I

t8

O Leucogranito Gnaisse se encontra na parte mais rica em álcalis da série calci-alcalina
(figura VII,4a), e não tem afinidade com a série alcalina (figura VII.3b), As rochas
são fracamente
peraluminosas, com um índice de saturação em alumina entre 1,0 e 1,1 (figura
vII.3c). os minerais

índice indicados pelo diagrama de Debon

&

LeFort (1983) para rochas peraluminosas (figura
vII.3d) foram descritos no exame petrográfico (tabela vII.l). o conjunto de amostras do

Leucogranito Gnaisse pode ser caracterizada como uma série calci-alcalina de
alto-K (figura

WI

3e).

os diagramas utilizados não apoiam a interpretação do Leucogranito Gnaisse como um SGranitóide, porque: a) os diagramas de Harker em elementos maiores demostram
diferenciação
magmática, o que não ocorre neste tipo de rocha; b) o índice de saturação em alumina
é baixo; c)
sua composição equivale à de um granito fracionado de granitos ainda mais
metaluminosos
(confirmado pela presença de hornblenda relicta na maioria das amostras).
Quanto ao posicionamento tectônico, as amostras concentram-se no campo sin-colisional do
diagrama Rl x R2 de Batchelor & Bowden (19g2), figura vII.4. No diagrama de pearce

et

al

(1984), no entanto, a herança magmática dos granitos condiciona os baixos valores
de Rb, o que
explica o agrupamento dos dados fora do campo sin-colisional do diagrama. para

verificar

a

questão, foram utilizados diagramas elaborados a partir dos limites estabelecidos por
A¡vin &
Rostamizadeh (1977) pua diversos tipos de granitos (figura VII.6), que posicionam
claramenre as
amostras no campo sin-colisional
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Vll.3

-

Geocronologia e geoquímica isotópica
cEocRoNoLocIA

Amostra DB-TUP-30G

-

pbÆb EM

MoNocRlsr¿rs ng zm.cÃo

Foram utilizados, no cálculo da idade, os dados de 6 cristais de

zircão. O cns|al 2 foi eliminado devido ao elevado erro analítico e por apresentar idades menores
que as atingidas pelos outros cristais. Os resultados das análises dos sete cristais estão apresentados
na figura

vII,7

e no Apêndice

IL o cristal 1 forneceu 2 etapas de evaporação, a 1450"c ea 1500'c

com um e dois blocos, respeetivamente. O cristal 3 forneceu uma etapa de evaporação a 1500"C.
Nessa etapa aproveitou-se somente um bloco, os demais foram eliminados por apresentarem raeão
204PbP06Pb

> 0,0004 ou idades inferiores a média. O cristal 4 forneceu 3 etapas de evaporação
sendo que somente a etapa a 1450'c foi aproveitada para o cálculo da idade. As demais
apresentavam idades inferiores a média calculada sendo eliminadas manualmente. Os cristais 5 e 6

forneceram apenas uma etapa de evaporação cada um, a uma temperatura de l530oc e 1450.c,
respectivamente.

o

cristal 7 forneceu 2 etapas de evaporação sendo a primeira a l4g0'C, com um

bloco,easegunda,al550oC"com5blocoscomidadespróximas(597+l2Mae5g3+4Ma).
Esses zircões forneceram uma idade média de 599

+

5

Ma.

a 2o.

Amostta NF-TUP-3 -Para esta amost¡a foram analisados 10 cristais da fração A e 5 cristais
da fração B.
Para a fiação

cristais 1,

A

foram utilizados no cálculo da idade apenas três dos cristais analisados. Os

2,3,9 e 10 apresentaram

uma baixa emissão de Pb, não sendo possivel a sua análise. Os

cristais 4 e 5 emitiram Pb suficiente para a análise, entretanto, fomeceram idades inferiores às dos
demais zircões, Os resultados analíticos da fração A estão apresentados na Figura VII.8 e no
Apêndice II. O cristal 6 forneceu duas etapas de evaporação, ambas com dois blocos, uma a 1450'C
e

outra i500'C, sendo

a l450oc.

a

primeria etapa eliminada do calculo. O cristal 7 forneceu um bloco de idade

o

cristal 8 forneceu duas etapas de evaporação, uma a l480oc e outra a 1550oc, com
idades próximas (590 + 6 Ma e 59 t + 10 Ma, respectivamente). Esses 3 cristais de zircões
forneceram uma idade média de 592 + 5 Ma (2o),
Para a fracão

B

foram analisados 5 cristais de zircão, sendo que todos foram utilizados no

cálculo da idade. Os resultados analíticos dos zircões da fração B estão na figura WI.9 e no
Apêndice IL Esses zircões forneceram três etapas de evaporação, com excessão do zircão 3, que
forneceu 4 etapas. No zircão 1 aproveitou-se apenas a etapa a 1500oC. O zircão 2 forneceu etapas

de evaporação com poucos blocos, mas com idades próximas a média calculada. Do zircão

3

123

aproveitou-se apenas

a etapa em 1480"C, O zircão 4 foi o que apresentou melhor resultado

analítico, podendo ser aproveitadas as três etapas de evaporação. Finalmente têm-se o zircão 5,
do
qual foi aproveitada somente a primeira etapa de evaporação, a l450oC, Esses 5 cristais forneceram
uma idade de 588 + 9 Ma (2o).

Como as idades obfidas para cada uma das frações superpõem-se dentro do intervalo
de er¡o, optou-se por trata.r os dados conjrÌntamente. obteve-se, assim, uma idade de 5gg + 6

Ma (2o), considerada como o tempo de cirstalização dos zircões analisados da amostra NFTUP-3 (figura VII.10).

ldade:599t5Ma

Amostra DB-TUP-30a

Etapas de evaporação

Figura

VIL6

- Idade versus Etapas de evaporação de 7 cristais de zircáo da amostra DB-TUP-30G,

analisada no Pará-Isso, da Universidade Federal do Pará. Círculo cheio - bloco válido de razões

isotôpicas; Barra vertical - desvio analítico a2,5
2o4Pbl206Pb

o;"x"-

bloco eliminado por apresentar razão

superior a 0,0004; euadrado - broco eliminado subjetivamente; Losango - broco
eliminado por apresentar desvio superior a 2,5 o;

Amostra NF-Tup-3A - Leucogranito

ldade:592t5Ma

500

ldade
(Ma)

300

Etapas de evaporação

Figura VILT - Idade versus Etapas de evaporação de 5 cristais de zircão da amostra

NF-TI}-3,

fração A, analisada no Pará-Isso, da Universidade Federal do Pará. Círculo cheio - bloco válido de
razões isotópicas; Barra vertical - desvio analítico
razão

20aPb/206Pb

az,5 a;"X"- bloco eliminado por apresentar

superior a 0,0004; Quadrado - bloco eliminado subjetivamente; Losango - bloco

eliminado por apresentar desvio superior a 2,5 o;

Amostra NF-Tup-3B - Leucogranito

Idacle: 588

x9 Ma

Etapas de evaporação

Figura vIL

T - Idade versus

Etapas de evaporação de 5 cristais de zircão da amostra NF-TUp-3,

fração B, analisada no Pará-Isso, da Universidade Federal do Pa¡á. Círculo cheio - bloco válido de
razões isotópicas; Barra vertical - desvio analítico a2,5

a;"X"-

bloco eliminado por apresentar

razão"ooPb/'*Pb superior a 0,0004; Quadrado - bloco eliminado subjetivamente; Losango - bloco
eliminado por apresentar desvio superior a 2,5 o.

Amostra NF-TUP-3 - Leucogranito

Idade:589t6Ma

ldade
(Ma)

Etapas de evapo,ação

Figura

vII.9

- Idade versus Etapas de evaporação de 8 cristais de zircão da amostra NF-TUp-3,

frações A e B, analisada no Pará-Isso, da universidade Federal do pará. círculo cheio - bloco

válido de razões isotópicas; Barra vertical - desvio analítico a2,5

o;"x"-

bloco eliminado por

apresentar razão2oÞb/206Pb superior a 0,0004; Quadrado - bloco eliminado subjetivamente;

Losango - bloco eliminado por apresentar desvio superior a 2,5 o.
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GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA Rb/ST

Somente duas amostras foram analisadas por este método

-

aquelas datadas pelo método

Pb/Pb em monocristal de zircão. Os valores analíticos encontram-se no Apêndice II.

Um isócrona de referência com todas as amostras (com exceção da amostra DB-TIIP-30a)
fornece idade de 330 +

5l Ma, com razão inicial

de 0, 714i2 e MSWD de 1,52. outra tentativa,

eliminando ainda a amostra NF-TI-,P-3, fornece idade de 441 + 103 Ma, razão inicial de 0,71183 e

MSWD de 1,48. Esta idade é semelhante àquela obtida para o complexo Rio Negro em isócrona de
afloramento (474 Ma

No de

+

51

Ma, frgura M,9) e deve refletir reaquecimento tardio do sistema,

campo Fonte

Material

(*)

87Rb/

86sr

DB-TLIP-30a

Leucogranito

NF-TUP-3

Leucogranito
Leucogranito

tts"/
tusr

hm 18,125 0,71033
hm 3,287 0,72965
hm 2,7380 0.725600

87sry'6sr
(600 Ma)

0555245
0.701525
0.702173

gn 2.0450 0.725000 0.707502
Leucogranito gn 2,6000 0.731400 0,709153
Leucogranito gn 0,8870 0 716900 0.709310
Leucogranito gn 13900 O 720700 0.708807
Leucogranito

4-5h
4-5a

tabela

VIL2:

razões

*tsr/86sr
1ø00

Ma)

para leucogranito gnaisse,

A idade adotada para a regressão

foi obtida pelo método PbÆb em monozircão. (*) classificação da amostra segundo critérios desta
tese: hm-leucogranito homófono; gn - leucogranito gnáissico. Fonte: I Ledent & pasteels
(1968),2

-

Delhal et al (1969),

r29

cEocRoNol-ocrA

E GEOQUÍMICA rSOTóprCA Sm/Nld

Foram realizadas duas análises para este sistema isotópico no Leucogranito Gnaisse em
amostras (NF-TUP-3 e DB-TllP-3Oa) datadas pelo método Pb/Pb em monocristal de zircão.

Os

dados analíticos encontram-se no Apêndice II,
O que se destaca nos resultados analíticos é o alto valor de fiacionamento (fs*vN¿) da
amostra
DB-TUP-3Oa, de - 0,64. Este número reforça as interpretações litogeoquímicas sobre
a origem por
fracionamento do Leucogranito Gnaisse. A idade modelo Torur calculada para a amostra (1,1
Ga)
não apresenta significado petrogenético.

os valores de

€10,e

cu¡ das amostras são de

-3,0r (NF-TIJ'P-3) e -3,9i (DB-TLp-30a),

concordante com a faixa de diorito gnaisse (-4,73) e gabro (-3,97), revelando a participação
de uma
componente crustal relativamente jovem na geração do Leucogranito Gnaisse, possivelmente

as

rochas do CRN

Tot

1,64 Go
DB-TUP-3Oo

\oo
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figura VII l0 : Evolução isolópica do sistema Sm,ttd em Leucogranito Gnaisse, comparado a rochas do Complexo Rio Negro
(ton - tonalito gnaisse; di - diorito gnaisse e gb - gabro) A retas da amostra DB-TUP-3Oa foi redesenhadas em duplo estágio
(Saro 1997)
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Vlll.1

-

-

O Batólito da Serra dos órgãos

Aspectos de campo e petrografia

Os gnaisses do Batólito da Serra dos Örgãos (BSO) se caracterizam pela granulação grossa.

índice de cor de meso a leucocrático, foliação descontínua, dada por aglomerados centimétricos de
biotita +/- homblenda, granada nos terïnos leucocráticos e quartzo visível a olho nu, em grandes
cristais acinzentados, em forma de "gota".

A

análise de 38 seções delgadas (tabela

vIII.l)

série petrográhca contínua à hornblenda e à titanita.,

revelou que o BSo se apresenta em uma

com

variações tonalíticas a graníticas,

predominando os termos grarodioríticos (fìgura VIII. 1).

O plagioclásio apresenta uma grande variação composicional, de oligoclásio a labradorita,
predominando andesina, uma caracte¡ística que diferencia os gnaisses do BSO e do
Complexo Rio

Negro (figura VIII 2).

A

tabela VIII.2 sumariza as diferenças petrográficas entre as rochas do

Batólito da Serra dos Órgãos e o tonalito gnaisse do Complexo Rio Negro.

