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Resumo
RETAMAL, I. B. Batólito Serra das Araras: um exemplo de magmatismo granítico peraluminoso sintectônico
do Ediacarano, região sudoeste do estado do Rio de Janeiro. 2016. 119 p. Dissertação (Mestrado)- Instituto
de Geociências, Universidade de São Paulo.

Magmas graníticos peraluminosos são gerados por meio da anatexia de rochas crustais em
cinturões orogênicos continentais. Os granitos do Cinturão Ribeira Central são relacionados a
processos orogênicos de convergência de blocos litosféricos, durante o Neoproterozoico. O Batólito
Serra das Araras é um corpo granítico, tabular e peraluminoso localizado no Domínio Paraíba do Sul,
região sudoeste no estado do Rio de Janeiro - Brasil. O corpo é alongado na direção NE-SW e sua
deformação foi gerada pela atividade de zonas de cisalhamento dúcteis de movimentação
preferencial destral, que também controlaram o alojamento do magma granítico.
O presente trabalho visa a caracterizar o Batólito Serra das Araras com base em dados de
petrografia, de geoquímica de rocha total, de química mineral (EPMA) e de geocronologia U-Pb e LuHf (LA-ICP-MS) em grãos de zircão. Três amostras representativas foram analizadas para obtenção
das idades U-Pb de cristalização e de metamorfismo. Essas amostras são compostas de granitos com
matriz protomilonítica com muscovita, biotita e granada, um dique sienogranítico com 15-30 cm de
espessura e um enclade de quartzo diorito. O plagioclásio possui composição entre oligoclásio (An16)
e andesina (An38) e possui núcleos mais enriquecidos em anortita. Todas as amostras apresentam
fases ricas em almandina com bordas levemente enriquecidas em manganês, produto do
metamorfismo de médio a baixo grau.
Os dados isotópicos U-Pb em grãos de zircão revelaram que o magmatismo granítico
cristalizou-se ca. 595 Ma e foi gerado no mesmo evento tectono-termal Ediacarano que gerou
granitos tipo-I e tipo-S de caráter pós-colisional no Domínio Embu/Paraíba do Sul. Os dados
isotópicos de Lu-Hf indicam a reciclagem de crosta juvenil do Riaciano-Orosiriano e de crosta
continental do Orosiriano como fontes do protólito metassedimentar do Batólito Serra das Araras. A
composição contrastante do enclave de quartzo diorito (amostra SA-06), de caráter metaluminoso e
com valores menos degativos de εHfT (entre -5,7 and -8,1), sugere o envolvimento marginal de fontes
orto-derivadas da crosta inferior. As idades de cristalização e a composição do batólito indicam que
seu magmatismo é correlacionável com granitos peraluminosos do Domínio Embu e do Orógeno
Araçuaí.

Palavras-chave: granito, peraluminoso, Ediacarano, Domínio Paraíba do Sul, geocronologia U-Pb,
Lu-Hf

Abstract
RETAMAL, I. B. Batólito Serra das Araras: um exemplo de magmatismo granítico peraluminoso sintectônico
do Ediacarano, região sudoeste do estado do Rio de Janeiro. 2016. 119 p. Dissertação (Mestrado)- Instituto
de Geociências, Universidade de São Paulo.

Peraluminous granitic magmas are produced by anatexis of crustal rocks in continental
orogenic belts. Orogenic granites of Central Ribeira Belt are correlated with the collision of
lithospheric blocks during Neoproterozoic. The Serra das Araras Batholith is a tabular granitic body of
peraluminous composition located at Paraíba do Sul Domain, southwestwards of Rio de Janeiro state
– Brazil. The body is elongated at NE-SW direction and its deformation was produced by ductile shear
zones with dextral movement component, which has also controlled magma emplacement.
The aim of this study is to characterize the Serra das Araras Batholith and to provide
petrography, whole-rock geochemistry (major and trace elements), mineral chemistry (EPMA) and
combined LA-ICP-MS U-Pb and Lu-Hf isotopic analyses in zircon grains. Three representative samples
were analyzed for isotopic determination in order to obtain crystallization and metamorphic U-Pb
ages. These samples are composed of monzogranite with protomylonitic texture; a 15-30 cm thick
syenogranite dyke and a biotite-hornblende quartz diorite enclave. Plagioclase is Andesine and
Oligoclase (An16-38). Anorthite contents display a progressive zoning with rims having lower contents
than cores. All samples exhibit almandine-rich phases, with slightly Mg-rich cores and Mn-rich rims,
produced by metamorphism of medium to low grade.
Zircon U-Pb isotopic data reveal that the batholith was emplaced ca. 595 Ma and was
generated at the same middle-Ediacaran tectono-thermal event that generated voluminous I-type
and S-type granitoids of post-collisional character at Embu/Paraíba do Sul Domain. Lu-Hf isotopic
data suggest that late-Rhyacian to Orosian juvenile and continental crust have been sources of
metasedimentary protoliths of Serra das Araras Batholith. The contrasting composition of the quartzdiorite enclave (sample SA-06), of metaluminous character and less negative εHfT values (between 5.7 and -8.1), suggests a marginal involvement of ortho-derived igneous rocks of the lower crust. The
crystallization ages of the granites are coeval with peraluminous granites of Embu Domain and of
Araçuaí Belt.
Key words: granite, peraluminous, Ediacaran, Paraíba do Sul Domain, geochronology U-Pb, Lu-Hf
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1. Introdução
A petrogênese de granitos peraluminosos é frequentemente relacionada a processos
orogênicos e à anatexia de rochas crustais em ambientes geodinâmicos convergentes
envolvendo litosferas continentais (Pitcher, 1983, 1997; Barbarin, 1996, 1999; Sylvester,
1998). Embora protólitos de diferentes composições possam gerar magmas graníticos
peraluminosos quando submetidos à anatexia, as rochas metassedimentares (metapelitos e
metapsamitos) são as principais fontes dos magmas graníticos peraluminosos (Chappell &
White, 2001). Esses magmas também podem ser gerados pela fusão parcial de fontes
crustais ortoderivadas com participação de fontes mantélicas, que atuam tanto como fonte
de material, quanto de calor (Miller, 1985; Patiño-Douce & Beard, 1995). A liberação de água
desses protólitos, por reações de quebra de minerais hidratados (micas e anfibólios),
promove a geração volumosa desses magmas (Vielzeuf & Montel, 1994), enquanto a
composição da rocha-fonte, as condições de anatexia e os processos de evolução magmática
são responsáveis pela ampla composição dos granitos peraluminosos (Clemens & Wall,
1984; Holtz & Johannes, 1991).
Os granitos orogênicos do Cinturão Ribeira Central (Província Mantiqueira) possuem
idades U-Pb entre 630 e 480 Ma e são produtos da orogênese Brasiliano/Pan-Africana
(Heilbron et al., 2004). No estado do Rio de Janeiro, o período pré-colisional (ca. 630-600
Ma) é caracterizado por granitoides cálcio-alcalinos de arco magmático (Tupinambá et al.,
2012; Heilbron et al., 2013). O magmatismo sin- a tardi-colisional (600-560 Ma) é
caracterizado por uma quantidade significativa de corpos graníticos (tipo-I e tipo-S), que
ocorrem em diferentes domínios tectônicos (Machado & Demange, 1994; Heilbron &
Machado, 2003; Silva et al., 2003, 2005; Machado et al., 2016). No estado de São Paulo, os
granitoides do Ediacarano do Terreno Embu foram gerados em um evento tectono-termal
Ediacarano (Alves et al., 2013, 2016). No entanto, a origem e a evolução desse terreno ainda
são controversas (Campos Neto, 2000; Heilbron et al., 2008; Trouw et al., 2013; Alves et al.,
2016; Meira et al., 2015; Duffles et al., 2016).
O Batólito Serra das Araras (BSA) é um corpo granítico peraluminoso, que aflora na
região SW do Terreno Paraíba do Sul. O corpo é constituído essencialmente por muscovitabiotita-granada granitos deformados, por vezes com textura protomilonítica a milonítica. A
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colocação do seu magmatismo foi controlada por zonas de cisalhamento dúcteis de alto a
moderado ângulo, com direção NE e movimentação destral (Machado & Dehler, 2002;
Dehler et al., 2006). Trabalhos anteriores consideraram o magmatismo do BSA como sincolisional (Machado & Demange, 1994; Machado, 1997) e como pós-colisional (Silva &
Cunha, 2001; Machado & Dehler, 2002), mesmo não havendo dados geocronológicos
disponíveis para o batólito.

1.1 Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo petrogenético do Batólito
Serra das Araras (BSA), com base em dados petrográficos, geoquímicos, de química mineral
e isotópicos (LA-ICP-MS U-Pb e Lu-Hf). Dessa forma, visa-se caracterizar o magmatismo do
BSA quanto à sua natureza, idades de cristalização e de metamorfismo, as fontes de magma
envolvidas, bem como contribuir para o entendimento do significado tectônico dos
granitoides peraluminosos no contexto da granitogênese ediacarana do Cinturão Ribeira
Central. Além disto, tais idades contribuirão para responder questões que estão ainda em
aberto, como a importância desse magmatismo na evolução tectônica do cinturão. Os dados
de química mineral obtidos em plagioclásio, micas e granadas, tanto em porfiroclastos
quanto em cristais menores da matriz, muitas vezes protomilonítica, visam avaliar as
variações químicas ocorridas durante e após a cristalização do corpo.
Os resultados litogeoquímicos e isotópicos U-Pb foram comparados com os granitos
peraluminosos do Domínio Embu (Guacuri, Santa Branca, Mogi das Cruzes, Serra do Quebra
Cangalha e Natividade da Serra; Alves et al., 2013, 2016), uma vez que esse domínio
corresponde à continuação longitudinal para SW do Domínio Paraíba do Sul, e estão
disponíveis dados geoquímicos e isotópicos de alta resolução sobre os referidos granitos.

1.2 Localização da área, fisiografia e vias de acesso
A área estudada abrange os municípios de Piraí, Paracambi e Seropédica (Figura 1). A
via de acesso principal à região é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). As principais
exposições do BSA encontram-se entre os quilômetros 210 e 230 dessa rodovia, nas pistas
de subida (sentido sul) e de descida (sentido norte) da Serra das Araras. As vias secundárias
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de acesso são as rodovias estaduais RJ-125, RJ-127 e RJ-145, geralmente com direção NE,
portanto, longitudinais ao batólito.

Figura 1 - Mapa geológico sobre relevo sombreado (SRTM 30m - USGS) com a localização da área estudada e dos pontos
com amostras selecionadas para análises LA-ICP-MS U-Pb e Lu-Hf (SA-03 e SA-06). Modificado de Dehler & Silva (2000)

A região da Serra das Araras e de Paracambi fazem parte do prolongamento para
sudoeste das serras do Couto e dos Órgãos, e integram o conjunto de serranias com
orientação NE-SW (Figura 2) na região central do Rio de Janeiro, conhecida regionalmente
como Serra do Mar. Essa importante feição geomorfológica continua para sul, no estado de
São Paulo e engloba a Serra da Bocaina, na divisa dos dois estados. A região constitui uma
unidade de relevo transicional entre a depressão do médio vale do Rio Paraíba do Sul, ao
norte, e as colinas isoladas da baixada de Sepetiba, ao sul (Silva & Cunha, 2001).
A vertente sul da Serra das Araras corresponde a escarpa da Serra do Mar, que a difere
das demais serras que a circundam, por ocupar uma posição mais interiorana e por possuir
altitudes médias mais baixas, ao redor de 500-600 m. Alguns picos isolados podem atingir
altitudes entre 800 e 900 metros, como nos arredores de Paulo de Frontin e de Paracambi.
3

Altitudes acima de 1000 metros são encontradas na Serra de São Pedro, nos arredores de
Arcádia e de Japeri. A região é drenada pelos rios Santana e Ribeirão das Lajes, cujos cursos
se dispõem paralelos ao front da escarpa da Serra das Araras.

Figura 2 - Escarpa sul da Serra das Araras na região sudoeste do batólito mostrando os topos de morro alinhados na direção
NE-SW

1.3 Materiais e métodos
1.3.1 Levantamento Bibliográfico
Realizou-se uma revisão bibliográfica das informações disponíveis na literatura
geológica a respeito dos granitoides Ediacaranos/Cambrianos do Cinturão Ribeira Central,
abrangendo aspectos tectônicos, geoquímicos e geocronológicos, disponíveis em teses,
dissertações e artigos. Paralelamente, buscou-se levantar os dados sobre o Batólito Serra
das Araras, inicialmente mapeado no Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro
(1978-1983), em escala 1:50.000 (DRM- Departamento de Recursos Minerais do Estado do
Rio de Janeiro). Adicionalmente, foi elaborado um levantamento na literatura referente aos
granitos peraluminosos, envolvendo os processos tectônicos relacionados com a geração
dessas rochas, estudos experimentais sobre a geração de magmas graníticos peraluminosos,
os principais tipos de protólito e as principais áreas de ocorrência.

4

1.3.2 Levantamento em Campo
A campanha de campo para a amostragem foi realizada utilizando-se como base o
mapeamento que definiu o Batólito Serra das Araras (Barbosa & Sad, 1983); que abrange as
folhas 1:50.000 de Paracambi (SF-23-QIII-2), Piraí (SF-23-Z-A-VI-1) e Vassouras (SF-23-Z-AIII4); e a folha de Volta Redonda (SF.23-X-C) na escala 1:250.000 (Dehler & Silva, 2000). Para
análise das estruturas, dos indicadores cinemáticos e das zonas de cisalhamento referentes
ao batólito, utilizaram-se como base vários trabalhos que discutem o sentido de rotação do
fluxo das estruturas a partir do giro das estruturas assimétricas (ver sínteses em Simpson &
Schmid, 1983; Lister & Williams, 1983;Hanmer & Passchier, 1991; C.W. Passchier & Trouw,
1996; entre outros). No total, foram visitados doze afloramentos do batólito e coletadas
vinte e seis amostras, das quais dezesseis foram enviadas para análise química de rocha-total
(maiores, traços e terras raras), três para análises isotópicas U-Pb e Lu-Hf (LA-ICP-MS) e três
para análise de química mineral em microssonda eletrônica (EPMA). As coordenadas
geográficas dos pontos visitados estão relacionadas na tabela abaixo:
SA-01

S22° 30.275' W44° 13.542'

SA-02

S22° 40.586' W43° 50.042'

SA-03

S22° 42.066' W43° 45.574'

SA-04

S22° 40.831' W43° 48.787'

SA-05

S22° 39.523' W43° 49.628'

SA-06

S22° 39.147' W43° 49.543'

SA-07

S22° 39.155' W43° 49.750'

SA-08

S22° 39.181' W43° 49.960'

SA-09

S22° 39.948' W43° 49.177'

SA-10

S22° 39.277' W43° 50.223'

SA-11

S22° 39.624' W43° 50.299'

SA-12

S22° 40.211' W43° 50.150'

Tabela 2 - Localização geográfica dos pontos amostrados em campo (sistema de coordenadas WGS84).
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1.3.3 Petrografia
Esta etapa consistiu na análise petrográfica macroscópica das amostras coletadas na
etapa anterior. Posteriormente, confeccionaram-se 20 lâminas delgadas com espessura de
0,3 mm para análise em microscópio petrográfico de luz transmitida. Essa análise teve como
objetivo caracterizar as diferentes faciologias do batólito, identificar os diferentes minerais
essenciais, acessórios e de alteração secundária, bem como caracterizar as texturas
magmáticas e metamórficas presentes nas amostras. As fotomicrografias digitais foram
obtidas com o microscópio Carl-Zeiss Axioplan 2, utilizando-se o software Leica Qwin 550,
disponível no Núcleo de Apoio a Pesquisa (NAP)-Geoanalítica do Instituto de Geociências da
Universidade de São Paulo. A descrição das amostras está disponível no Anexo A1.

1.3.3 Preparação das amostras
Dezesseis amostras do BSA, incluindo granitos, granodioritos e um enclave de
quartzo diorito, foram preparadas, seguindo os procedimentos do Laboratório de
Tratamento de Amostras do NAP-Geoanalítica, do Instituto de Geociências da Universidade
de São Paulo. Nesta etapa, realizou-se a redução granulométrica com marreta de 3,0 kg; a
britagem foi feita em britador de mandíbulas, obtendo-se frações entre 1-2 cm3; a moagem
foi realizada com moinho de bolas até obter-se um pó de granulação fina; o peneiramento,
retendo-se o particulado entre 100-200 mesh e o quarteamento, para redução de volume de
cada amostra. As dezesseis alíquotas de 10,0 g foram enviadas para análise geoquímica de
rocha-total e três duplicatas foram enviadas para separação de grãos de zircão para análises
isotópicas U-Pb e Lu-Hf (LA-ICP-MS).

1.3.4 Geoquímica de rocha-total e química mineral
As análises químicas de rocha-total foram realizadas no laboratório AcmeLabs –
ACME Analytical Laboratories Ltd. (Canadá). A concentração dos elementos maiores e
menores foi determinada por ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry),
enquanto os metais básicos, como Ni, Pb, Cu e Zn, foram analisados por digestão em água
régia (procedimentos LF200 e AQ200, respectivamente), após abertura por fusão com
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metaborato/tetraborato de lítio e digestão em ácido nítrico diluído. Os limites de detecção
são de 0,01 % para os óxidos maiores e de 0,01-0,1 ppm para os elementos menores. Os
diagramas de geoquímica foram gerados no software GCD kit, versão 4.0 (Janoušek et al.,
2006).
As análises de química mineral foram realizadas no Laboratório de Microssonda
Eletrônica do NAP-Geoanalítica, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.
Utilizou-se o equipamento modelo JXA-FE-8530 JEOL Electron Probe Microanalyzer (EPMA).
As análises foram conduzidas com aceleração de voltagem de 15 kV, corrente de 20 nA e
diâmetro do spot de 5-10 µm. Padrões naturais, como albita, anortita, ortoclásio, diopsídio e
rutilo, foram utilizados para calibração do equipamento. Três seções polidas das amostras
SA-03F, SA-05 e SA-10B foram analisadas, correspondentes a granitos deformados com
porfiroclastos de K-feldspato e de granada, com matriz protomilonítica (SA-03F e SA-05) e
granoblástica

(SA-10B),

contendo

granada,

muscovita

e

biotita.