Nos mapas regionais (Machado Filho et al, 1983; Barbosa & Grossi sad 1985), o BSo
aparece como um corpo único, sem apófises ou corpos menores nas escalas adotadas.
o
mapeamento geológico de semi-detalhe que foi realizado permitiu subdividir o BSO em quatro
faixas, entre as cidades de Bom Jardim e Nova F riburgo. a) Faixa Nova Friburgo,na área
urbana de
Nova Friburgo, com o afloramento mais representativo na Pedreira Ped rinco; b) Faim Bom
Jardim,
mais estreita e longa, que termina abruptamente nos amedores de Bom Jardim; c) Faixa pedra
da
santa Teresa, onde se localiza o corpo principal do batólito; d) Faixa chevrand, próxima
à vila
de

Monerat, na terminação do Faixa da pedra da Santa Teresa.
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Minerais essenciais

biotitd

marrom clara e poiquilitica, ocorre isolada ou agregada com hornblenda

hornblenda

esverdeada, está sempre envolvida por palhetas de biotita, o que impede identificação

macroscópica do mineral

granada
q drlzo

megacristais anedrais e com inclusões de minerais opacos
grandes cristais anedrais com contatos lobados que truncam uma trama poligonal de

quaftzo + plagioclásio anterior, o que sugere cristalização tardia

plagiocltisio ocorre

em trama granoblástica em contato com o quartzo; grande variação

composicional: de An36 (oligoclásio) a An66 (labradorita), com predominância de
andesina.

k-feldspato megacristais anedrais de microclina

em granitos e granodioritos e cristais intersticiais

em tonalitos

Minernis acessórios

litdnitct
dpcrtitd

ocone como grandes cristais isolados ou como inclusão em biotita ou homblenda
cristais isolados ou inclusos em homblenda; comum em tonalitos, diminuindo sua
concentração em direção aos granitos

zircõo

grandes cristais euédricos concentrados nos termos graníticos da série

epidoto

associado à clorita em processo de alteração da hornblenda

tabela VIII, 1: Características petrográficas dos minerais essenciais, acessórios e de alteração do

Batólito da Serra dos Órgãos,

f Bo"l. *o
O aOO
oôt

OOo

B¡otita

Hornblenda
Muscovila
Granada

ïtanita
Allan¡ta

Apatita

Ziîcão
Clorita
Sericita
Epitodo
B¡otita

Hornblenda
Muscovita
Granada

ïtanita
Allanita
Apatita
Zircão
I Minerais Opacos

Pedreira
Pedrinco

(.)

Ep¡todo

figun

vlll

l : composição minerålógrca de gnaisses do BSo em diagramas

eAp (streckeisen 1976)
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figura VIII.2: Histograma da composição do plagioclásio em gnaisses do Batólito da Serra dos órgãos, do Complexo Rio
Negro e emgabros. %o anortita determinada pelo método ótico de Michel-Levy

'ì
o
ã

Tonalito gnaisse do CRN

Batölito da Serra dos örgãos
Feições de afloramento

r

enclaves de rochas máficas

(diorito, .

hornblenda gabro) de várias

r

dimensões

Intrusões gabróicas centimétricas

a

Raros enclaves; quando existem, são de
rochas gnáissicas tonalíticas a quartzo-

dioríticas

quilométricas

.

Leucogranito Gnaisse gnaisse corta
somente o tonalito gnaisse do CRN
Feições macroscopicas

'

o índice de cor do tonalito gnaisse é mais

'

elevado (rocha mesocrática)

.
r

índice de cor mais baixo (rocha leuco a
mesocrática)

r
.

hornblenda visível
magnetita visível

"gotas" de quartzo cirzento anedral
granada é usualmente observada

Feições microscopicas

.

entre . vasto espectro composicional, de tonalito a
tonalito e granodiorito, com raros termos álcali-granito; a série se enriquece em
graníticos; a série não mostra
quartzo no intervalo tonalito-granodiorito;
enriquecimento elevado de quartzo;
variações composicionais ao longo do
faixa restrita de composição,

mergulho da foliação.

.

'

a
labradorita, com predomínio de
labradorita

¡

horblenda ocorre dissociada da biotita,

.

plagioclásio varia de andesina

em

plagioclásio tem composição de
oligoclásio a labradorita, com clara
predominância de andesina

megacristais

hornblenda e biotita ocorrem em agregados
minerais, o que difìculta o reconhecimento
macroscópico da hornblenda

.

apatita é um mineral acessório de grande
abundância; titanita também é

¡

muito

titanita tem alta concentração, em
detrimento de apatita

frequente

.

epidoto e carbonato são os minerais

alteração

de '

clorita é o mineral de alteração mais
comum

tabela VIIL2: critérios que diferenciam Tonalito Gnaisse do complexo Rio Negro e gnaisse do

Batólito da Serra dos Órgãos.

I36

A þ'aixa Nova Frihurgo foi estudada na Pedreira Pedrinco, na áreâ urbana de Nova Friburgo.

As amostras coletadas nesta pedreira se distribuem ao longo de uma série granitóide tonalitogranodiorito-granito (figura vIII.3a), e foram utilizadas para análises geocronológicas e
geoquimicas. Nesta pedreira se observa um gigantesco enclave de gnaisse com bandas quartzo

dioríticas melanocráticas e bandas tonalíticas mesocráticas, semelhante àquele encontrado em
rochas do Complexo Rio Negro.
A, Faixa Bom Jardim tem composição predominantemente granítica (fìgura

vIIL3b).

se

caracteriza pela presença de granada e pela ocorrência de enclaves metassedimentares em suas
bordas. A Pedreira de Banouete se localiza nesta faixa e foi amostrada para estudos geoquímicos e
geocronológicos. Nesta faixa se observa o contato do BSo com o complexo Rio Negro (cRN),
ao

Iongo de duas pedreiras na estrada Nova Friburgo

-

Cantagalo, investigado anteriormente por

Delhal et al (1969). Ambas as pedreiras expõem o plano de contato, que mergulha suavemente para
noroeste (figura IV.9) As partes superiores das cavas são formadas por rocha do BSO, e a base por

tonalito gnaisse do CRN, O contato é claramente intrusivo, abrupto, ligeiramente discordante. O
BSO imediatamente acima do contato é repleto de schlieren biotíticos e contém uma faixa métrica
de tonalito gnaisse. No tonalito gnaisse, a foliação é bem mais intensa do que na rocha do batólito,
com forte lineação mineral de biotita e hornblenda.

A Pedrq dq Santa Teresa, com 700 metros de altura e

cerca de quatro quilômetros de

comprimento, batizou a faixa homônima. Os tipos gnáissicos desta faixa tem grão grosso, caráter
mesocrático, composição predominantemente tonalítica e granada e quartzo em abundância (figura
WIL3c).
Na Faixa Chevrand são comuns tipos leucocráticos graníticos com homblenda e biotita. A
Pedra do Chevrand. maciço de gnaisse leucocrático nos arredores da localidade de Monerat, dá o
nome à faixa. A série petrográfica desta faixa é contínua e de largo espectro, com titanita e allanita

(figura VIIL3d). Os gnaisses leucocráticos da Faixa do Chevrand se diferenciam do Leucogranito
Gnaisse devido ao seu caráter textural (semelhante'as outras rochas do BSO), presença genenlizada
de hornblenda e titanita e ausência de muscovita primária.

A variação composicional dentro da série granitóide do BSO foi plotada no mapa da
figura VIIL4. Curvas de isoteores do valor demonstram que há variações sistemáticas deste
parâmetro no BSo.

fluxo magmático,

A

variação ocorre ao longo do mergulho da foliação, que tem propriedades de

e é consistente com a distribuição das faixas que

dividem o BSO.
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figura vIII 4: Teores de A/P (álcali-feldspato/plagioclásio)
determinado petrograficamenre para
gnaisses na terminação norte do BSo, entre
Bom Jardim e cordeiro (v. mapa georógico Ap. III)
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Vlll.2 -- Litogeoquím ica
Quatorze amostras de gnaisses do BSO foram analisadas, e os resultados encontram-se no
Apêndice IIL As amostras distribuem-se entre as faixas da Pedra da Santa Teresa (6), Bom
Jardim
(7) e Pedrinco (1).

os diagramas de Harker (figura

vIII

5) indicam que: a) as amostras se comportam em uma

tendência única somente com as variações da alumina e ferro; b) no restante dos
diagramas, as
faixas da Pedra da Santa Teresa e Pedrinco costumam demonstrar um trend próprio; c)
as amostras
da Faixa Bom Jardim apresentam um alto grau de dispersão. Os padrões de distribuição de te¡as
raras (figura WIL6) confirmam as observações dos diagramas de Harker: a Faixa Bom
Jardim se
destaca das demais pelo seu elevado grau de diferenciação entre tenas raras leves e pesadas.
Os
diagramas que diferenciam séries magmáticas (figura

vIII.7) posicionam o magmatismo do BSo

em uma série metaluminosa (figura VIILTc,d)" calci-alcalina (figura VIIL Ta) de médio a
alto-k
(figura VIIL Te).
Se reunidos os dados petrográficos (item

VIIL I) e os dados geoquímicos, verifica-se que o

magmatismo do BSO se caracteriza como uma série expandida, com termos mais primitivos
na
Faixa da Pedra da Santa Teresa e mais diferenciados na Faixa Bom Jardim. A ocorrência
de
diatexitos com enclaves metassedimentares nos contatos da Faixa Bom Jardim sugere assimilação
de encaixantes, que pode explicar a dispersão dos dados geoquímicos nesta faixa. As variações

de

composição de feldspato (figura

VIII 4) também demonstra

a diferença entre as faixas e sugere que

as variações químicas intemas podem estar associadas a processos de cristalização fracionada
gravitacionais, uma vez que as razões AÆ variam ao longo do mergulho da foliação.
Quanto ao posicionamento tectônico do magmatismo, os diagramas que se aplicam a este
estudo (figura VIII.8) discriminam dois ambientes para as amostras analisadas: a)
um ambiente de
arco wlcânico, pré-colisional (figura vIIL8a,b); b) outro
qardi- (figura vIILga) pós-

a
lmbienle
tectônico (figura VIIL8c). Percebe-se que as rochas de alto-K da Faixa Bom Jardim
têm afinidade
com um estágio tardi-tectônico (círculos na frgura vlll.ga), e que as rochas de médio-K
e menos
diferenciadas em tenas raras da Faixa da Pedra da Santa Teresa estão bem alinhadas
no campo pré-

colisional (figura WIL8a). Utilizando-se os parâmetros de Arvin

&

Rostamizadeh (1977) pode-se

descartar o ambiente de arco de ilhas, as amostras se distribuindo preferencialmente em
ambiente de
arco continental (frgura VIILg).
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Geocronologia e geoquímica isotópica
GEOCRONOLOGIA U/pb prr,r ZnCÃO

Foram analisadas 8 frações de zircão em duas amostras. Os dados analíticos,
a descrição das
amostras e das populações de zircão se encontram no Apêndice IL

A amostra CO-TUP-25 é proveniente de uma depósito de tá{us imediatamente abaixo
do
paredão principal da Pedra da Santa Teresa. A amostra
NF-TUP-2 foi concentrada a pa.rtir de unì
bloco de rocha com mais de 30 kg retirado da frente da Pedreira pedrinco,
na zona urbana de Nova
Friburgo.

os

resultados obtidos se encontram nas figuras

vIILlO e

11, em diagramas concórdia

elaborados a partir dos dados analíticos, As frações de zircão foram separadas
pela diferença de
susceptibilidade magnética. Na amostra NF-TUP-2 as frações M-4
são tipos diferentes de zircão
neoformado, assim como a fração M-5 da amostra co-Tlrp-25, Nas
demais frações, procurou-se
separar o tipo comum de zircão encontrado: tamanho grande (até
3:

rutilo (?)

l), amarelado, com inclusões

de

e opacos.

A idade obtida por

Ma Na Faixa Pedrinco

este método nas duas amostras está situada no intervalo entre 546
e 560

a idade é obtida no intercepto superior da Discórdia, não havendo
sinais de

herança em zircão Na amostra da Pedra da Santa Teresa a
situação é inversa - a idade refere-se ao
intercepto inferior, e a regressão para o intercepto superior
da Discórdia fornece a idade de 1.37g

Ma, com erro elevado Neste caso, a herança é evidente. Delhal et al (1969)
observaram este fato,
ao analisar zircões da Faixa Bom Jardim, em sua amostra 47

(frgura\¡Ill l2),

A ocorrência de zircão herdado é mais uma prova da contribuição crustal na
formação do
magma do BSo, em coerência com a presença de diatexitos com
enclaves metassedimenta¡es
no

contato e com a dispersão dos dados geoquímicos em certas faixas do BSO (v.
item VIIL2). A idade
do intercepto superior revela que a fonte crustal estaria fepresentada por: a) rochas
igneas ou
metamórficas do Cicto Transamazônico; b) sedimentos resultantes
da erosão destas rochas,
depositados entre 1,8 Ga e 0,6 Ga.

A

presença de xenólitos sedimentares no diatexito de
contato do BSO, a ausência de rochas

transamazônicas no Terreno oriental da Faixa Ribeira e a observação
comum de zircões desta idade
em metassedimentos da Faixa Ribeira (v. item III.3) favorece presença
a
de uma fonte crustal
metassedimentar para o BSO
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METODO Pb/Pb EM MONOCRISTAL DE ZIRCÃO

A amostra CO-TUP-I3, retirada

na Pedreira de Banquete, na Faixa Bom Jardim, apresentou menos

de cem zircões de boa qualidade para aplicação no método u/pb convencional, optou-se,
então, em

enviar uma fração destes zircões ao pa¡á-Isso, da trFpA, para análise no método pbÆb
em
monocristal de zircão A descrição da amostra, dos zircões e os resultados analíticos
encontram-se
no Apêndice IL

Foram analisados nove cristais de zircão, sendo que somente três emitiram suficiente
chumbo para análise, o quer resultou em alguns blocos que definiram uma idade, o
cristal que
apresentou melhores resultados foi o de ne 4 que forneceu 4 blocos de razões isotópicas.
O cristal 3
forneceu somente um bloco de razões. Esses cristais forneceram uma idade média
de 5g0 + l7 Ma

(2o) O elevado erro analítico

deve-se principalmente ao reduzido número de blocos e também a

baixa intensidade do sinal de pb durante as análises,

Amos/ra CO-TUP-í3

-

Batotitos.

Orgaos

tctade:

SAOtlT Ma

400

ldade
(Ma)

200

Etapas de evaporação

figura

VIII

13 - Diagrama Idade (em

Y) versus Etapas de evaporação (em X) de 3 cristais de zircão

CO-TUP-I3. Círculo cheio - bloco válido de razões isotópicas; Barra vertical - desvio
analítico a 2,5o; Quadrado - bloco eliminado subjetivamenter Losango - bloco eliminado por

da amostra

apresentar desvio superior a 2,5o;

150

cEocRoNoLOcrA E GEOQUÍMrCA rSOTóprCA Rb/Sr
Foram analisadas nove amostras por estes métodos, seis delas coletadas na Pedreira
Pedrinco (NF-TllP-2) e as demais nas faixas Bom Jardim (C0-TUP-2D) e da Pedra da Santa Teresa
(CO-TUP-25 e CO-T[IP-4). Além disso, foi incorporada para cálculo a amostra 49 de Delhal et al
(1e6e)

A isócrona da Pedreira Pedrinco (figura VIIL l4a) fornece um resultado de boa qualidade
(MSWD = 0,2), se excluída a amostra NF-Ttrp-2e, que apresenta excesso de 87sr, devido ao seu
caráter porfirítico. 525 + 16 Ma, com razão inicial de 0,7116. Trata-se de uma idade mais jovem do
que aquela obtida pelos sistema U,/Pb e Pb/Pb, e a razáo inicial é relativamente elevada para rochas
igneas granodioríticas.

O evento de rehomogeneização isotópica verificado na isócrona da Pedreira Pedrinco afetou
outras amostras do Batólito da Sema dos Órgãos coletadas na região. No gráLfico da figura VI¡L l5d
foram plotadas as razões 87sr/t6sr calculadas para a idade de cristalização (560 Ma) das amostras
analisadas do Batólito da Serra dos Órgãos. Se observada a sequência de amostras da pedreira

Pedrinco, observamos que aquelas com maior valor 87Rb/86sr regridem para um valor (875r/865r)56¡
de 0,7085. As amostras com baixos valores de 87Rb/8usr (<3,0) se mantém com ruzão ttsr/8usr
elevada, que não diminui quando calculada para 560 Ma, devido à fórmula de cálculo utilizada,
Portanto, os valores de 187sr/86sr)seo de 0,7085 estão mais próximos à razão 87sr/s6sr do magma do

batólito no momento de sua cristalização.
Quanto à escala do fenômeno de reequilíbrio isotópico, incluimos na figura

VIILl5d

as

razões 18?Sr/86Sr)soo de três amostras localizadas 20,0 km a norte da Pedreira Pedrinco. Todas elas
apresentam valores de stRb/8usr < 3,0. No entanto, somente a amostra co-Tup-4 apresenta o
mesmo comportamento da pedreira, As demais se aproximam do valor de 0,7085. Isto significa que
nunca foram enriquecidas isotopicamente (de outra forma, não teriam regredido a valores tão baixos

de

187sr/86Sr)seo) e que o

valor de 0,7085 deve representar, efetivamente, a razão 875r/865r inicial do

Batólito.

A distribuição das razões iniciais indica que o episódio de rehomogeneização isotópica de
525 Ma se restringiu à escala do afloramento da Pedreira Pedrinco, não ocorrendo em todo o
Batólito da Serra dos Orgãos. Portanto, isócronas de referência do Batólito da Serra dos órgãos
deveriam eliminar o efeito do evento superposto, No entanto, o valor obtido (579 Ma +/- l0 Ma,
figura VIII 15b) é maior do que

a idade

U/pb do corpo.

Quando são selecionadas as amostras que não sofreram enriquecimento isotópico (.4'l cord7 3
e cotup2f) e aquelas com 8tRb/86sr elevado (nftup2h, nftup2i), a isócrona resultante (MSWD:

t5l

0,27) fornece a idade de 562 +/-

13 Ma e RI

:

0,70863 (figura VIILl5c), Esta idade equivale,

dentro do limite de erro, àquela determinada pelo método U/pb.

A influência das amostras com baixa razão

87Rb/86Sr

está relacionada ao método adotado

para cálculo de isócronas (Williamson 1966), que valorizaas amostras com menor eno associado.

Baixos teores de Rb e Sr são determinados por diluição isotópica, com erïo analítico 100 vezes
menor do que as medidas feitas por fluorescência de raios-X em amostras com teores mais
elevados. No caso em estudo, se utilizado o método de cálculo DcRoNo, que não leva em conta o
erro individual das amostras, a idade isocrônica para todas as amostras é de 553 +/- 13 Ma, com
razão inicial de 0,70969, e coincide com a idade U,Db do BSO.

Em resumo, o estudo do sistema Rb/sr para o Batólito da Serra dos órgãos levou

às

seguintes conclusões:

a)
b)

875r/*65r
a tazão
dos gnaisses do batólito na época de cristalização é de cerca de 0,70g5;

na escala de afloramento, um fenômeno de rehomogeneização isotópica ocorreu há 525

lr{a+/-

c)

16 Ma, que

reequilibrou

a razão

875r/865r

do sistema em 0,71156;

é possívet que o fenômeno de 525 Ma esteja relacionado à passagem de soluções
hidrotermais após a formação da foliação dos gnaisses, reconhecidas através do
crescimento generalizado de quartzo anedral tardio nos gnaisses.

d)

a idade de cristälização (560 Ma) pode ser obtida em isócronas de referência na região
de Bom Jardim/l'{ova Friburgo, o que indica que o fenômeno de 525
nesta escala de atuação.

Ma não foi efetivo
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figura VIII 14: Resultados Rb/Sr do Batólito da Serra dos Órgãos: a) isócrona da pedreira pedrinco,
em Nova Friburgo;
b) isócrona de referência para a região de N. Friburgo/Bom Jãrdim; d) isócrona de
refeiência da mesma .eg;ao que eñr-it¡,
com amostras sem enriquecimento isotópico ou com alta razão "Rb/'"Sr; e) razões "Sr/o"Sr calculadu, p.isoo
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Neste sistema isotópico foram analisadas duas amostras de gnaisses do BSO. A primeira
delas é proveniente da Pedra da Santa Teresa (CO-TUP -25) e a segunda foi coletada
na pedreira
Pedrinco ArF-TUP-2j)

Ambas foram datadas pelo método U/Pb em zircão, com idade de 560 Ma, e os resultados
foram discutidos anteriormente, utilizando, inclusive, resultados anteriores em Delhal
et al (1973),
concluindo-se que a) as faixas Bom Jardim e Santa Teresa apresentam forte herança
de 1,9 Ga,
possivelmente devido à assimilação das rochas encaixantes;

b) a Faixa pedrinco não apresenta

sinais de herança,
Os resultados Sm,Ì"ld são concordantes como os outros sistemas (figura

VIII, l5), A amostra

CO-TUP-25, da Pedra da Santa Teresa, é aquela que mais se distancia do magma juvenil
do tonalito
gnaisse do complexo Rio Negro, com ÊNd(0.6ca)= -5,9. A amostra
NF-Tup-2j, da pedreira pedrinco,
tem e¡¡

16,6

ca: -4,22, compatível com

as rochas do complexo

Rio Negro (diorito gnaisse: - 4,73;

gabro do Corpo Cónego do Oliveira: 3,97),

A idade modelo da amostra da Pedra da
das idades do Leucogranito Gnaisse

(r,7 a r,64

Santa Teresa (1,73 Ga) pode ser incluída na faixa

Ga, duplo estágio) e do complexo

Rio Negro (1,g2
- 1'78 Ga, com exceção do tonalito gnaisse). Já a idade modelo da amostra da Faixa pedrinco se
distancia desta faixa (1,53 Ga), mostrando que está relacionada a um episódio de
acresção crustal
dife¡ente dos demais.
Portanto, os dados deste sistema levam a concluir que:

a)

o magmatismo do BSO pode estar relacionado geneticamente aos dioritos e gabros
do
Complexo Rio Negro e até mesmo ao Leucogranito Gnaisse, mas não possui identidade
isotópica com o tonalito gnaisse do Complexo Rio Negro;

b)

como observado nos sistemas u/pb e Rb/Sr, o magma do BSo tem uma imponante
contribuição de uma crosta transamazônica, seja ela ortoderivada ou metassedimentar.
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Capítulo lX - Os maciços de Nova Friburgo e São José do
Ribeirão

lx.l - Aspectos de campo e petrografia
Estes maciços são constituídos por corpos intrusivos de granitos homófonos, sem feições

macro ou microscópicas de deformação interna. Além dos corpos maiores, diques subverticais a
subhorizontais de granitos deste tipo cortam, em varios locais, o Batólito da Serra dos Órgãos, o

Complexo Rio Negro

e os

pæagnaisses. Xenólitos destas rochas encaixantes foram também

observados nos corpos maiores de granito.

A cartografia geológica dos corpos de granito do Maciço de Nova Friburgo foi compilada
dos mapas geológicos de Rosier (1965), Matos et al (1980) e Junho (1991). os maiores stocks
graníticos foram denominados por Grossi Sad et al (1980) como caledônia, Salinas, campo do
Coelho e Frades (Mapa Geológico do Apêndice

III),

Os três primeiros corpos formam uma arranjo

anelar descontínuo, podendo representar porções de um mesmo maciço intrusivo,

O Maciço de São José do Ribeirão (Matos et al, 1980) se apresenta como um único corpo

intrusivo, e teve sua cartografia modificada durante este trabalho. Outras porções deste maciço
afloram na região de Amparo, a leste da cidade de Nova Friburgo, mas não foram examinadas nesta
tese.

Segundo Junho (1991), o magmatismo granítico se apresenta em viirias fácies (tabela

IX.l).

os enclaves dioríticos representam o teÍno mais básico do conjunto, e também mais antigo, os
termos intermediarios são o Granodiorito, Granito Porfirítico e Granito Megaporfirítico.
Leucogranito e pegmatito são os termos mais alcalinos e, também, mais novos, Todas as fäcies
descritas por Junho (1991) foram por nós examinadas, excetuando-se o Granodiorito.
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Forma de ocorrência
Maciço de Nova Friburgo
Diques cortando o Batólito da Serra dos

(Pedreira Pedrinco.¡ e o

Complexo Rio Negro, na Pedreira de Banquete

Porfirítico

Fácies predominante em área, de colocação post¿nor à ülstalização do

granito megaporfirítico

(I

);

contém enclaves de rochas do Batólito da Serra dos órgãos

Graniîa
megaporfirítico
Granodit¡riÍ.o
Ettclaves dioríticos

Encontrado somente no Corpo da Caledônia

(1)

o Corp" da Catedôr,,a

apresenta enclaves de gnaisse finamente laminado, milonítico

Aflora na região central do Corpo de

Salinffi

Centimétricos e subangulosos, geralmente no g.anito m"gaporfoítËo (Ð

Maciço de São José do Ribeirão
Granito
(]reme

Grantk¡
Cinza
tabela

Ocorre como soleira e diques em meio ao
de Amparo

Forma a maior parte no Maciço de S. José do Ribeiøã

m¿

localidñ

homônima

IX.l

Formas de ocorrência das intrusões graníticas nos maciços de Nova Friburgo e
S, José
do Ribeirão, (1) informação de Junho (1990)

A análise petrográfica de 22 lâminas destes granitos encontra-se disposta nas
tabelas IX.2
na figura lX. I, e revelou que:

e

IX.3

e

a)

as amostras dos dois maciços formam uma série petrografica descontínua
à biotita e allanita.

b)

monzograníticas: no maciço de são José do Ribeirão não ocorrem termos granodioríticos;
leucogranitos concentram-se na parte sienogranítica a álcali-feldspato granítica
da série, biotita
granitos na parte sienogranitica e granitos megaporfiríticos entre sienograriito
e

c)

$anodiorito;
muscovita ocofre como mineral primário somente em Leucogranito Gnaisses, granada
e
na
amostra mais potássica; inversamente, titanita ocorre unicamente em granodioritos
e hornblenda
está presente somente em uma amostra do conjunto analisado; minerais
opacos são comuns à
toda a série.

d)

como produtos de alteração, sericita e clorita ocorrem nos termos graníticos da série, e epidoto
nos termos monzograníticos a granodioríticos.

lvlociço de
Novo

o
I

Friburgo

I

Maciço de

]+
]H

José
Ribeiroo
S.