Analisou-se

quantitativamente as duas populações de grãos, incluindo os núcleos, as zonas
intermediárias e as bordas de cada grão. Visou-se determinar a composição dos grãos
formados durante a cristalização magmática e as modificações químicas ocorridas durante o
metamorfismo. A composição dos feldspatos foi calculada em relação a trinta e dois (32)
átomos de oxigênio, enquanto a fórmula estrutural das micas foi calculada em base anidra
de vinte e dois (22) átomos de oxigênio e carga positiva (equivalente a onze (11) átomos de
oxigênio), de acordo com Rieder et al. (1999). Os dados analíticos de química mineral estão
disponíveis no Anexo A2.

1.3.5 Análises isotópicas U-Pb e Lu-Hf via LA-ICP-MS
A separação dos grãos de zircão foi realizada no Laboratório de Tratamento de amostras
do NAP-Geoanalítica, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. As alíquotas
situadas no intervalo da fração 100-200 mesh foram submetidas à concentração dos
minerais pesados por líquidos densos, mesa do tipo Wilfley e separador magnético do tipo
Frantz. Os detalhes desse método de separação estão descritos em Sato et al. (2008). Os
grãos de zircão foram coletados manualmente utilizando-se lupa binocular e depois foram
fixados em um mount de epoxy polido de 2,50 cm de diâmetro.
7

As imagens de catodoluminescência foram adquiridas utilizando-se o equipamento FEIQuanta 250 Scanning Electron Microscope, disponível no NAP-Geoanalítica do Instituto de
Geociências da Universidade de São Paulo. As condições de operação foram 20 kV para
aceleração de voltagem, com diâmetro de 4 µm e tempo de aquisição de 200 µs (Sato et al.,
2014).
As análises in-situ LA-ICP-MS U-Pb e Lu-Hf em grãos de zircão foram realizadas no
Laboratório de Geoquímica Isotópica (LOPAG) da Universidade Federal de Ouro Preto.
Analisaram-se três amostras (SA-03H, SA-03D e SA-06) do Batólito Serra das Araras. A
amostra SA-03D é oriunda de um dique, de 15-25 cm de espessura, intrusivo no granito
representativo do BSA (SA-03H), sendo ambas as amostras de composição granítica, caráter
peraluminoso e contendo muscovita, biotita e granada. A amostra SA-06 é de um enclave de
composição quartzo diorítica, com hornblenda e biotita.
As análises isotópicas de U-Pb foram obtidas utilizando-se o equipamento ThermoFinnigan Element II, SF-ICP-MS (Sector Field- Inductively Coupled Plasma- Mass
Spectrometry), acoplado a um sistema de laser CETAC UV Nd:YAG (Neodymium: YttriumAluminum-Garnet), de 213 nm, com célula de ablação tipo Helix. As análises in-situ foram
conduzidas para o centro e para a borda dos cristais de zircão, previamente examinados nas
imagens de catodoluminescência. Os procedimentos de rotina do laboratório e os fatores de
correção aplicados estão descritos em Takenaka et al. (2015). Os dados foram obtidos em
modo peak jumping, com as seguintes características: 25 µm de diâmetro do spot; 10% de
energia do laser; 10 Hz de frequência de laser e 40 s de ablação. Os dados analíticos U-Pb
das amostras analisadas estão disponíveis no Anexo A3.
Os dados brutos adquiridos foram reduzidos utilizando-se o software GLITTER (Van
Achterbergh et al., 2001) e uma planilha off-line do Microsoft Excel® (Gerdes & Zeh, 2006).
Os diagramas concórdia foram desenvolvidos no software Isoplot, versão 4.1 (Ludwig, 2009).
O padrão primário de zircão utilizado foi o M127 (Klötzli et al., 2009), obtendo-se uma idade
U-Pb concórdia de 525 ± 02 Ma (2σ, n=22 e MSWD = 0,27), a qual é compatível com a idade
U-Pb ID-TIMS (Isotope Dilution- Thermal Ionization Mass Spectometry) de 524 ± 02 Ma,
obtida por Klötzli et al. (2009). Como padrão secundário, utilizou-se o zircão Plešovice (Sláma
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et al., 2008), obtendo-se como resultado uma idade U-Pb concórdia de 337 ± 1,8 Ma (2σ,
n=8 e MSWD = 3,2), a qual é semelhante a idade U-Pb ID-TIMS de 337 ± 01 Ma, obtida por
Sláma et al. (2008). Os dados analíticos U-Pb e as idades concórdia dos padrões de zircão
estão disponíveis no anexo A.4 e A.5.
As análises in-situ de Lu-Hf em cristais de zircão foram obtidas utilizando-se o
equipamento Thermo-Finnigan Neptune, MC-ICP-MS (multi colector- Inductively coupled
plasma- mass spectrometry), acoplado a um laser de 193 nm HelEx Photon-Machine. Os
dados foram obtidos em modo estático durante 60s, com diâmetro do spot de 50µm,
energia do laser de 50% e frequência de 5Hz. Nitrogênio e Hélio foram utilizados como gás
carreador, misturados a uma taxa de 0,080 l/min. Os procedimentos adotados estão
descritos em Gerdes & Zeh (2009). Os isótopos

172

Yb,

173

Yb e

175

Lu foram medidos

simultaneamente para correção dos isótopos de Lu e Hf na massa 176. A redução dos dados
brutos fez-se em planilha off-line do Microsoft Excel® (Gerdes & Zeh, 2009). Como padrão
primário, utilizou-se o zircão 91500 (Goolaerts et al., 2004), obtendo-se razões 176Hf/177Hf de
0,282307 ± 0,000018 (2σ; n=18). Os padrões secundários utilizados foram os cristais de
zircão Temora (Black et al., 2003) e Plešovice (Sláma et al., 2008), os quais forneceram
razões

176

Hf/177Hf de 0,282674 ± 0,000019 (2σ; n=5) e de 0,282469 ± 0,000019 (2σ; n=9),

respectivamente. Os dados analíticos Lu-Hf dos padrões de zircão estão disponíveis no anexo
A6 e A7.
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2. Cinturão Ribeira Central
O Cinturão Ribeira é um dos orógenos estudados há mais tempo no Brasil, sendo
assim diversos trabalhos têm sido realizados e vários modelos tectônicos já foram propostos
visando explicar o contexto geológico e evolução geodinâmica desse cinturão. Neste
capítulo, serão abordados os trabalhos mais discutidos na literatura que estão relacionados
com esse tema, bem como os trabalhos referentes aos granitos (lato sensu), que são parte
fundamental desse orógeno.
O Cinturão Ribeira, ou Faixa Ribeira, insere-se na Província Mantiqueira (Almeida et
al., 1981) e corresponde a um cinturão orogênico de cerca de 1.400 Km de extensão,
edificado na porção ocidental do paleocontinente Gondwana (Figura 3), entre o
Neoproterozoico e o Ordoviciano (Trouw et al., 2000; Heilbron et al., 2008). Essa unidade
geotectônica apresenta trend estrutural NE-SW e foi desenvolvida durante a colagem
Brasiliana/Pan-Africana, com os estágios tectônicos finais estendendo-se até o Ordoviciano
(Heilbron et al., 2004; Silva et al., 2005; Tupinambá et al., 2007; Brito Neves et al., 2014).
Esse cinturão é interpretado como resultado da interação convergente entre o
Paleocontinente São Francisco-Congo e a porção meridional do Cráton angolano, além de
outros terrenos envolvidos (Heilbron et al., 2008).
A Orogenia Rio Doce (590-480 Ma) foi caracterizada pela intrusão de granitoides pré-,
sin- e pós-colisionais e pelo empilhamento de três segmentos crustais distintos na
microplaca Serra do Mar (Figueiredo & Campos Neto, 1993; Campos Neto & Figueiredo,
1995). Essa orogenia resultou no fechamento do Oceano Adamastor e na acresção da
microplaca Serra do Mar, atribuída a um evento colisional Cambriano (560 e 530 Ma)
(Campos Neto, 2000). O arco magmático Rio Doce (590 - 565 Ma) instalou-se na microplaca
Serra do Mar durante o período pré-colisional. O estágio sin-colisional (560 – 530 Ma) gerou
gnaisses com dobras recumbentes e nappes antiformes, com dobramentos de grande
amplitude e zonas de cisalhamento dúcteis, apresentando transporte tectônico para W-NW.
O período pós-colisional instalou-se entre 520 – 480 Ma (Campos Neto & Figueiredo, 1995;
Campos Neto, 2000).
Esses trabalhos discutidos acima foram desenvolvidos com base em idades de
isócronas Rb-Sr e em idades U-Pb em zircão disponíveis. Atualmente, são consideradas
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idades (U-Pb em zircão) de cristalização entre 630 e 585 Ma para o arco magmático Rio
Doce, que correspondem aos estágios pré-colisional a sin-colisional do Orógeno Araçuaí
(Nalini et al., 2000; 2005; Pedrosa-Soares et al., 2011; Gonçalves et al., 2014; Tedeschi et al.,
2015). Esse evento (Orogenia Rio Doce), que gerou uma extensa granitogênese no Cinturão
Ribeira Central (Campos Neto & Figueiredo, 1995), também é referido como Orogenia
Araçuaí (Silva et al., 2005) e como Orogenia Brasiliana/Pan-Africana (Heilbron et al., 1995;
2004; Machado et al., 1996; Trouw et al., 2000). As orogêneses Búzios e Araçuaí
compreendem o Sistema Orogênico Brasiliano III (Silva et al., 2005), com pico metamórfico
entre ca. 580-560 Ma.