I

I
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Biotilo- groniio
Leucogronito
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Biotitq
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Apol¡fo
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f-lr

Epidoto

o

I

Opoco
Cloíto
Horblendo
Titonito

Sericìlo

o
r

l\/ociço de Soo José do Ribeiroo
N/ociço de Novo Friburgo

figura IX l: Diagrama QAP (Streckeisen 1976) para rochas dos maciços de Nova
Friburgo e São José do Ribeirào.
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Maciço de Nova Friburgo
Facies

De sc rição pe

trogrófi ca

Leuco-

allanita álcali-feldspato leucogranito, de grão médio a fino,

granito

arranjo equigranular entre microclina e quartzo globular e poucos cristais
cloritizados de biotita;
os minerais acessórios são allanita e opacos;
a sericita

Granito
PorJirítico

foi encontrada como produto de alteração da microclina

allanita biotita granito, de grão médio a fìno;
megacristais (< 1 cm tabulares de microclina; matriz com quartzo globular,

microclina e plagioclásio com borda albítica; biotita marrom clara em cristais
pequenos, curtos, isolados e não orientados;

minerais acessórios. allanita em grandes cristais prismáticos, zircão, pouca
apatita e minerais opacos framboidais

Granito

megaporfirítico

Variedade granítica
megacristais (1,0 a 6,0 cm) de de plagioclásio zonado e microclina com
inclusões de plagioclásio; matriz com microclina, quartzo anedral e plagioclásio

sericitizado c/bo¡da de albita; aglomerados de biotita marrom e opacos;
acessórios: allanita e opacos euedrais; minerais de alteração: clorita (com
inclusões de rutilo) e sericita (em feldspato) (2);
Variedade monzogranítica a granodiorítica:

Megacristais de microclina e plagioclásio An4t saussuritizado. euartzo em fitas
na matriz; biotita marrom em cristais grandes, isolados; acessórios: megacristais
de allanita, titanita euédrica

*

opacos em grandes cristais

rocha de grão médio, cinzenta, leuco

a

homófona

(I

)

Enclqves

pequenos cristais de biotita verde em matriz félsica muito fina; caracteristica é

dioríticos

abundância de apatita, com inclusões de opacos; outros minerais acessórios são a

a

titanita e a allanita

tabela

IX.2: Características petrográftcas das fácies do Maciço de Nova Friburgo. (1) informação de

Junho ( 1990)

Maciço de São José do Ribeirão
Facies

D e scri ç ão pe trografi ca

Granito

muscovita-allanitaleucogranito;

Cteme

cristais tabulares de microclina e matriz com quartzo anedral e cristais menores
de plagioclásio antipertítico sericitizado e com bordas de albita;

mica branca em megacristais subedrais e biotita marrom em cristais curtos,
isolados; acessórios: allanita em grandes cristais, opacos, zircão e clorita como

mineral de alteração;
a va¡iedade

álcali-feldspato granítica tem granada anedral na borda dos cristais

de biotita

Gran¡tÒ

Cinza

Biotitagranito;
cristais tabulares de microclina e matriz com plagioclásio antipertítico,

mirmequita e quartzo anedral interstiticial;
cristais isolados de biotita marrom esverdeada;
acessórios: allanita em megacristais, zircão euédrico, apatita acicular

tabela IX.3: características petrográficas das fácies do Maciço de são José do Ribeirão

Trabalhos anteriores (Rosier, 1957; Cordani et al 1968; Delhal et al 1969) verificaram uma
semelhança mineralógica entre as rochas do Batólito da Serra dos Órgãos

e granitos tardi-

tectônicos, como aqueles dos maciços de Nova Friburgo e São José do Ribeirão, com diferenças
apenas no grau de deformação.

Com as observações petrográficas realizada nesta tese, foi elaborado um quadro comparativo
entre os dois tipos magmáticos (figura IX,2) onde se observa duas séries granitóides diferentes ent¡e
si. O BSO representa uma série à hornblenda e titanita, enquanto que os granitos dos outros maciços
estão relacionados à uma série descontínua à biotita e allanita.
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figuraIX.2. Comparaçòes petrográficas entre as séries granitóides do Batólito

da S. Orgãos (BSO) e os maciços de N Friburgo e S. ¡õs¿ do Ribeirão.
Na distribuição mineralógica, os campos negros são do BSO e os vazados
são dos granitos.

Granito Nova Friburo
e S.José do Ribeiråã
Balolito da
Serra dos Órgãos

lX.2

- Litogeoquímica
Nos diagramas de Harker (figura IX,3), há uma dispersão muito grande dos pontos, fato já

observado por Junho (1980), Nas amostras escolhidas, predomina o granito porflrritico,
mas também
foram plotados dioritos, granitos megaporfiriticos e leucogranitos, todos descritos
no trabalho da
autora.

A série dos granitos é calci-alcalina a álcali-cálcica,
fortememente metaluminoso.

As

mas as amostras preservam um caráter

amostras também

diferentemente do resto dos ortognaisses estudados

se alinham em uma série de alto-K,
na tese. os granitos plotam, em sua grande

maioria, em campos em que são discriminados granitos pós_tectônicos (frgura IX.4),

são todos subalcalinos, quase sempre metaruminosos, e se posicionam na parte mais
evoluída do trend de diferenciação calci-alcalino. Plotam no campo sin-colisional a tardi-orogênico
e em vários diagramas de ambiência tectônica

162
FeO"

( "/"J

Ar2O3 (%)

'rt..I

l¡ï

r.-o.tar

llïär
: .:fi!.

0

t0
B

6

4

0

MgO

( "/o)

8
8

6

4

ó

.t...
.t-

' '.rj .

' .r 1..'

2

4

.

2

.t:

6

'"I

L.'l I r

[{rì

sio2

lolôì

80

0

óo

to

''o' 1"o1

figura IX 3: Diagramas de Harker para granitos do Maciço de Nova Friburgo (dados
analíticos de Junho 1990).

80

tó3

F'

Alcollno

A-C

c-A

Cólclco

å
ô
ôl
zo
+

o
c{

;?

=
U

'.7

C

o

oÕ

.

.v1r&

(.)

SlO2 (wt %)

No2O + K2O
F'

b)

,

N4oniqr &

E
o

Plccoli l9B9

9.
À/eloluminoso

Perolurninoso

.!

¡

..1

;.
¡t

{ tt i'on"g).1

6

"'Å¿
. fß.

ô

" t¡¡

zI

è'

o
s!

l

rrÉlto

i.+* lri'-

K

baixo

K

perolcoÌno

slo2
Al2O3(CoO + No2O +

K2O)

(wl %)

2

N4onlor & Plccotl 1989

figura IX43: Diagramas que discrimam a série
magmática do maciço de Nova Friburgo:
a) diagrama AFM, de Irvine & Baragar (1971);
b) índice de Shand da série;
c) classificação de pós-orogênico @OG) dos

IAG+CAG+CCG

granitos da série;
d) série calci-alcalina, utilizando-se os índices
de Peacock 1931);
e) classificaçã da série como alto-K.

75

sio2

77

(wt'/o)

lX.3

-

Geocronologia e geoquímica isotópica
SISTEMA Rb/Sr

A petrografia macro

e microscópica dos granitos de Nova Friburgo (item

estes não exibem processos metamórficos

fX,1) revelou

que

ou deformacionais posteriores à cristalização.

É
presumível, portânto, que isócronas Rb/Sr em rocha total venham a revelar a idade
de cristalização
destes granitos. O material analisado foi cedido pela professora Maria do Carmo Bustamante
Junho.
do Instituto de Geociências da LIFRJ, que obtçye- qerca de 120 análises químicas somente nos

granitos do Maciço de Nova Friburgo

(Jr"h" iÍJ03 As

análises isotópicas foram realizadas no

CEPEGeo/ USP, e os resultados encontram-se no Apêndice II.

No mapa geológico do Apêndice IV

se observa que as amostras estão distribuídas ao longo

dos três principais corpos graníticos do Maciço de Nova Friburgo.

No corpo Campo do Coelho está

situada a maioria das amostras. O corpo Salinas tem apenas uma amostra e o Corpo Caledônia
duas
amostras. As amostras nfg4 foram coletadas em afloramento isolado de granito, não representado

no mapa.
Os diagramas isocrônicos obtidos para o leucogranito e o granito porfirítico do Maciço de
Nova Friburgo se encontram na figura IX 5. o leucogranito é o tipo magmático mais novo
do

maciço e ocorre em diques finos, discordantes e subverticais que cortam os demais granitos.
Sua
idade isocrônica é de 547 + 8 Ma, com uma razão inicial de O,70427. O granito porfirítico,
o tipo
granítico predominante no maciço, apresenta idade isocrônica (figura IX.4b) de 560 +/23 Ma, com
razão inicial de 0,70680.
Apesar do elevado número de amostras, da separação entre leucogranito e granito porfirítico

segundo cronologia relativa de Junho (1980)

e da ausência de fenômenos metamórficos

ou
hidrotermais de monta, as idades isocrônicas Rb/Sr do Maciço de Nova Friburgo aqui apresentadas
se superpõem, ou são ainda mais antigas, que as idades U/Pb obtidas para o Batólito
da Sena dos
Órgãos (559 +l' 4 ly'ra) No entanto, as relações de campo e a petrografia indicam que
é o batólito é

um corpo intrusivo mais velho que os granitos do Maciço de Nova Friburgo (v. item IV.2).
Na tabela IX.4 e no gráfrco da figura IX.5c encontram-se as razões ttsr/-usr para 500 Ma
(um dos intervalos de idade do magmatismo, capítulo ltr). observa-se que as razões
se concentram

em 0,70ó--0,707, com grupos de amostras com valores menores (s0,704) e maiores (> 0,70g).
Existe, portanto, conjuntos diferenciados de amostras, que cristalizaram a partir de liquidos

com

diferentes razões isotópicas.
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frgura IX5:. Resultados Rb/Sr do Maciço de Nova Friburgo: a) isócrona de
leucogranito; b) isócrona de granito porfiritico; c) razões isotópicas calculadas para 500 Ma; d) isócrona para amostras com razões (500 Ma) eître 0,707 e
0,708; e) isócrona para amostras com razões (500 Ma) < 0,704.

"'Rb/*sr

"'Sr/'"Sr

0.25

0,70617

0,70439

Leucogranito

1.593

0,71867

0,70732

Granito

1,781

0,71964

0,70695

Leucogranito

nf94

t,797

0,71972

0,70692

Gra¡ito

nf59

2,205

0,72560

0.70989

Granito

nf60

1 ??

o,73197

0.70896

Granito

8a

3,45s

0,73174

0,70712

Leucogranito

nf53a

3,83 3

0,73596

0,70865

Leucogranito

nf55

4,151

0,73675

0,70717

Granito

nf39d

10,03

0,7'7263

0,701

5

Leucogranito

nf9c

10,99

0,78299

0,70470

Leucogranito

Amostra

nfl

10b

nfl

ùv

Ðr

(5fi1 Må)

1

Rocha

tabela IX.4r Razões 87sr/86sr calculadas para 500 Ma de granitos do Maciço de Nova
Friburgo,

A distribuição espacial dos valores de

(87Sr/-6Sr)soo encontra-se no mapa da

figura IX.5, onde

se pode perceber:

L

predomínio de amostras com o valor 0,706-0,707 em todos os corpos e todas as fácies graníticas
(leucogranito e granito porfirítico),

2.

as amostras com razões elevadas (> 0,708) pertencem às duas fácies magmáticas (leucogranito e

granito

3

-

porfirítico), mas são encontradas apenas no corpo Campo do Coelho,

os valores isotópicos baixos (<0,704) estão distribuídos em todos os três corpos, mas somente
são apresentados pelo leucogranito.
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Foram selecionadas as amostras com valores 187sr/-6Sr)soo entre 0,707 e 0,708, assumindose que a distribuição litológica e espacial abrangente deste valor deva representar o magmatismo
mais extenso em área e temporalmente. O resultado obtido (501 +/- 19 Ma) foi calculado através de
uma isócrona (MSWD = 0,2797), e coresponde à idade do magmatismo principal (figura IX.5b,

As três amostras com razões

187sr/"6sr)soo. baixas

com T = 490 +/- l0 Ma, RI + 0,'1044 e MSWD =

l,6l

(<0,704) se alinham em uma isócrona

(figura IX.5e), portanto, rochas com razões

iniciais diferentes, tratadas separadamente, forneceram a mesma idade isocrônica.
As duas isócronas indicam que o liquido magmático inicial teve dois componentes, um com
87sr/*usr
< 0,704 e outro com 87sr/*usr 0,707, Ambos evoluíram isotopicamente a partir da

-

cristalização, há cerca de 500 Ma. Este resultado é corroborado por dados petrogenéticos (Junho
1993) que indicam processos de mistura de magma básico e ácido no maciço de Nova Friburgo. A
componente com tTSr/*uSr < 0,704 está preservada nos leucogranitos, e não foi encontrada nos

granitos porfiríticos,

As amostras com 18tsr/*6sr)5¡6 elevadas (> 0,708) estão localizadas no corpo campo do
coelho, independente da fäcies metamórfica. Estão alinhadas em uma isócrona de 444 +/- 32 Ma,
com Rl

:

0,711638 e MSWD = 0,0425.

A

alta

nzdo inicial indica enriquecimento isotópico nesta

idade, que também ocorreu em rochas do Complexo Rio Negro e do Batólito da Sena dos órgãos.

Concluindo, os resultados obtidos no sistema isotópico Rb/Sr sobre os granitos do Maciço
de Nova Friburgo levam às seguintes interpretaøes:

a)
b)

neste intervalo oconeu a cristalização dos diversos tipos magmáticos, em diferentes pulsos;

c)

o magmatismo granítico teve duas fontes com diferentes composições isotópicas de estrôncio.

o evento magmático principal ocoffeu por volta de 500 +/- 20 Mla;

A

fonte mais largamente encontrada em todas as fácies e corpos intrusivos tem valor inicial de
cerca 0,707 . Outra fonte

d)

foi encontrada somente em leucogranito,

há 450 Ma um evento de desequilíbrio isotópico foi detectado no

e seu

valor inicial

é de

0,704;

corpo campo do coelho.

SISTEMA Sm/Nd

Foi

analisada

por este sistema a amostra nfg4, de granito porfirítico, que

187sr/*6sr¡5eç entre 0,707 e 0,708. Os resultados analíticos encontram-se no Apêndice

possui

II, e estão

ilustrados na fìgura IX.6.

Os valores isotópicos desta amostra não são correlacionáveis àqueles obtidos para
Complexo Rio Negro e para o Batólito da Serra dos Órgãos:

eleoo

vru

o

¡, de -10,27 , é duas vezes maior

do que o gnaisse menos juvenil do BSO, da Faixa da Pedra da Santa Teresa, e cerca de dez vezes
maior que o tonalito gnaisse do Complexo Rio Negro. A idade modelo (1,65 Ga) está na faixa das
idades de dioritos e gabros do Complexo Rio Negro.

O diagrama da figura IX.6 também demonstra o Granito Nova Friburgo teve sua fonte
gerada no Ciclo Transamazônico, o que o diferencia dos demais plutonitos do Teneno Oriental.
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Capítulo X - Evolução tectono-magmática

Nos capítulos

V a IX

foram fomecidas as características petrográficas e de campo,

a

litogeoquímica, a geocronologia e a geoquímica isotópica das rochas do Terreno Oriental da Faixa

Ribeira, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Neste capítulo os resultados apresentados
são integrados entre si, de forma a consolidar um modelo evolutivo para o Terreno Oriental, que
contemple as diversas etapas de formação de um orógeno.

A reconstituição evolutiva proposta

nesta tese se baseia em modelagens tectônica feitas em

orógenos de várias idades de diversas regiões mundiais. Na aplicação destes modelos aos resultados

obtidos, é preciso fazer uma série de interpretações e enrapolações, que podem ser discutidas

e

revisitadas. Ë preciso ressaltar, entretanto, que qualquer modelo a ser elaborado deve levar em conta

a cronologia relativa entre as rochas do Terreno Oriental (capítulo IV), baseada que a cronologia

relativa entre as rochas foram (item IV.2) está baseada em relações intrusivas, presença de
xenólitos, processos de assimilação

1.

e

grau relativo de deformação macro e microscópica.

os paragnaisses dos grupos Paraiba do Sul e Italva e os gnaisses Gnaisse Imbé e Turvo são
intrudidos por todos os tipos magmáticos encontrados;

2.

os gnaisses do complexo Rio Negro (cRN) representam o magmatismo mais velho, porque é

intrudido pelo Batólito da Serra dos Órgãos (BSo) e pelos granitos dos maciços de Nova
Friburgo (NF) e São José do Ribeirão (SJR);

3,

os corpos gabróicos estão associados aos gnaisses do CRN mas não é clara a relação de idade
entre gabros e gnaisses;

4.

o Leucogranito Gnaisse, em suas várias fácies, é intrusivo no CRN e nos metassedimentos,

e

tem contatos abruptos com o BSO,

5.

o BSO é somente cortado por granitos dos maciços NF e SJR, e contém xenólitos de gnaisses do

CRN;

6.

os maciços NF e SJR não apresentam deformação interna e contém xenólitos de paragnaisses e
de gnaisses do BSO.
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X.1

- lntegração dos resultados litogeoquímicos e isotópicos
Os resultados contidos nos capítulos V a

IX

são aqui integrados em diagramas únicos, de

forma que se possa comparar os diferentes tipos litológicos encontrados.

Na figura X.1, verifica-se que a série magmática dos granitos NF e SJR se diferencia das
séries do BSO e CRN, que são cálcicas. Trata-se uma série cálcio-alcalina de alto-k que

se

aproxima do campo das séries álcali-cálcicas.

As séries do BSO e o CRN apresentam uma diferença importante entre si: enquanto o CRN
se empobrece em CaO e KuO (e aumenta o conteúdo em Na2O) nos termos

finais da série, o BSO

se

diferencia para uma série de alto-K. O diagrama normativo albita-/anortita/ortoclásio revela que que
o CRN perfaz uma série tonalito-trondhjemito, enquanto o BSO segue o trend tonalito-granodiorito-

granito.

O corpo gabróico da Fazenda

F

ortaleza, com seu plagioclásio antipertítico e intercumulus

tonalítico, acompanha a série tonalito-trondhjemito em seus termos básicos e, por isso, está
intimamente associado aos gnaisses do CRN. Os demais corpos, de caráter toleítico, podem ser
interpretados como reservatórios magmáticos do wlcanismo que antecedeu ao magmatismo do
BSO.
O Leucogranito Gnaisse se comporta mais como um "agrupamento" do que como uma série,

e se posiciona conjuntamente com a fácies leucocrática e mais evoluída do BSO (Faixa Bom
Jardim) no campo frnal das séries de alto-K.

Os eventos magmáticos levantados nesta tese ficam bem discriminados em diagramas de
ambiência tectônica (figura X.2). No diagrama R1xR2, as amostras do CRN se distribuem em quase

todo o campo dos granitos pré-colisionais, dos mais primitivos ao mais evoluídos. O BSO se alinha
neste campo somente no trecho mais evoluído. Um subgrupo de amostras do BSO parte do campo

tardi-colisional e vai se superpôr ao Leucogranito Gnaisse na posição de granitos sin-colisionais

(figura X.2"). Os granitos NF

e

SJR se distribuem no campo dos granitos pós-orogênicos,

juntamente com algumas amostras do BSO (figura X,2b), Nos diagrmas elaborados a partir dos
critérios compilados por Arvin

&

Rostamizadeh (1997), verifica-se marcante separação entre os

gnaisses do CRN e BSO, em diferentes tipos de arco magmático.
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Os resultados isotópicos obtidos fornecem uma base de dados geocronológica que se encontra
disposta na figura X.3, com intervalo de erros e método de análise. Uma comparação com a figura

IIL

l,

onde estão compiladas outras idades obtidas no Terreno Oriental, demonstra que os resultados

desta tese reafrrmam a existência de eventos tectônicos e magmáticos bem marcados na Faixa
Ribeira em seus diversos setores geográficos e tectônicos:
1

.

uma fase de magmatismo pré-colisional com idades maiores que 600 Ma, podendo atingir até
660 Ma, denominado nesta tese como Arco Rio Negro;

2.

um período de migmatização generalizada e formação de leucogranitos em torno de 600 Ma; no

Terreno Ocidental este período foi o palco de um forte metamorfismo sin-colisional

Ml,

que

atingiu até a facies granulito; na Faixa Ribeira Setentrional ocorreu magmatismo enderbítico a
tonalítico nesta mesma idade, conhecido como Arco Rio Doce;

3.

uma retomada do magmatismo de arco entre 580 e 550 Ma, cujo maior representante é o
Batólito da Serra dos Örgãos, quejá foi denominado como Arco Rio Paraíba do Sul;

4.

um longo período de plutonismo pós-colisional, entre 540 e 480 Ma.
O diagrama de evolução do Sr da figura X,4 evidencia que os gnaisses do CRN e os granitos

NF são receberam influência isotópica de rcosta paleoproterozóica (ao menos neste sistema
isotópico) em sua gênese e evolução, As rochas do BSO teriam sido influenciadas por um
embasamento de composição anítloga ù Unidade Quirino. Os dados isotópicos do embasamento

foram obtidos de Heilbron (1993), Fonseca (1994), além de dados inéditos do autor, Também foram
acrescentados ortognaisses da região costeira de São Paulo (Tassinari 1988) e da cidade do Rio de

Janeiro (Fonseca 1986), para comparação. De uma forma geral,

o

diagrama confirma que o

magmatismo no Dominio Oriental da Faixa Ribeira recebeu pouca influência de uma crosta
paleoproterozóica.

Esta hipótese é reforçada também pelos resultados SmA{d. As retas de evolução das rochas
analisadas (frgura X.5) se distanciam da reta do embasamento Paleoproterozóico (Complexo Região

dos Lagos 1994). Os valores de e¡¿ da época de cristalização dos tipos magmáticos chega a
demonstrando o caráter juvenil do magmatismo.

-
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X.2 - O arco magmático do Complexo Rio Negro e os corpos

gabróicos
O

ambiente tectônico de formação do CRN são os arcos de ilha (capítulo

características de arco continental nos termos mais ácidos

do complexo.

A

VI),

com

transição entre

ambientes pode estar relacionada a um longo tempo de subducção e o consequente aumento do grau
de maturidade do arco.

A idade U/Pb em zircão obtida nesta tese (634 + l0 Ma) fornece, no momento, um limite de
antiguidade para este magmatismo. Idades Rb/Sr em ortognaisses correlacionáveis ao Complexo

Rio Negro (capítulo ltr) chegam a atingir 660 Ma, A finalização deste tipo de magmatismo
aconteria há 600 Ma, idade do magrnatismo sin-colisional do Leucogranito Gnaisse (capítulo VII).

Os arcos de ilha se iniciam com uma crosta basáltica pouca espessa, que

I

cresce

I

(verticalmente de acordo com o tempo de subducção e com a taxa de geração de magmas, A medida
I

/ que a cristalização fracionada do magma basáltico vai gerando diferenciados andesíticos,

o

enibasamento plutônico do arco chega a atingir 25 km de espessura (Wilson 1989), O arco de ilhas

)
I

lacrescionado do Kohistan, no Himalaya, por exemplo, expõe uma seção de crosta inferior
I

{

granulítica (Coward & Ries 1986; Twiss & Moores 1995).

i

O mergulho subhorizontal da foliação primária e a

granulação grossa dos gnaisses do

Rio Negro sugerem colocação em crosta média a inferior, entre 20 e 30 km
,ComRlexo
( profundidade (Mattauer

1973). As rochas do CRN pertencem, portanto, ao que se

de

denomina

)

I"embasamento" de arco de ilhas, onde se encontram os equivalentes intrusivos do arco e sedimentos
I
I

I do.¡orearc parcialmente metamorfisados (Twiss & Moores
No

forearc não

1995).

se encontra crosta oceânica e tampouco crosta continental antiga, formada em

ciclos orogênicos anteriores

-

de modo semelhante ao que se conhece do Terreno Costeiro da Faixa

Ribeira (com exceção do Complexo Região dos Lagos), Sedimentos do Terreno Oriental (capítulo

V) com quimismo próprio deforearc ou back-arc foram analisados por Grossi Sad & Dutra (1988).