Figura 3 - Localização das faixas móveis neoproterozoicas e dos crátons na América do Sul e na África. Faixas Móveis: 1 –
Araçuaí; 2 – Ribeira Central; 3 – Ribeira Sul; 4 – Dom Feliciano; 5- Oeste Congo; 6- Kaoko; 7- Damara. Crátons: AMAmazonas; SF- São Francisco; LA- Luís Alves; RP- Rio da Plata; WA- Oeste África; CO- Congo; ANG- Angola; KA- Kalahari
(Heilbron et al., 2008)

Trouw et al. (2000) e Heilbron et al. (2004) compartimentaram o Cinturão Ribeira
Central em quatro terrenos tectono-estratigráficos (Figura 4), imbricados para NW/W em
direção ao Cráton do São Francisco (Tupinambá et al., 2007). É sugerida uma evolução
polifásica que envolve a docagem diacrônica desses terrenos nos setores sul e sudeste do
paleocontinente São Francisco (Heilbron et al., 2008), associada a um longo período de
subducção, que teria gerado inicialmente arcos magmáticos intra-oceânicos, que evoluíram
para arcos cordilheranos (Tupinambá, 1999; Tupinambá et al., 2000; 2012). O período précolisional foi sucedido pela colisão diacrônica desses arcos e terrenos (Heilbron et al., 2004).
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Os eventos de colisão são situados entre 605-580 Ma, para o terreno Paraíba do Sul/Embu;
entre 580-550 Ma, para o terreno Oriental e; entre 530-510 Ma, para o terreno Cabo Frio
(Heilbron et al., 2008).
O terreno Ocidental é constituído pela Megassequência Andrelândia; os sedimentos
siliciclásticos metamorfisados da margem passiva do paleocontinente São Francisco (Trouw
et al., 2000); e pelo embasamento do Neoarqueano-Paleoproterozoico, contendo
ortognaisses e ortogranulitos dos complexos Mantiqueira e Juiz de Fora (Duarte et al., 2004;
Silva et al., 2005; Heilbron et al., 2010).

Figura 4 - Mapa tectônico do segmento central do Sistema Orogênico Mantiqueira, com a localização da área de estudo
(modificado de Trouw et al. , 2013). Legenda: 1- Bacia do Paraná (Paraná Basin) e Riftes cenozoicos; 2- Rochas Alcalinas
(Cretáceo/Terciário); 3- Cráton do São Francisco (SFC); 4- Grupo Bambuí; 5- Cobertura de rochas metassedimentares
(autóctones e parautóctones); Orógeno Brasília (6-9): 6- Sistema de Nappes Andrelândia (ANS) e Nappe de Passos (P); 7Nappe Socorro (S)-Guaxupé (G); 8- Terreno Embu (E)- Paraíba do Sul (PS); 9- Terreno Apiaí; Orógeno Ribeira (10-14): 10Domínio externo; 11- Domínio Juiz de Fora; 12- Arco Rio Negro (Terreno Oriental); 13- Terreno Oriental; 14- Terreno Cabo
Frio; CTB- Central Tectonic Boundary.

O Terreno Oriental apresenta três domínios tectônicos distintos: Cambuci (posição
inferior), Costeiro (posição intermediária) e Italva (posição superior) (Heilbron et al., 2008,
2013). Atualmente, são reconhecidas três associações litológicas relativas a arcos
magmáticos nesse terreno: o Complexo Serra da Bolívia, no Domínio Cambuci (Heilbron et
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al., 2013); o Complexo Rio Negro, no domínio Costeiro (Tupinambá et al., 2012); e a unidade
Serra da Prata, no domínio Italva (Peixoto and Heilbron, 2010). Esse terreno corresponde
parcialmente à Microplaca Serra do Mar (Campos Neto & Figueiredo, 1995) e aos domínios
Serra dos Órgãos e Litorâneo (Machado & Demange, 1994).
O Terreno Embu-Paraíba do Sul (próxima seção) possui origem duvidosa, sendo
compreendido como um terreno acrescionário (Campos Neto & Figueiredo, 1995; Heilbron
et al., 2008; Alves et al., 2016) ou como a continuação sudeste da Nappe Socorro-Guaxupé,
com evolução vinculada à Faixa Brasília (Trouw et al., 2013; Duffles et al., 2016).
O Terreno Cabo Frio é constituído por ortognaisses paleoproterozoicos do Complexo
Região do Lagos, que estão recobertos por rochas metassedimentares da sequência BúziosPalmital. Nesse terreno, foi registrado o evento tectono-metamórfico mais jovem no
Cinturão Ribeira, denominado de Orogenia Búzios (Schmitt et al., 2004). Esse evento foi
responsável pelo fechamento da Bacia Búzios, com idades (U-Pb LA-ICP-MS) de
metamorfismo entre ca. 550-520 Ma (Fernandes et al., 2015), cuja evolução iniciou-se em
um ambiente extensional em ca. 606 Ma, representada por idades Sm-Nd de rochas
vulcânicas com assinatura geoquímica de N-MORB e E-MORB (Schmitt et al., 2004, 2008).
Em um segundo estágio, essa bacia evoluiu para um ambiente de sedimentação em margem
ativa entre 590 e 550 Ma (Fernandes et al., 2015).
O limite entre os terrenos Oriental e Ocidental foi denominado de “Central Tectonic
Boundary“, ou Limite Tectônico Central (Almeida et al., 1998), considerado uma zona de
cisalhamento dobrada com evolução estrutural complexa e de longa duração, desenvolvida
sob condições de alta temperatura (Tupinambá et al., 2007, 2012). Esse limite compreende o
mesmo limite entre o terreno Juiz de Fora e a microplaca Serra do Mar, descrito por Campos
Neto & Figueiredo (1995). Conforme mencionado anteriormente, os quatro terrenos estão
imbricados para NW/W, em direção ao Cráton do São Francisco (Tupinambá et al., 2007), e
tiveram a deformação pré-existente sobreposta por zonas de cisalhamento dúcteis destrais
de direção NE-SW (Heilbron et al., 2008).
Bento dos Santos et al. (2015) propõem um modelo de evolução geodinâmica para a
Província Mantiqueira em que a colisão entre os crátons do São Francisco e do Congo teria
ocorrido entre ca. 610-590 Ma. A geração de granitoides sin-orogênicos (ca. 595-560 Ma,
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idades U-Pb em zircão) estaria relacionada ao pico do metamorfismo charnockítico (ca. 580560 Ma, idades U-Pb em zircão), seguida de delaminação, ascensão da astenosfera e
alojamento de magmas infracrustais (magma underplating). Os autores também apresentam
uma compilação das idades U-Pb disponíveis para a Província Mantiqueira.
Meira (2014) registrou dois eventos metamórficos (M1 e M2) no domínio Embu
(idades U-Pb SHRIMP). O evento M1 (630-600 Ma, ≈ 0,80 GPa e 600 oC) foi atribuído a uma
deformação intracontinental, relacionada à evolução da Faixa Brasília (Meira et al., 2015). O
evento M2 (600-560 Ma, ≈ 0,4-0,6 GPa e 650-750 oC) foi registrado nos domínios Costeiro e
Embu, e foi associado a um evento extensional, com geração de granitos tardi-colisionais a
pós-colisionais (Meira, 2014).
Esses modelos sugerem que os blocos litosféricos envolvidos na geração do Cinturão
Ribeira poderiam estar já amalgamados a ca. 600 Ma (Almeida et al., 2010; Bento dos Santos
et al., 2015; Meira et al., 2015). Idades metamórficas compatíveis (620-605 Ma) com o
evento M1 também são descritas para o domínio Paraíba do Sul (Machado et al., 1996;
Heilbron & Machado, 2003; Tassinari et al., 2006; Viana, 2008), sendo interpretadas como
um evento metamórfico precoce, referente à docagem lateral do terreno Paraíba do Sul,
portando anterior à colisão principal do Terreno Oriental com o Cráton do São Francisco
(Heilbron et al., 2008, 2013).

2.1 Domínio Paraíba do Sul/Embu
O Domínio Paraíba do Sul é constituído por duas principais unidades: o embasamento
paleoproterozoico, representado pelos ortognaisses do Complexo Quirino (Machado, 1984)
e pela cobertura de rochas metassedimentares, pertencente ao Complexo Paraíba do Sul
(Trouw et al., 2000). Esse domínio é controlado, na região central, por zonas de
cisalhamento NE-SW destrais de alto ângulo, e, nas suas bordas, por zonas de cisalhamento
de médio a baixo ângulo, dispondo-se numa configuração de uma estrutura em flor-positiva
(Machado & Endo, 1993; Dehler et al., 2006; Machado et al., 2016). Inicialmente, essa
estrutura foi definida como uma estrutura em leque (Ebert, 1968), depois como uma
estrutura sinclinal divergente, que foi relacionada à uma terceira fase de deformação
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(Machado 1983, 1986), sendo também descrita como uma estrutura sinforme (Heilbron et
al., 1991).
Os ortognaisses do Complexo Quirino (Machado, 1984) são constituídos por duas
suítes cálcio-alcalinas. Uma de alto-K, que possui idades de cristalização U-Pb ID-TIMS entre
2,30 Ga e 2,18 Ga, com valores de εNd2.2 Ga entre -3,1 e +1,6 e idades modelo TDM entre 2,2 2,5 Ga (Machado et al., 1996; Valladares, 1996; Valladares et al., 2002). A outra suíte, cálcioalcalina de médio-K, apresenta idades de cristalização U-Pb ID-TIMS e LA-ICP-MS entre 2,14
e 2,17 Ga, com 87Sr/86Sr = 0,715, εNd(2,1Ga)= -9,0 e idades modelo TDM ca. 3,2 Ga (Machado et
al., 1996; Viana, 2008; Machado et al., 2010). Essas duas suítes são interpretadas como
produtos de dois eventos paleoproterozoicos: um de acresção juvenil, compatível com
ambiente de arco magmático, e outro de retrabalhamento de uma crosta arqueana por um
evento tectono-termal, respectivamente (Machado et al. 1996; Valladares et al. 2002, 2012;
Viana 2008).
As rochas metassedimentares da porção sudoeste do Complexo Paraíba do Sul foram
divididas por Almeida et al. (1993) em três unidades: Três Barras (posição inferior); São João
(posição intermediária), e Beleza (posição superior). A Unidade Três Barras é constituída por
biotita gnaisses migmatizados, intercalados com xistos e gnaisses aluminosos, lentes de
rochas calcissilicáticas e gonditos. Na Unidade São João predominam gnaisses pelitícos
migmatíticos, intercalados com xistos, lentes de rochas calcissilicáticas, gonditos e,
localmente, mármore, granada anfibolitos e quartzitos. A Unidade Beleza é composta por
muscovita-biotita gnaisse intercalado com (granada)-sillimanita-muscovita-biotita xisto,
lentes de rochas calcissilicáticas e mármores (Almeida et al., 1993; Eirado et al., 2006).
Dados LA-ICP-MS U-Pb de proveniência em grãos de zircão detríticos de rochas
metassedimentares dos domínios Juiz de Fora, Andrelândia, Paraíba do Sul e Embu,
forneceram idades de cristalização entre ca. 1,8-2,2 Ga, indicando que a principal
contribuição foi de fontes paleoproterozoicas, com contribuição subordinada de rochas do
Arqueano, Mesoproterozoico e Neoproterozoico (Valladares et al., 2008; Viana, 2008; Meira,
2014; Duffles et al., 2016). Dados isotópicos Sm-Nd em rocha-total de gnaisse pelítico do
Complexo Paraíba do Sul sugerem que o Complexo Quirino pode ser sua fonte (Ragatky et
al., 2000).
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2.2 Magmatismo granítico do Cinturão Ribeira Central
Atualmente, o acúmulo de dados isotópicos U-Pb de alta resolução (ID-TIMS, SHRIMP
e LA-ICP-MS) vem contribuindo para a evolução do conhecimento geológico e para a
classificação da granitogênese da Faixa Ribeira Central (Figura 5).
Os granitos pré-colisionais concentram-se no Terreno Oriental. Os ortognaisses do
Complexo Rio Negro, com idades U-Pb ID-TIMS entre 790 e 600 Ma, são interpretados como
a porção plutônica de um arco magmático relacionado com uma subducção mergulhando
para leste (Tupinambá, 1999; Tupinambá et al., 2000). Esse complexo é caracterizado por
uma série cálcio-alcalina de baixo a médio-K (790-620 Ma) e por outra de alto-K, com rochas
de associação shoshonítica entre 610-605 Ma (Tupinambá et al., 2012). As razões isotópicas
de 87Sr/86Sr, calculadas para 630 Ma, forneceram dois intervalos: um inferior a 0,705 e outro
entre 0,705 e 0,710. Os valores de ƐNd das rochas do complexo situam-se entre -14 e +5. O
arco teria evolução em um primeiro estágio em um ambiente intraoceânico, entre 790 e 630
Ma. O segundo estágio de evolução seria em um ambiente de arco do tipo cordilherano,
entre 630-605 Ma (Heilbron & Machado, 2003; Tupinambá et al., 2012).
O Complexo Serra da Bolívia (com idades U-Pb SHRIMP, entre 623 - 577 Ma) é
definido por um magmatismo cálcio-alcalino com assinatura geoquímica de arco magmático
tipo cordilherano. Os dados isotópicos de Nd apontam para uma contribuição de crosta
juvenil limitada (Heilbron et al., 2013). Esses autores associam o arco Serra da Bolívia a
outros arcos, como o que gerou a Suíte Galiléia, no Cinturão Araçuaí, e o Arco Socorro, no
Complexo Socorro. Para eles, essas três associações magmáticas constituem o magmatismo
de arco do tipo cordilherano nos orógenos Ribeira e Araçuaí. Peixoto & Heilbron (2010)
sugerem semelhança entre a suíte cálcio-alcalina de baixo a médio-K do Complexo Rio Negro
e a Unidade Serra da Prata, sendo esta última considerada como um arco magmático mais
antigo e mais juvenil do que aquela (Heilbron et al., 2013). Esses autores consideram o
Domínio Italva como uma bacia de retro-arco, com estágios iniciais de subducção em torno
de 848 Ma (idade U-Pb ID-TIMS, em zircão de anfibolito), interpretada como idade mínima
de sedimentação da Bacia Italva (Heilbron & Machado, 2003).
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Os granitos sin-colisionais a tardi-colisionais (600-560 Ma, idades U-Pb em zircão)
incluem plútons de caráter metaluminoso a levemente peraluminoso, como Corcovado, Pão
de Açúcar, Serra dos Órgãos, Parati, com idades U-Pb de ca. 560 Ma (Tupinambá, 1999; Silva
et al., 2003, 2005), e os plútons porfiríticos tipo-I, como os plútons Maromba, Serra do
Lagarto, Funil e Pedra Selada, que possuem idades U-Pb e