A

associação entre rochas plutônicas e sedimentares é conhecida na região do forearc da

Nova Irlanda, em Papua Nova Guiné (Herzig et al 1994). Amostras de basaltos alcalinos de fundo
oceânico continham xenólitos de gabro, homblenda gabro e rochas ultrabásicas do manto, Também

foram dragados na região sedimentos pelágicos profundos e lulcanoclásticos de água rasa, além de
calcário coralino e algal. Equivalentes metamórficos desta associação são frequentes no Terreno

180

Oriental, como a Suíte Metassedimentar Catalunha (metapelitos com lentes descontínuas de
calcário dolomítico, Tupinambá I993)

Na margem acrescionária do Alaska, o Grupo Valdez (Cretáceo Superior) foi interpretado
como uma sequência wlcano sedimentar em arco de ilhas, depositada entre
continental (Lull

& Plalker

o

forearc e a margem

1990). É constituído por derrames basálticos e tufos associados com

depositos marinhos de leques profundos (ftysch), com contribuição detrítica à medida que o arco
se aproxima do continente. Esta sequência, em grau metamórfico elevado, é análoga ao Gnaisse

Bandado Santo Eduardo (Tupinambá 1993) com ocorrência generalizada no Terreno Oriental
(capítulo IV).
Com a reconstituição do arco magmático, a seção geológica do Cráton de São Francisco à
região serrana do Rio de Janeiro, apresenta, de noroeste para sudeste:

a)

sedimentos autóctones de uma margem continental passiva, com

a

bacia marginal

Andrelândia @acíullo et al 1988) e um embasamento granito gnáissico da crosta atenuada
do Cráton do São Francisco;

b) um domínio tectônico

onde

a

cobertura sedimentar se dobra juntamente com

seu

ernbasamento, com vergência para o cráton @omínio AnckekÎndiq, Heilbron et al 1995);

c)

um domínio onde a cobertura se destaca do

embasamento

e os dois se

imbricam

tectonicamente (Domínio Juiz de Fora, Heilbron et ai 1995);

d)

uma Klippe recobrindo o Domínio Juiz de fora, cuja raiz ainda não foi reconhecida (a KTippe Paraíha do Szl Heilbron et al 1999);

e)

o Terreno Oriental, com

sedimento

s

de

forearc e magmatismo pré-, sin-, tardi- e pós-

colisional (os domínios b-d correspondem ao Terreno Ocidental da Faixa Ribeira, e estão
intrudidos por intenso magmatismo sin- a tardi-colisional).

A disposição dos ambientes tectônicos ao longo da

seção aponta para uma margem ativa no

sítio onde hoje se encontra o Terreno Oriental, Esta margem teria se aproximado das bacias
marginais do continente sanfranciscano, trazendo consigo o Arco Rio Negro e seu forearc,

Arcos magmáticos deste tipo foram encontrados no Brasil Central e Meridional, no Maciço
de Goiás, relacionado ao fechamento da Faixa Brasília, entre 900 e 600 Ma (Pimentel & Fuck
1992) e no Cinturão Vila Nova, no Rio Grande do Sul, entre '150 e70O Ma (Babinski et al 1996)
Os três corpos analisados possuem características geoquímicas distintas e padrão de evolução
magmática. Constituidos por magma basáltico toleítico e calci-alcalino, os corpos são estratiformes,

lEl

cumuláticos e acamadados, subhorizontais ou de baixo mergulho (capítulo

VI)

Este tipo de

plutonismo costuma se localizar em arcos magmáticos continentais ou insulares (Regan 1985;
Smith et al 1988), Está relacionado a câmaras magmáticas de lulcões ativos, que fazem parte de um
sistema interconectado de reservatórios no embasamento do arco.

o

sistema atua em arcos maduros,

em que a crosta espessa age como um "filtro" que impede a ascenção direta dos

magmas

é

comum,

provenientes do manto (Wilson

1989). A

presença de homblenda nestes gabros

considerada por Smith et al (1988) como um mineral intercumulus em líquidos calci-alcalinos
hidratados (2 a3

o/o

H2O¡.

As diferenças geoquímicas e mineralógicas entre os corpos pesquisados e outros reportados

no Terreno Oriental (Junho et al 1998) reforça a hipótese de câmaras magmáticas de diversos
complexos vulcânicos, com diversas fontes mantélicas e processos de diferenciação, independente

da geometria e da evolução temporal da zona de subducção (Wilson t989) Pitcher (1995)
denomina a estes corpos como gahros precursores, relacionados aos estágios iniciais (geralmente
distensíonais) da formação de um batólito cordilheirano, como no Peru (Regan 1985)

e

na

Califórnia (Smith et al 1983)
As idades IVA¡ obtidas por Conceição et al (1997) no corpo do Córrego do Oliveira (576 +
19 Ma para o hornblendito foliado; 551

+ 6 Ma para o hornblenda gabro homófono) posicionam

este magmatismo básico a poucas dezenas de milhões de anos da idade de cristalização do Batólito

da Serra dos Órgãos.

182

X.3 - A geração do Leucogranito Gnaisse durante a colisão do

Arco Rio Negro
Com contatos abruptos e gradacionais com paragnaisses e gnaisses do CRN, o Leucogranito
Gnaisse parece

mineralógicas

ter fontes hibridas, parte sedimentar e parte ígnea. Não tem

ou químicas de

leucogranitos peraluminosos himalaianos

granitóides), embora apresente muscovita estável
metaluminosos (capítulo

VII). O comportamento

e

características

ou hercinianos

(S-

resulte do fracionamento de corpos

geoquímico de uma amostra

do

Corpo

Sumidouro, de clara passagem gradacional para metassedimentos, de nada difere do conjunto de
leucogranitos situados em meio ao Complexo Rio Negro.

A frequente

associação de leucogranito com rochas do CRN sugere uma cogeneticidade. Para

que isto ocorra, é preciso haver mudança no caráter aluminoso do magmatismo. Halliday et al
(1981) propõem três mecanismos para esta transição: a) fracionamento de

b) ação de fluidos (meta

e

anfibólio (meta:> pem);

pera); c) assimilação (meta <> pera). No caso em estudo, é possível que

tenham ocorrido todos os mecanismos, verificados, respectivamente, pela presença de homblenda

relicta, geração de leucossoma granítico nas fácies migmatíticas pela passagem gradacional para
metassedimentos.

O que parece favoreceu a geração abundante de Leucogranito Gnaisse, portanto, não foi o

tipo de processo e nem a fonte: foram as condições terrnodinâmicas favoráveis. A geração deste
tipo de granito por desidratação de muscovita

se dâ a 675

'C e 17 km,

para gradientes geotérmicos

de 40 "C/km (Clarke 1992), típico de arco magmático (Wilson 1989). Entretanto, a presença de
muscovíta estável nesta rocha necessita que a fusão tenha ocorrido em pressões mais elevadas, de

até l0 Kb (Miller et al 1981) O elevado valor da pressão confinante não pode ser atribuído

à

espessura crustal do arco de ilhas que, mesmo maduro, não é maior que 25 km.

A

resposta estaria no modelo de "sobrepressão" (Bonin et al 1991): uma escama tectônica

superposta pode gerar uma sobrecarga de cerca de 2 kb, suficiente para tornar efetiva a fusão e

manter o líquido hidratado e com mobilidade. Este mecanismo se ajusta perfeitamente em uma
etapa colisional do orógeno, onde ocone duplicação de crosta.

A sutura

se daria ao

longo do Limite

Tectônico Central onde, para noroeste, não ocorre mais tonalito gnaisse do CRN. Nesta etapa,

as
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condições termodinâmicas se tornam propícias para a formação de leucogranitos, em gradiente
geotérmico elevado e sobrepressão tectônica.

A colisão se produziu pela chegada, na

zona de subducção, da crosta atenuada da margem

continental do paleocontinente do São Francisco. Devido à sua alta fiutuabilidade, a margem
resistiria ao afundamento, diminuindo a velocidade do processo e modificando de distensional para
compressional o regime de stress da região de.forearc (Chartton 1997). O intervalo entre a fossa e

o arco iria encurtando até que o embasamento do arco aportasse na margem passiva do Terreno
Ocidental.

A crosta fria

e espessada do do Joreørc agiria corno um anteparo mecânico, uma cunha rígida

que iria penetrar em rochas sedimentares da bacia marginal até o seu embasamento.

A

ação de

cunhas tectônicas deste tipo pode ser responsável pela construção de um orógeno, como nos Alpes

(Oxburgh 1974) ou os Pirineus (1\4artinez-Tones et ai 1994), As cunhas atuam em todos os níveis
crustais e são ímportantes na geração de orógenos divergentes (Varsek 1996).

No caso da Faixa Ribeira Central, a cunha tectônica do Arco Rio Negro poderia gerar grandes
estruturas, na seguinte ordem:

a)

a raspagem da cunha ("erosão

tectônica") na margem que afunda na zona de subducção,

acaba por deslaminar o conjunto embasamento/cobertura, gerando um retroempurrão

que carrega, em sua maior parte, a cobertura

- o Limite Tectônico Central; este

empurrão é antigo, uma vez que é cortado pelo Leucogranito Gnaisse (590-600 Ma) na
região de Sumidouro (Mapa Geológico do Apêndice III).

b)

a superficie de descolamento se propaga em direção à margem continental, gerando um

duplex crustal com lascas de embasamento e coberhrra - o Domínio Juiz de Fora, no
Terreno Ocidental (Heilbron 1993); a deformação principal neste domínio ocorreu entre
590 e 570 Ma (Machado et al 1996).

c)

a atuação conjunta das duas estruturas acaba por gerar uma Zona de Triângulo (Jones

1996) contendo uma seção da margem passiva separada por duas superficies de
descolamento e abrigada da deformação principal (a Klippe do Paraiba do Sul); a klippe

poderìa ser, originalmente, um alto estrutural na bacia marginal, com uma cobertura

18.1

plataformal carbonática (o Grupo Pa¡aíba do Sul) e teria sido a primeira fatia a ser
deslaminada pela ação da cunha tectônica do A¡co Rio Negro.

Uma evolução análoga a esta ocorreu nos Urais, com a colisão paleozóica entre o arco do

Magnitogorsk e o Craton do Leste Europeu (Brown 1998). O limite do arco funcionou como um
anteparo mecânico durante a colisão, a deformação se concentrando nos sedimentos do prisma
acrescionário, durante a subducção e durante a colisão. De forma semelhante ao Limite Tectônico

Central, uma importante estrutura, o Falha Principal Uraliana, defrne o limite do arco com o prisma
deformado.

X.4 - O magmatismo calci-alcalino após a colisão: o Batólito

da Serra dos Órgãos
O BSO é o mais extenso corpo plutônico no Domínio Oriental da Faixa Ribeira, tem a forma
de uma grande soleira e apresenta foliação de fluxo magmático em toda a sua extensão (capítulo

IV). A profundidade de colocação do BSO (7 a 9 kbar, capítulo III) equivale à crosta média

a

inferior, entre 20 e 30 Km. Corpos com este tipo de posicionamento são encontrados em ambientes
transpressivos, conduzidos por zonas de cisalhamento profundas (Ingram & Hutton 1994).

A idade U/Pb em zircão (560

*

4

Ma) e as relações de campo demonstram que a colocação do

magma do BSO ocorreu após a colisão, há 600 Ma do Arco fuo Negro com uma margem passiva.

Os resultados geoquimicos e geocronológicos também revelaram que
importante contribuição crustal em todas as suas facies (capítulo

o

VIII). A fácies

magmatismo tem
mais leucocrática

(Faixa Bom Jardim) tem comportamento geoquímico e isotópico comparável ao Leucogranito
Gnaisse, e os diagramas de discriminação tectônica remetem o magmatismo do BSO para um arco

magmático continental.
Para que tenha ocorrido este novo pulso magmático
subducção.

foi

preciso reiniciar

o

processo de

O orógeno, nesta fase, se caracterizava por uma sistema de cunhas imbricadas

de

embasamento e cobertura da margem passiva (Domínio Juiz de Fora) e rochas do Arco Rio Negro

(Terreno Orientat j á acrescionado).

A subducção, portanto, não poderia retomar o mesmo sítio e ângulo que tinha anteriormente.
Uma vez que a margem atenuada tenha participado da colisão, teria se iniciado um processo de
.subclucção tnlroconti nenÍdl (Mattaeur 1986),

que não envolve crosta oceânica

e

prisma

t85

acrescionárío, e náo é capaz de produzir magma metaluminoso calci-alcalino. Também não poderia

migrar mais para o interior, em direção ao Cráton do São Francisco, devido à ausência de litosfera
oceânica na região.

A única alternativa de localização para o novo sistema

fossa-/arco estaria na

região atrás do A¡co Rio Negro, a sudeste. A zona de subducção deveria mergulhar para noroeste,

uma vez que

o

magmatismo resultante (a série cálcica do BSO) se posicionou em rochas do

Complexo Rio Negro, no Terreno Oriental da Faixa fubeira.

A

inversão da direção do mergulho da subducção após a acrescção de um arco pode ser

comparada ao que aconteceu, no Neogeno, no sistema arco/continente do arco de Banda, a norte da

Austrália (Moores & Twiss 1995; Snyder & Barber 1997).

X.4 - O colapso final do orógeno e a ¡ntrusäo dos gran¡tos pós-

colisionais

Um orógeno atinge o Colapso Tectônico quando atinge a resistência limite da litosfera para
sustentar seu edificio montanhoso (Molnar

i986; Dewey 1988). Trata-se de um

processo

eminentemente distensional (Dewey 1988), que divide em blocos o maciço rochoso, criando vazios
e

redistribuíndo as massas para condições reológicas mais favoráveis.

A área de pesquisa desta tese encontra-se cortada por doze zonas de císalhamento dúcteisrupteis de direção noroeste

(v.