207

Pb/206Pb entre 590 e 570 Ma

(Machado et al., 1996; Mendes et al., 2006; Pereira et al., 2001; Silva et al., 2003). Os
granitos sin-colisionais a tardi-colisionais incluem também granitos peraluminosos, como os
batólitos Serra das Araras e Rio Turvo, o qual possui idade U-Pb TIMS em monazita de 579 ±
6 Ma, interpretada como idade de cristalização do corpo (Machado et al., 1996; Valladares,
1996).
O magmatismo pós-colisional é separado em dois intervalos: um Cambriano, que
possui plútons com idades U-Pb ca. 520 Ma, incluindo o Pedra Branca, Suruí e Buarama
(Heilbron & Machado, 2003; Valeriano et al., 2011). O segundo intervalo é do Ordoviciano
(ca. 490-480 Ma), representado pelos plútons Mangaratiba, Sana, Nova Friburgo, Favela e
Frades, e é correlacionado ao colapso orogênico da Faixa Ribeira Central (Machado et al.,
1996; Heilbron and Machado, 2003; Valeriano et al., 2011; Bento dos Santos et al., 2015). O
primeiro intervalo do magmatismo pós-colisional coincide com o pico de metamorfismo da
Orogenia Búzios (Schmitt et al., 2004).
Os granitos do Domínio Embu possuem idades tonianas (Vlach, 2001; Cordani et al.,
2002; Meira, 2014) e ediacaranas. O granito peraluminoso Serra do Quebra-Cangalha possui
idades U-Pb TIMS em monazita de 661 ± 01 Ma (Alves et al., 2013) e U-Pb LA-ICP-MS em
zircão de 680 ± 13 Ma (Trouw et al., 2013). O plúton metaluminoso Santa Catarina possui
idade U-Pb (LA-ICP-MS) de 632 ± 05 Ma (Alves et al., 2013). Os granitos ediacaranos são
caracterizados por plútons metaluminosos (biotita granitos) e peraluminosos (biotita ±
muscovita granitos) com idades U-Pb TIMS em monazita e U-Pb LA-ICP-MS em zircão entre
ca. 595-580 Ma (Filipov & Janasi, 2001; Alves et al., 2013). Esses granitos ediacaranos são
interpretados como produtos de um evento de reciclagem de crosta heterogênea
paleoproterozoica e mesoproterozoica (Alves et al., 2016).
No estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, os granitos
Ediacaranos/Cambrianos da Faixa Araçuaí foram divididos, com base em idades U-Pb em
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zircão, em cinco suítes (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Pedrosa-Soares et
al., 2001, 2011), da mais antiga para a mais nova: (1) G1 (pré-colisional), com idades entre
625 e 595 Ma; (2) G2 (sin-colisional), com idades entre 580-560 Ma; constitui os granitos
peraluminosos relacionados ao metamorfismo regional e ao evento de espessamento
crustal; (3) G3-I e G3-S, com idades entre 560 e 530 Ma, correspondem aos granitos tipo-I e
tipo-S, cálcio-alcalinos, tardi-colisionais; (4) G4, com idades entre 530 e 500 Ma, contém
plútons de associação charnockítica (Padre Paraíso, Aimorés, Venda Nova, entre outros); e a
suíte G5, com idades entre 500-490 Ma, considerada como pós-colisional , apresenta
predomínio de granitos peraluminosos, tipo-S, com plútons zonados, comumente associado
à cúpulas pegmatóides.
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Figura 5- Mapa geológico simplificado sobre relevo sombreado (SRTM 30m - USGS) do Cinturão Ribeira Central com a
localização da área estudada no Batólito Serra das Araras. Modificado de: Dehler & Silva, 2000; Silva et al., 2000; Heilbron
et al., 2008; Campos Neto et al., 2011; Tupinambá et al., 2012a, 2012b; Valeriano et al., 2012; Alves et al., 2013; Machado
et al., 2016).
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2.2.1 Trabalhos anteriores sobre as rochas granitoides
Dentre os principais trabalhos de integração regional disponíveis na literatura sobre
os granitoides (Neoproterozoico-Cambriano) do Cinturão Ribeira, no Estado do Rio de
Janeiro, destacam-se: Machado & Demange (1994, 1998), Heilbron (1995), Heilbron et al.
(1995), Machado (1997), Junho (1998), Silva & Cunha (2001) e Silva et al. (2005). Os
trabalhos pioneiros de mapeamento sistemático, no Rio de Janeiro, iniciaram-se com
Lamego (1948), Rosier (1965) e Hembold et al. (1965). Posteriormente, vieram os trabalhos
de mapeamento geológico desenvolvidos no âmbito do Projeto Carta Geológica do Estado
do Rio de Janeiro, em escala 1:50.000 (DRM-RJ, 1978-1983), o Mapa Geológico do Estado do
Rio de Janeiro em escala 1:400.000 - DNPM (Fonseca, 1998), o mapa tectônico da Faixa
Ribeira Central de Heilbron et al. (2000) e o Programa Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil em escala 1:250.000- Projeto Rio de Janeiro - da CPRM/DRM (Silva et al., 2000a).
Atualmente, está sendo desenvolvido o Programa Geologia do Brasil (CPRM) - Subprograma
de Cartografia Geológica Regional, com geração de mapas na escala 1:100.000 do Estado do
Rio de Janeiro, por meio de convênios da CPRM com as Universidades estaduais e federais
do Rio de Janeiro (UERJ, UFRJ e UFRuralRJ).
Os primeiros dados geocronológicos (U-Pb e Rb-Sr) obtidos para os granitoides da
Faixa Ribeira revelaram idades entre 630 e 490 Ma (Cordani et al., 1973; Campos Neto &
Figueiredo, 1995; Machado et al., 1996; Machado et al., 1996; Tupinambá, 1999). Esses
dados permitiram a divisão do magmatismo granítico em três grupos: pré-colisional, sincolisional e pós-colisional (Tabela 2), com idades entre 590-560 Ma, 560-530 Ma e 520-480
Ma, respectivamente (Campos Neto & Figueiredo, 1995; Heilbron et al., 1995). Intervalos
mais antigos também foram sugeridos: 650-620 Ma (pré-colisionais), 600-590/570 Ma (sincolisionais), 560-530 Ma (tardi-colisionais), e 520 – 480 Ma (pós-colisionais) (Machado,
1997).
A primeira classificação geral dos granitos do estado foi proposta por Machado &
Pellogia (1987) com base em dados mineralógicos e petrográficos. Os autores distinguiram
mais de trinta corpos graníticos, distribuídos em três domínios estruturais distintos:
Litorâneo, Serra do Mar e Vale do Paraíba. Posteriormente, Machado & Demange (1994).
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Granitoides
Précolisionais
635 Ma

Granitoides
Sincolisionais
-

Granitoides
Tardi- a póscolisionais
-

Eventos metamórficos

Orogenia
(nome)

Descrição sucinta

Referências

-

Rio Negro

1

590-570 Ma
640-620 Ma

560-530 Ma
590-560 Ma

520-480 Ma
540-520 Ma

Rio Doce
Brasiliano

650-620 Ma

600-590/570
Ma
580-560 Ma
590-550 Ma

560-530 Ma e
520 – 480 Ma
540-480 Ma
540-480 Ma

580-565 Ma
M? 628-605 Ma/M1 - 590560 Ma/ M2 - 540-520 Ma
-

Araçuaí
Neoproterozoica

650-600 Ma

580-560 Ma

540-500 Ma

595-560 Ma
M? 628-605 Ma/ M1 590-550 Ma/ M2- 540-520
Ma
620/590-565/535-20 Ma

664-620

595-559 Ma

513-480 Ma

622/579-559/525-510 Ma

630-585 Ma

585-560 Ma

580-560 Ma

Faixa Araçuaí

9

630-520 Ma

525-495 Ma

560-530 Ma/
530-490 Ma
480-440 Ma

Brasiliano/ PanAfricana
Brasiliano

Docagem dos terrenos Serra do Mar e Juiz de
Fora
Desenvolvida na Microplaca Serra do Mar
Desenvolvida nos terrenos Oriental, Ocidental
e Paraíba do Sul
Subducção seguida de colisão em regime
transpressional
Faixas Ribeira e Araçauí
Orogênese Brasília ca. 630 Ma/ Orogênese
Ribeira 580-560 Ma/ Orogenia Búzios 530-500
Ma
Sobreposição de três orogêneses na Faixa
Ribeira Central, relacionadas ao Ciclo Brasiliano
Faixa Ribeira Central (estados de SP e RJ)