Mapa Geológico do Apêndice

estruturas formam um conjunto de graben e horsts (perfis

III).

Os blocos gerados por estas

D-D' e E-E' no Mapa Geológico do

Apêndice III) típicos de ambiente distensional.

Os corpos graníticos, com sua forma de lacólitos e sills, tem seus condutos localizados ao
longo destas estruturas (v. os perhs D-D'e E-E'no mesmo mapa), e se cristalizaram entre 500 e 490
Ma na forma de lacólitos e soleiras, formas próprias de crosta superior.
Ocorrência semelhante de granitóides intrusivos em ambiente distensional

foi

relatado por

Pimentel et al (1996) entre 550 e 510 Ma, na Faixa Brasília. São granitos tipo-I, com contribuição
crustal, de arcos magmáticos mais antigo, e foram considerados pelos autores como precursores da
abertura da Bacia do Pa¡aná.
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lnr {),{){)
,b
0,50
I.u 0.I I
R¿ I 00

0,40

0,60

1,00
17,0

Ho 0,00
Er 0,00

,ô <tì

0,00
-0,10

4.10

'13
t,40

4,30

3613

954

0,00

16r

418

1A
Nb

r5

4,10

2,00
73,00

5n

-n

0.10

4¡o-

0,30

0,80

).62

2.34

l3

5,0

8.0

2,50

t3,00

8,50

3,50-

130

t08

8,90

2,30
24,00
,t4,00
4

"31

27"00

16,00

4.80

2,70

1,35

4,00

1,80

0,70

0,30

4,00

t,20

0,80

0.20

2,30
0.35

0,09

2,00

0.60

0,29
1.00

-1,00

Tabela AP-I-8 . Leucogranito gnaisse

3,.70

0,1 I

-

ll
10,00
1.90

68,00
126,00

68,00

11,50

7,19

42,00
5,00
2,25
2,50
0,30
1,00
0,20
0,50
-0,05

0,40
0,08

-1.00

33,00

27 ,00

5,00

l,t0
3,30

0,50
2,20
0,30
0,90

0,1I
0,60
0.10
2.0()

concentração (ppm) de elementos menores e traços.

70,44
T¡O2

4t203

68,75

0,34

t3.58

I

2.14

3,19

0,31

4,06

4,13

2,85

I

t00,36

98,33

-

co-vl-43f
67,08

0.28

0,53

't4,47

t5,9'7
4,54

0,3 5

Na 20

'

co-Vl-'l3g' CO-VI-43h'
69,t7

3,',7

t,64

5

3,l4
0,09

0,12
100,56

0,17

96,12

68,19

15.49
3,91

68 68

15.46

15.65

3.71

4,18

0,6'7

0,78

I,06

3,46

17fl

3,64

4,38

3,47

4,8 t

2,15

o l5

0,13

0.t4

0,10

0,14

0.20

99,45

100,4'7

o'ì¿
r4,88

0,10

0,76

0,09

Faixa Bom Jardim.

CO-V-55' CO-TIIP-2d' CO-TUP-l3'

0,41

0,38
2,26

100.07

Tabela AP-l-10 : Batólito da Serra dos Orgãos

I

ç5

concentração (%) de elementos maiores

0,11

P2U'

)

ßaixa da Pedra da Santa Teresa.

'n,09

(),I0

'ì t5

0.16

dos Órgãos

5,7C)

0,t4

o,27

co-lv-44'

3,16

,98

2,89

0,36

3.72

2,18

API-9 : Batólito da Serra

K2O

0,'14

1 ì5

99.93

A1203

0,07
0,43

0,15

;2

0.07
0,'72

2.6'Ì

t Faixa Pedrinco

7,t7

0,79

P205

Tabela

3,21

4,01

0,12

0,32

3,89

0,54

I,40

K20

72;76

5.00

lvlnO

L'lgo

61,80

6'7,34

100,t 9

-

99,33

'ì.36

4.82

0,52

99,74

concentração (o%) de elementos maiores

99,09

7,n

66

53

6^Ì

75

??

1

14

64

1

214

l4l

36

Sr¡

ø

lv{o
Se

5,00

0,20

Ga0

Hf

-o 5ô

3,00

0,00
.0,10

l8

5,05
3,03
0,20

1,30

2,50

1583

t998

21

20

1.1

0.49

0,50
0,00

4.10

39

4.44

7,r0

508

1978

o

16

r0r

0J5

369

248

4,04

11,00

5,0o

.r)ou
La
Ce

0.00

29,60
66,00

26,00
52,00

43

),)(,

4,ðu

30

4,40

45,00
89,00

tã----?rõo-

ID

3,20
0.4 2

1,00

Tabela AP-l-11 : Batólito da serra dos Órgãos

traços. I Faixa Pedrinco; 2 Faixa

-

2,50

3,84

1,00

0,40

0,61

0,19

1,01

-1,00

concentração (ppm) de elementos menores e

da Pedra da Santa Teresa.

-10

Sn

-1,00
0,80

Mo

-0.50

sb

-0,1(,

Cs

2,50

Sr

Tl

1ì,00

1,00

_0,50

_0,

0,00

0,00

.¡0

opO

3,oo

220

262

152

172

48

28

l?9-

zq

73,50

42.6t

189,00

87.25

194
221
0,

10,0

I
rì
La
Ce

15
5,60
53,00

36
15,00

l5¡0

82,00

74,00

62

69,00

99,00

t,vó

Sn

Eu
Gd

S¿

2,11

2,tt

2

3,0b
0,50

2,50
0,

Er
Tm

0,20

Yb

l,40

1.50

3.20

Tabela AP-I-12 .Batólito da serra dos órgãos
traços.

3 Faixa
Bom Jardim.

-

concentração (ppm) de elementos menores e

APENDICE

ll-

Resultados analíticos em geocronologia

Método Rb/Sr
Método Sm/Nd

Método K/Ar
Geocronologia U/Pb em zircäo
Método de evaporaçäo de Pb em monocristais de zircâo

Método Rb/Sr
No de

campo

tTRb/ n..o

No lab,

ùS7---lr"o

(SPR)

DB-TIf-8I 13348 qz dior, gnaisse CRN
DB-TIIP-8F 13349 qz dior. gnarsse CRN
DB-TUP-84 13390 qz dior, gnaisse CRN
DB-TUP-8o.r 13391
ton gn CRN

ó5,10 467.90 0.4030 0.0110 O.ZIO+ZO O.OOOISO
56.90 535,50 0.3080 O OOS0 0J09
.0001rt0
52.48 735.69 0,205,1 0,0017 0.7125t0 0.000090
43.43 736.08 0.1708 0.0023 0.708800 0,000080
co-TUP-,+ 13350 Gr - Gfalodiorito Bso 51.90 321,40 0,4680 0.0130 0.713520 0.000080
co-TltP-2D 13351 Gt- Granodrorito BSO 95.90 151.20 1.8330 ¡¡520 0J20970 0,000

N¡-ruP-24 13396
NF-TUP-2B 13397
NF-TI'P-2E 13398
NF-TUP-2J 13340
NF-TIIP-2H 13353

N¡rluP-21 13399
nfl lOb
t3476

Pedrinco 97.5o 159.80 1.7690 0.0500 0.724900 0o00H0
BSO ped¡eira pedrinco 112.80 tO:.So i¡õõo i,Oioo -õ
.0oooso
BSo Pedreir¿ Pedrinco 146.l0 172.50 2,4560 0,0690 0.754,t80 0 000070
BSO Ped¡eira Pedrinco t47.10 146.40 Z SlS0 -¡8r0- 0J3325 .000100
BSo Ped¡eira Pedrinco t74.t0 94.30 5.3670 0.1510 0J52260 0.0000s0
BSo Ped¡eira Pe&inco 229,10 115.00 5.8000 0.1630 0,754480 0.000070
BSo Pedreira

lcucoglanito

MNF

259.2O

leucogranito

MNF

196.50

leucoganito

MNF

MNF

281.30 213.00 3.8330 0.1080 0J35960
328.60 87.20 lõ.ffi

42t,60 iJSl0 0.0500 0jl96ao Of)ooozo
nr39d 13477 leucoganiro MNF 321.00 93.20 10.0320 0.2s20 0,772630 0,000070

nflSa
nf53â

13480
l34El

nf9c

t3479

teucograníto

nf9'1

13640

granilo

tos.ooffi

MNF

217,oo 350.00 17970

0.0000S0

m

nf60

136,t4

gr¿nito

MNF

226,00 4t1.00 1.5930 0.0450 0.718670 0.000110
285.00 256.00 3.2300 0,0910 0,7319t0 0.0000t0 -

nl55

13616

grani(o

MNF

276.00 193.00 4.1510 0.1170 0.736750

0,000070

Tabela AP.II-1: Resultados analíticos no método Rb/Sr obtidos nos laboratórios do CPGeo, do

Instituto de Geociências, USP. Material: qz dior gn

-

quartzo diorito gnaisse; CRN: Complexo

Rio Negro; BSO: Batóljto da Serra dos Órgãos; MNF. Maciço de Nova Friburgo.

No de

câmpo No lab.

Sr

Matcrial

(SPS)

DB-TUP-3OA

IO35

Leucogralito gn

NF-TUP.3

1036

Leucograrrito gn

CO.TUP-25

DB-FR-344

427,0

"tRb/ Erro
tusr

68,2 18,I25 0,512
130.ó

3.287

Tercsa 230,9 54,1
Hornblenda gabro
11,2 423,62 0,0765

BSO, Fx. S.

DB-TI]P-3OD

Ton gn CRN

CO-TUP-78

Dior Gu CRN

"Sr/

Erro

86sr
0,71033

0,093 0,72965
0,349 0,7t496

0,00007

0,0007 0,708480

0,0000r

48,61 347,86 0,404s 0,004 0,709270 0,00001
54,53 244,15 0,6468 0,0055 0,7143E0 0,00001

Tabela AP.II- 2: Resultados analíticos no método Rb/Sr obtidos nos laboratórios do CPGeo, do

Instituto de Geociências, USP. Material: qz dior gn

-

quafizo diorito gnaisse; CRN: Complexo

Rio Negro; BSO: Batólito da Serra dos Órgãos; MNF: Maciço de Nova Friburgo.

No de

campo

Material (*)

Fontc

tts

"'Rb/
tus"

r/

tosr

259,40 273.90 2.7380 0,0548 0.725600

50

0 0022s8

1089.20 18,10 173.8000 3.4760 1.830900 0.005517

07s6 0
2.40 t72.60 0.0407 0.000i 0.710300 0 002131
Leucogranilo gnaisse 123.50 402.60 0,8870 0,1770 0.716900 0.002200
Leucograrrito graisse 198.10 402.70 1.3900 0.0280 0.72O7OO O.OO22OO
Batolito Sa. Orgãos 94,80 180.60 1,5200 0,0300 0.720300 0,002200
Leucoganito gnâissc 73.50 104.20 2.0150 0.0410 0.725000 0.002200
B¿tolilo Sa. Orgâos 133,00 148.60 2.6000 0.0500 0,731400 0,002200
Granito pós-tectonico 236.20 300.60 2.2720 0.0060 0.729500 0.001S00
Granito pós-tectonico 290.00 163.50 5.1830 0.1037 0.750100 0.002250
Granito pós-lectonico 236,20 300.60 2.2720 0.0454 0,729500 0.002189
Granito ¡ós-tectonico 207.20 169.50 3.5480 0,0710 0.735360 0.002206
502.00 389.80 3.7780

5OAPAT

4-5b

57

PCMI3B

0

Tabela AP.II-3. Resultados analíticos no método Rb/Sr reportados em trabalhos anteriores e
utilizados na tese. Fontes:

1

-

(Ledent & Pasteels l96s); 2 - Delhal et al

1984). (x) a classificação da rocha foi reinterpretada nesta tese.

(I

969); 3

-

Fonseca et al

Método Sm/Nd
SPS No, Rocha Sm Erro Nd Erro '"'Sm/ Erro '*Nd/ frro
to4Ntl
r¡4Nd
ppm
ppm
Campo
1033 CO- Diorito

f

T ErsDvN¡r rrepaob ro

E

o)

7,791 0,020 33,347 0,070 0,1413 0,0005 0,512178 0,000044 4,28 1816,9 84,0 -8,97

TIIP-78

1034 DB- To¡.aTUP-31 lito

4,224 0,011 19,335 0,040 0,1321 0,0004 0,512337 0,000037 -0,33 1316,5 63,2

I-eùco :,2/tí 0,013

1035 ))H-

44,61J9

I),t)94 u,l)714 0"1)A)2 t),511992 0,000041 -0,ó4

I

-5,87

lzlt,l 41,1 -12,60

T{JP-304 gr. (lr

1036 Nl-

Güruto 5,175 0,013 28,785 0,060 0,1087 0,0004 0,512089 0,000042 -0,45 I383,8 56,9 -10,71

TUP-3

1037 DB-

Hbl

FR-344

gabro

TtlP-2J

Granito

TIIP-2S

G¡anod.