530-510 Ma

Búzios

Orogênese mais nova da Faixa Ribeira Central

10

630-580 Ma
790/635-600
Ma

-

Ciclo Brasiliano

2
3
4
5
6

7
8

Tabela 2 – Principais períodos de geração de granitoides orogênicos e de idades metamórficas da Faixa Ribeira Central. Referências: 1: Campos Neto
(2000); 2: Campos Neto & Figueiredo (1995); 3: Machado et al. (1996); 4: Machado (1997); 5: Silva et al. (2005); 6: Heilbron & Machado (2003); 7: Basei et
al. (2010); 8: Bento dos Santos et al. (2015); 9: Pedrosa-Soares et al. (2008); 10: Schmitt et al. (2004).
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Litorâneo, Serra do Mar e Vale do Paraíba. Posteriormente, Machado & Demange
(1994) classificaram esses granitos com base em diferentes critérios (estrutural, tectônico,
composição, nível de colocação crustal, metamorfismo, geoquímico e grecronológico) e os
dividiram em três grupos: sin-F2, sin-F3 e sin-F4.
Os granitos sin-F2 foram subdivididos em dois grupos. O primeiro é constituído por
granitos do tipo-I, com idades ao redor de ca. 620 Ma, e correspondem a granitoides de
composição expandida (granito, granodiorito e tonalito). São comparados ao magmatismo
do tipo-I cordilherano, com nível de colocação compatível com as fácies anfibolito e
granulito e origem relacionada com uma zona de subducção mergulhando para NW, entre
650-620 Ma (Machado & Demange, 1994, 1998; Machado, 1997). Esse magmatismo foi
denominado de Arco Magmático Rio Paraíba do Sul (Machado & Demange, 1998), sendo
também referido como Arco Magmático Rio Negro (Tupinambá, 1999).
O segundo grupo contém granitos correlacionados a um evento de colisão
continental ocorrido por volta de ca. 600 Ma. Esses granitos ocorrem principalmente nos
domínios Litorâneo (norte) e Serra dos Órgãos e possuem nível de colocação crustal
correspondente à fácies granulito e anfibolito. O grupo de granitos sin-F2 inclui os granitos
peraluminosos Serra das Araras e Rio Turvo, o charnockito Bela Joana (fácies granulito), os
maciços Niterói, Ilha da Madeira, Ilha Grande e Ilha da Marambaia (fácies
granulito/anfibolito) e o batólito Serra dos Órgãos (fácies anfibolito) (Machado & Demange,
1994, 1998).
Os granitoides sin-F3 são maciços contemporâneos às zonas de cisalhamento dúcteis
de alto ângulo, como a zona de cisalhamento Paraíba do Sul, com a maior parte deles
concentrando-se no Domínio Paraíba (norte e sul). Esse grupo representa o magmatismo do
estágio tardi-colisional a pós-colisional. Incluem-se nesse grupo os maciços de Vassouras,
Getulândia, Arrozal, Resende, entre outros. O grupo dos granitoides sin-F4 é caracterizado
por corpos com morfologia arredondada e de colocação rasa e sem vinculação com as
estruturas NE-SW do Cinturão Ribeira no Rio de Janeiro. Os granitos sin-F4 são alojados em
estruturas desenvolvidas sob regime distensivo, a exemplo dos maciços Pedra Branca, Sana
e Nova Friburgo (Machado & Demange, 1994, 1998).
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Heilbron (1995) e Heilbron et al. (1995) propuseram uma compartimentação
tectônica do setor central da Faixa Ribeira no Rio de Janeiro dividida em duas zonas (Zona
externa e Zona interna) e em quatro domínios: Domínio Autóctone, Domínio Alóctone
(Superior, Médio ou Central e Inferior). O Domínio Autóctone bordeja o limite sul/sudeste
do Cráton do São Francisco, sendo constituído pelo embasamento pré 1,8 Ga e por
coberturas de rochas supracrustais, que apresentam polaridade deformacional e
metamórfica decrescente no sentido do Cráton do São Francisco.
O Domínio Alóctone Inferior é constituído por rochas do embasamento
Paleoproterozoico/Arqueano e por rochas metassedimentares do ciclo deposicional
Andrelândia e correlatos, de idades Mesoproterozoica a Neoproterozoica, que foram
intensamente deformadas. O Domínio Alóctone Médio é caracterizado pela interdigitação
tectônica das rochas metassedimentares do ciclo Andrelândia e por ortognaisses
paleoproterozoicos do Complexo Juiz de Fora. Esse domínio é interpretado como uma
escama tectônica de escala crustal, que foi imbricada na direção do cráton, devido ao
encurtamento durante a orogênese Brasiliana. O Domínio Autóctone Superior corresponde à
escama tectônica superior do segmento central da Faixa Ribeira, constituída pelo Grupo
Paraíba do Sul e por ortognaisses transamazônicos da Suíte Quirino (Heilbron et al., 1995).
Para o setor central da Faixa Ribeira foram propostos três períodos tectônicos
principais com evolução monocíclica: sin-colisional (590-563 Ma); pós-colisional (535-520
Ma) e pós-tectônico (503–492 Ma). Os eventos metamórficos M1 e M2 são contemporâneos
às fases de deformação principal (D1+D2) e à fase de deformação tardia (D3),
respectivamente. A fase de deformação D4 é transversal ao cinturão e foi acompanhada pela
formação de estruturas rúpteis (Heilbron et al., 1995). Essas fases são correlacionáveis às
fases de deformações caracterizadas anteriormente por Machado (1984).
Os granitoides brasilianos foram divididos em função das fases tectônicas regionais
(Heilbron, 1995), sendo distinguidos quatro grupos: (i) grupo 1 (ϒ1 e ϒ2), (ii) grupo 2 (ϒ3), (iii)
grupo 3 (ϒ4) e (iv) grupo 4 (ϒ5). Os granitoides-ϒ1 correspondem aos corpos graníticos tipo-I,
gerados no período pré-colisional (Batólito Serra dos Órgãos e Gnaisse Facoidal), os
granitoides-ϒ2, aos tipo-S, gerados no período sin-colisional (Rio Turvo, Serra da Concórdia e
Granada Charnockitoides de Juiz de Fora) e os granitoides-ϒ3, aos tipo-I e tipo-S, gerados no
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período tardi-colisional (Serra do Lagarto e Taquaral). Esses três grupos de granitoides são
considerados contemporâneos ao evento metamórfico M1 e às fases de deformações D1 e
D2. Os granitoides ϒ4 correspondem aos maciços pós-colisionais contemporâneos ao evento
metamórfico M2 (granitos de Vassouras, Getulândia, Pedra Branca e outros) e à fase de
deformação D3 . Essa fase seria também responsável pela geração da zona de cisalhamento
do Rio Paraíba do Sul. Os granitos ϒ5 são considerados pós-tectônicos e teriam sido
colocados sob condições extensionais (granitos Favela, Nova Friburgo, Sana e outros)
(Heilbron et al., 1995).
Junho (1998) fez uma síntese dos granitoides Brasilianos do estado do Rio de Janeiro,
dividindo-os em dois grupos principais: os complexos granitoides sintectônico e os corpos
magmáticos intrusivos tardi-tectônicos a pós-tectônicos. No primeiro grupo, foram
englobados os batólitos Angelim e Serra dos Órgãos. O segundo grupo foi subdividido nos
granitoides que ocorrem nas regiões Sul, Oeste e Norte do estado (Junho, 1998). Fonseca
(1998) divide o estado do Rio de Janeiro em quatro segmentos tectônicos, organizados de SE
para NW em: Bloco Cabo-Frio, Bloco Serra dos Órgãos, Segmento das zonas de cisalhamento
(que corresponde ao domínio Paraíba do Sul de outros autores) e o Bloco Juiz de Fora
(Fonseca, 1998). Esse autor discute a influência dessas zonas de cisalhamento na evolução
tectônica Brasiliana e pré-Brasiliana na estruturação interna do Cinturão Ribeira na região.
O projeto Rio de Janeiro (CPRM), coordenado por Silva & Cunha (2001), contém uma
síntese regional dos granitoides do Neoproterozoico/Cambriano do estado, incluindo a
incorporação de novos dados geocronológicos U-Pb em zircão, e apresenta um mapa
geológico do estado na escala 1:500.000 (Silva et al., 2000a). Nesse trabalho, os granitoides
foram organizados em três episódios orogênicos: (i) Brasiliano II, com magmatismo précolisional a sin-colisional (630-600 Ma); (ii) Brasiliano III, com magmatismo tardi-colisional
(560-545 Ma); e (iii) Brasiliano III, com magmatismo pós-tectônico (545-500 Ma). As idades
de 560 Ma obtidas para os granitos Corcovado e Pão de Açúcar (Suíte Rio de Janeiro), e de
580 Ma obtidas para o Batólito Nanuque, são consideradas como representativas de um
evento sin-colisional, vinculado a uma faixa de idades semelhantes, porém descontínuas,
que se estenderia até o sul da Bahia, com extensão para o continente africano (Silva et al.,
2005, 2003), denominada de Batólito Rio de Janeiro. Essa faixa granítica caracterizaria um
arco sin-colisional, denominado de Arco Rio de Janeiro-Nanuque (Silva et al., 2002),
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relacionado ao Episódio Orogênico Brasiliano III, e que corresponderia ao arco magmático
continental desenvolvido durante a amalgamação final da orogênese brasiliana (Silva &
Cunha, 2001).
Silva et al. (2005) propõem idades U-Pb de ca. 630 Ma para a fase pré-colisional
inicial, representada pelo Complexo Rio Negro. O intervalo pré-colisional a sin-colisional é
situado entre 580-560 Ma, sendo indicado por associações de arco continental cálcioalcalino de alto-K, como as encontradas nos batólitos Serra dos Órgãos, Muniz Freire e
Galiléia, localizados a oeste do Complexo Rio Negro. Tais batólitos possuem idades U-Pb
SHRIMP progressivamente mais novas no sentido sul, variando de 595-585 Ma para o
Galiléia, de 580 Ma para o Muniz Freire, e de 570 Ma para o Serra dos Órgãos (Silva et al.,
2005). Essa associação representaria a fase pré-colisional tardia, integrante do orógeno
Araçuaí, e foi denominada de Arco Serra dos Órgãos-Galiléia. Outro arco teria se
desenvolvido a leste, associado a plútons leucograníticos/charnockíticos sin-colisionais e
peraluminosos, com idades U-Pb SHRIMP mais antigas para norte, de 580 Ma (Batólito
Nanuque) e, mais novas, para sul, de 560 Ma (Batólito Rio de Janeiro). Esse Arco Rio de
Janeiro – Nanuque é considerado como um arco continental reciclado, metamorfisado em
alto grau. Segundo os autores, esse arco pode representar um possível segmento da
margem continental oposta do Cráton do Congo, cavalgado sobre a placa São Francisco
(Silva et al., 2005). O estágio pós-colisional (540-480 Ma) representa o período final de
colapso do orógeno, com magmatismo pós-orgênico posterior à última fase de deformação,
datada em 580 Ma (Wiedemann-Leonardos et al., 2000).