6,430 0,017 26,955 0,056 0,1,143 0,0005 0,512229 0,000040 -0,2'7 1781,9 79,4 :7,98

1040 nl94 cmruto 14,578

0,0ó5 99,989 0,209 0,0882 0,0004 0,511686 0,000036 -0,55 1646,8 41,5 -18,57

Tabela AP,II-4: Resultados analíticos do método Sm/Nd obtidos nos laboratórios do CPGeo.

Instituto de Geociências, USP,

Geocronologia U/Pb em zircão

Neste item são encontradas as características fisicas das amostras que foram datadas por
este método, bem como os resultados analíticos obtidos,

o

processamento fisico e químico, e as

análises espectrométricos foram realizados no Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do

Instituto de Geociências da USP.

Tonalito gna¡sse do Complexo R¡o Negro
amostra DB-TUP-304
A amostra (no. de

separação 30896) era formada por um conjunto de varios fragmentos

com peso total de 30 kg. Foram passados na mesa vibratória 3,5 sacos de pó peneirado (< 100

#), que geraram uma grande quantidade de minerais pesados, Ao final do
separação, foram obtidas quatro frações magnéticas (tabela AP-IL

.. .,

.

processo de

)

Batólito da Sa. Órgãos, Faixa Pedrinco
amostra NF-TUP-2
A amostra (no. de separação 30968)

pesava cerca de 40 kg

(Figura ) e foi britada,

pulverizada e peneirada. Foram passados na mesa vibratória 3,5 sacos de pó peneirado (< 100

#), que geraram uma grande

quantidade de minerais pesados.

separação, foram obtidas quatro frações magnéticas (tabela

Ao final do

processo de

Ap-IL.... )

Batólito da Sa. Órgãos, Faixa da Pedra da Santa Teresa
amostra CO-TUP-25
A amostra (no. de separação 31232)

pesava cerca de 20 kg.

215

Amostra

Descrição das frações

dificil

DB-TUP-

304

achar

zircões
alguns

límpidos,

foram

meio amarelados.
n

: I 19

tipo

M-4,tipo A
Zircão

límpido,
NF-TUP-2 sem inclusões,

õaa

límpidos, com
3:1, poucas inclusões, 2 a 3:1, arestas pouco
3:1, biterminados, arredondadas,
arestas bem
inclusões (algumas de
alguns curtos.
definidas, meio
Todos com poucas rutilo), sem rnclusão
límpidos e mais
inclusões,
fluida, relevo não
claros que o
restante.
¡= 120
muito alto.
n:112
n= 142

cþoucas

médios,
urclusões, 2 a

M-4,tipo B - prisma M-3 - grão sujo,
achatado,

2:1r0.5.

só

"gota",

Límpido,

gordo,

inclusões fluidas
claras, Faces
arestas bem

anedondado.

n=102

forma de "anoz".2"orn
a

n=114

ou

e
retas.

inclusões de

com

rutilo,

por vezes zonados, n = 145.
curtos, médios,
longos. Arestas
anedondadas. Cr¡stal
meio amarelado.

n=

126

claro, M4 - grãos
grãos claros
com inclusões de
semelhantes à
população M5.
límpìdos, com
rutilo, apatita,
n=110
fluidos. Com
CO-TUP- tamanhos
diferentes. arestas não
25
n:290
anedondadas,
M5 neoformado

M-4 - propriedades
idênticas à fração M-3

M5 - grão

M3 - grãos
semelhantes à

população M5

n=ll4

prismático, grande.

N=96
Tabela

AP*II-

5: Descrição das frações e populações de zircão selecionadas.

n: número de grãos de zircão da fração.

I

a

maioria dos zircões está amarelado, brilho nacarado,

2

zircões amarelados e de brilho nacarado.

3

A partir desta fração não aparecem os grãos amarelados.

a

Os zircões escolhidos não são os mais neoformados (isto vale para todas as frações)

FRAçÃO PESODA CONCENTRA.
AMOSTRA CÂO
(1)

OBSERVADA

IDADES

(4)

(5)

(3)

l2l
(s)

RAzÖEs tsoTóPtcAs

pb ,oupb t
2olPb
(ppm) (ppm)

206pb/233u 207pbl3su 207pblo6pb

u

Gnaisse do Complexg Rio Negrc

M(-r)A

o.tx.Ð4t 1t1.44 17.43 1092.3

N4(-2)A O.0O21O 35.64

M(-3)A

O.OoG3I æ2

M(-4)A

0.0(]279

614

6.10 1863.6

0.0æ7445 0.831593 0.0610797

607

(- 3) A

M ( - 4)

A

M(-5)A
M ( - 5)

c

O.O0O87 147.72

CS

M (-4)
M G4)

C

0.O9f

-

6't5

Pedra da Santa Teresa

9659 0.76475

O.OO1æ 124.3 14.53 2æ.O7 0.0920758 0.7631t6

.06æ675
.060l

617

æ5

0.00116

581

u.uul:jb *j.254 6.32 255.73 0.089æ56 0.7385ô7 0.0595206 556

O.OO139

SeÍa

dos O(gãos

-

Pedrc¡ra Pedr¡nco

638.13

A o.oooao 670.03 74j9

M ( -3)

Otgãos

1496 680.46

Batól¡to da

M(-2)A

dos

zmPb

0.0963941 0.807t78 0.060732

0.090918 0.83784a 0.0608í64

Seïa

'orpbl

Pedreirc Duas BaÍas

3.87 1068.9

Batól¡to dø
M

-

207phl

'*pb/
233u 235u

1E34.19 0.æ2Æ72 0.6762¿t9 0.0594592

O.0O102

t13.46 10.85 679.26

O.OO1O1

149.5r nÁ7

0.æA87A2 0.721919 0.5A9104

489

sO8

593

1

S2S

SB4

ú2

ß4

635

61s

51

549

134.65 0.1044776 0.86876 0,0603088 Ul

Tabela AP-II - 6: Resultados analíticos no método u/Pb em zircões, obtidos no cpGeo-

Ic-usp.

1: M frações magnéticas; números entre parênteses indicam o ângulo de inclinação do
Separador Frantz a 1,5 A; A-zircões amarelados, C-zircões suedrais, transparentes, CS -zircões
transparentes, em forma de gota

-

2: Concentração total de U e PB corrrigida pelo branco analítico
3: Não corrigido para o branco ou Pb não radiogênico

4: Pb radiogônico corrigido para o branco e o Pb inicial; U corrigido para o branco;

5: Idades fornecidas em Ma, utilizando o programa ISOPLOT (Ludwig 1993); constantes
decaimento recomendados por Steiger and lager (1977).

de

Método de evaporaçäo de Pb em monocristais de zl¡câo
Os resultados apresentados a seguir foram extraídos e tabelados a partir do relatório

técnico (Sachett

&

Macambira 1998) do Laboratório de Geologia Isotópica do Centro de

Geociências da Universidade Federal do Pará (PARÁ-ISO), onde foram feitas as análises
espectrométricas e a descrição individual dos cristais de zircão.

Dcscrição do cristal

Comprimento /

transparente, incolor, límpido, quebrado em uÌra extremidade, algo

abaulado

cristais límpidos, arestâs definidâs, poucas inclusões, biterminados, com

em uma extremidade, prismático, com inclusões claras, incolor e

cústais escuros (amarelados a rnarrom claros), grandes, de arestas

pnsnático, de coloração castanho clâro, üìansr,klrente, um pouco frahr¿do

e

de coloração casta¡ho clarc, transparente, fraturado, com
prismiitico, de coloração castanho claro, transparente, fratur¿do, com

coTUP-13

Tabela AP-II-7 : Características e proporções dos zircões analisados pelo método de evaporação
de Pb em monocristal de zircão. Dados de Sachett

& Macambira (1998).

2t8

Leucogranito gnaisse, amostra DB-TUP-304
Enviada para o laboratório Pará-Iso com o nome GG-l. A amostra coletada pesava cerca
de 15 kg, e continha enclaves de tonalito gnaisse centimétricos e alongados, que foram retirados
pela serra. O resto do material foi britado, moído no moinho de discos e peneirado, resultando

em dois sacos de 5,0 kg de material moído (<100 #). Na mesa vibratória, com as condições
habituais da mesa (inclinação e vazão de água) praticamente não se concentravam pesados. Foi
preciso aumentar a inclinação da mesa para que a trilha de pesados se definisse e e pudesse

haver concentração. Além disso,

o

material leve

foi

repassado na mesa para uma nova

concentração, O material analisado no espectrômetro representa a fração não magnética M0,
(Franz 20" x 0"; 2,0 A), constituída por apatita em cerca de99,'/o do volume.
ZÅrciao

T.

Evap.
cc)

Razões

2o

2o6Pb¡

0,099s

0.000250

72

0,000313

30

Idadcs

1o
206Pb

2a

c

0,0597
0,0599

0,0570

0.0572
0,0585

0,000150 r8

0.1070
0,062f1

0,000042
0,000149

o,1527

0,0599

600

0,0576

5t6

22

124

GGI/5
GG1/6

0,000036

GGIIl
0,000070

20

0,0729

IE

0,0358

0,059E

0.09t,1

0,059,+

Râzões üiliz¿dÂs

Tabela APJI-8: Resultados analíticos dos zircões utilizados no cálculo da idade da amostra DB-

TUP-30G, aqui denominada GG-1.
(+) - etapa eliminada subjetivamente; (c) - Razão 207Pb/206Pb corrigida do Pb comum.

Leucogranito gnaisse, amostra NF-TUP-3
Devido à pequena quantidade de pesados da amostra, esta não passou por separação
eletromagnética. O concentrado foi atacado com HNO¡ 6N por duas horas, para atacar piritas.

Depois

se procedeu

à catação manual do concentrado, em duas populações. A população A são

zircões neoformados, A população B podem ser zircões herdados. A rocha não mostra sinais de
migmatização. Portanto, é possível que as duas populações não sejam herdadas e os cristais
neoformados podem representar o momento da cristalização magmática

T.

EYap.
cc)

2o ld¿de

Razões
?ûÞb

t*Pb¡ c

206Pb

TUP3IA4

0,1290

TUP3/A5

T2

26

(Ma)

0^0510

0,0575

433

* 1480

0,t269
TUP3/46

0.0536

356

*1450
1500

0,000123

TUP3IAT
TUP3/A8

0.00001?
0.000032

0, 1689

s9l

o.1042

601

0.0803
T2

R¿zões Utilizadas

Média:

Tabela AP-II-9: Resultados analíticos utilizados no cálculo da idade da amostra NF-TUP-3,
fração A.

(x) - Etapa eliminada subjetivamente; (c) - Razão 'o'Pb/2o6Pb corrigida Pb comum.

)rn

T.

Evap.

Razões

cc)

0,000230
0,000094

TUP3B/I
t530

tt550

1500
1550

TUP3B/3

* 1450

l4fl0

206Pb

I
6

(Ma)

0,0834
0,1393

90

l8

TUP3B12

Idade
206Pb

0,000059

84

0,0403

l8

36

0,0592

574

0,0566

478

0,0512

56

570

0,059 r

0,00008t t6
,000016 6
0.000006 6
0,000010 6

252

0,1404
0,0885

0,0557

t0

0,0560

t2

0.1240
40

0,05410

TUP3B/4

0,000097

Ì4

l4

0,0764

0,1t63
0.000056

TUP3B/5

1450

0,000085

0,0593

0,0586
0,000078

t2
t2

Razões Utiliz¿¡das

Idade
Média:

Tabela AP-II- 10: Resultados utilizados no cálculo da idade da amostra DB-TIJP-3, Fração B

(*) - Etapa eliminada subjetivamente, (c) - Razão

207Pbl206Pb

corrigida de pb comum,

l

Batólito da Serra dos Órgãos (Faixa Bom Jardim)
amostra CO-TUP-13
O material analisado foi concentrado a partir de duas grandes amostras com mais de 20

kg cada uma. A amostra enviada ao Pará-Iso continha cristais de zfucão da fração
magnética (não magnético a 1,5 A, ângulo de inclinação do Frantz
do tipo "batata":

l:1, arredondados

-5').

menos

Os cristais eram curtos,

e límpidos. Não apresentavam zonamento

visível na lupa, de

núcleo e borda.

T,

?Æ

Râzões
206Pb

Evap.

206Pb

Idade
(Ma)

'ouPb¡ c

cc)
1450

18

0,000202

6E

0,1589

0,0586

24

1450

l8

0,000390

44

0,0832

15

0,1988

t2

t0

552

0,0594

0,0512

R¿zões Utilizadas

Resultados utilizados no cálculo da idade da amostra CO-TIIP- l3 (#) Etapa
eliminada por apresentar r azão 2o+Pbl2o6Pb superior a 0,000a; (c) - Razão 207pb/26pb corrigida do

Tabela AP

-II-11:

Pb comum; (*) - Etapa eliminada subjetivamente.