2.2.2 Granitoides Peraluminosos deformados do estado do Rio de Janeiro
Os granitos peraluminosos do estado do Rio de Janeiro foram descritos, inicialmente,
como gnaisses porfiroblásticos, gnaisses granitoides, granito gnáissicos, leucogranitos,
gnaisses aluminosos, gnaisses kinzigíticos, leptinitos e gnaisses facoidais, cujos contatos são
descritos em geral como transicionais, difusos e interdigitados (Machado & Dehler, 2002a). A
colocação desses corpos ocorreu no período sincolisional, contemporâneo aos eventos de
maior deformação que atuaram na estruturação do Orógeno Ribeira (Machado & Demange,
1994; Machado, 1997). Machado & Dehler (2002) apresentaram novas interpretações para
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esses granitoides peraluminsosos, nas quais os contatos foram avaliados como tectônicos e
a colocação como tardi-colisional.
Os corpos de granitoides peraluminosos do estado do Rio de Janeiro são
representados pelas suítes Serra das Araras e Rio Turvo (Silva & Cunha, 2001), que
pertencem ao Domínio Paraíba do Sul e ao Domínio Juiz de Fora respectivamente; e pelas
Suítes Rio de Janeiro e Desengano, que pertencem ao Domínio Litorâneo (Machado &
Demange, 1994). Essas suítes formam duas faixas expressivas de granitoides peraluminosos.
As duas primeiras situam-se na aba sul da megaestrutura em flor positiva do vale do rio
Paraíba do Sul, enquanto as duas últimas circundam o Domínio Serra dos Órgãos a sudoeste
(Figura 6). Essas quatro suítes são compostas por “maciços foliados com aspecto
migmatítico, onde predominam leucogranitos de composição granítica a granodiorítica, ricos
em enclaves submicáceos contendo em sua mineralogia muscovita, granada, turmalina e
sillimanita” (Machado & Dehler, 2002).
O trabalho de Machado & Dehler (2002) destaca-se por ser o único com enfoque
específico nos granitoides peraluminosos deformados do estado. Os autores discutiram dois
modelos tectono/metamórficos para a geração dessas rochas. Um envolvendo duplicação
crustal (Alpes e Himalaias) e o outro envolvendo um espessamento crustal significativo
(England & Thompson, 1984, 1986; De Yoreo et al., 1989; Sandiford & Powell, 1991). Em
ambos os casos, consideraram que a geração desses granitos peraluminosos ocorreu no
período tardi-colisional, após a fase de espessamento crustal máximo, como resultado do
processo de anatexia de rochas predominantemente metassedimentares (Machado &
Dehler, 2002). Ambos os modelos têm como base que, no estágio após o espessamento
crustal máximo, as condições de pressão e temperatura são favoráveis à geração de fusões
extensivas dos protólitos metassedimentares (England & Thompson, 1986).
A deformação encontrada nesses granitos peraluminosos está relacionada com a
reativação de estruturas no final do Ciclo Brasiliano e com a exumação do orógeno
(Machado & Dehler, 2002). O alojamento desses plútons graníticos ocorreu em um período
tardio, após a fase de deformação principal, quando as estruturas já possuíam caráter
transtensional Machado & Dehler (2002).
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Figura 6 - Mapa de distribuição dos principais granitoides dos tipos-S e -I do Estado do Rio de Janeiro. Suítes graníticas do
tipo-S: Rio Turvo (RT), Serra das Araras (SA), Rio de Janeiro (RJ) e Desengano (DS).Batólitos graníticos do tipo- I: Serra dos
Órgãos (SO) e Bela Joana (BJ). Domínios Alto Rio Grande (DARG), Juiz de Fora (DJF), Paraíba do Sul (DPS); Serra dos Órgãos
(DSO) e Litorâneo Norte (DLN) e Sul (DLS); Cráton São Francisco (CSF); Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul (ZCPS); VRVolta Redonda; TR- Três Rios e PT- Petrópolis (Fonte: Machado & Dehler (2002), modificado de Machado & Demange
(1994) e Silva et al. (2000).
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3. Granitos Peraluminosos
Os granitos peraluminosos (lato sensu) são rochas definidas com base no índice de
saturação em alumina (ou ASI - aluminium saturation index), que é representado pela
proporção molar [(Al2O3)/(CaO+Na2O+K2O)] (Shand, 1949; Zen, 1986). Essas rochas podem
ocorrer de distintas formas, sendo as principais delas, como corpos alongados e deformados
ao longo de zonas de falhas e de cisalhamento, como corpos pós-tectônico (Finger, 1997;
Searle et al., 1997) e como membros mais diferenciados de paragnaisses migmatíticos (Le
Fort et al., 1987). O excesso em alumina é resultado de baixas concentrações de Ca e Na,
que se reflete em sua mineralogia, a qual contém fases minerais aluminosas, como
muscovita, biotita, cordierita, granada, aluminossilicatos e turmalina (Chappell & White,
1992).
Esses granitos possuem altas concentrações de K, Rb e Pb, pois esses elementos são
incorporados nos argilominerais. As concentrações de Rb são baixas (~200 ppm), porque as
micas, principalmente a biotita, podem ter comportamento refratário e concentrar-se em
sólidos residuais (Miller, 1985). As baixas concentrações de Na, Ca e Sr são explicadas pela
remobilização desses elementos por meio de processos de intemperismo dos feldspatos. O
Ca e o Sr tendem a ser incorporados em carbonatos, enquanto o Na pode dissolver-se na
água do mar ou concentrar-se em evaporitos. A razão Fe3+/Fe2+ é menor para os granitos
tipo-S. Isso pode estar relacionado à presença de grafita na rocha-fonte desses granitos
(Chappell & White, 1992). O conteúdo de Na2O não excede 3,2% em peso, no entanto, os
conteúdos de FeOtot e MgO são variáveis (Miller, 1985; Chappell & White, 1992;). O SiO2
apresenta concentrações entre 67-77% em peso, Sri> 0,706, ƐNd< -2 e δ18O > + 9,5‰ (Le
Fort et al., 1987; White & Chappell, 1988). A razão CaO/Na2O tem sido usada para separar
granitos fortemente aluminosos derivados de sedimentos pelíticos daqueles derivados de
sedimentos psamíticos (Sylvester, 1998). Os primeiros apresentam valores inferiores a 0,30,
enquanto os últimos, possuem valores superiores a 0,30.
A separação entre os granitos tipo-I e tipo-S do Lachlan Fold Belt, da Austrália, teve
como base, principalmente, as diferenças geoquímicas, a composição mineralógica dos
membros mais máficos e a natureza dos enclaves. Os membros mais félsicos podem ser
distinguidos pelo comportamento do P2O5, que aumenta significativamente com o aumento
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da cristalização fracionada dos granitos tipo-S, devido à alta solubilidade da apatita em
magmas graníticos peraluminosos (Chappell & White, 1992, 2001). Os granitos tipo-S são
mais enriquecidos em P2O5 (0,18%, média de 119 amostras) do que os granitos tipo-I (0,02%,
média de 64 amostras) (Chappell & White, 1992). Segundo os autores, os granitos
fracionados (tipo-I e tipo-S) apresentam teores em Rb acima de 300 ppm, enquanto os não
fracionados (tipo-I e tipo-S) têm teores mais baixos, entre 200 a 250 ppm.
A nomenclatura desses granitos está vinculada às diferentes rochas-fonte que foram
submetidas à fusão parcial e geraram dois tipos contrastantes de granitos: os do tipo-I,
provenientes de fontes ígneas, e os do tipo-S, de fontes predominantemente sedimentares
(Chappel & White, 1974). Em 1992, esses autores dividiram os dois tipos de granitos
australianos em granitos de baixa e de alta temperatura (Chappell & White, 1992). O
primeiro grupo, que inclui a maioria dos granitos tipo-I e todos do tipo-S, representa os
granitos gerados pela reciclagem de material crustal mais antigo. O segundo grupo inclui os
granitos formados pela adição de material juvenil e corresponde aos granitos tipo-I e tipo-A,
que são mais ricos em máficos (Chappell & White, 2001). Os granitos tipo-S possuem uma
maior variação na razão inicial 87Sr/86Sr (0,708 a 0,717), com valores mais altos do que a dos
granitos tipo-I (0,704 a 0,712). Essa maior variação para os do tipo-S é interpretada como
reflexo da natureza heterogênea das fontes sedimentares, com diferentes graus de
maturidade (Chappell & White, 1992).
A grande variação de composição das séries graníticas é controlada primariamente
pela natureza do protólito e pelas condições de anatexia. As rochas metassedimentares são
os principais protólitos que podem gerar magmas graníticos peraluminosos, sendo o grupo
dos metapelitos aquele que representa as fontes mais férteis (Clemens, 2003). Na maior
parte dos granitos peraluminosos, os enclaves de rochas metassedimentares são xenólitos
provenientes da crosta média (Barbarin, 1999), sendo raros aqueles que representam
sólidos residuais (Clemens, 2003).
A concentração de elementos com alta solubilidade em magmas graníticos é
controlada pela composição do protólito; enquanto, no caso dos elementos com baixa
solubilidade, essa concentração é controlada pelo peritetic assemblage entrainment
(Clemens & Stevens, 2012). Esse modelo consiste basicamente na incorporação de minerais
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peritéticos em magmas graníticos, por exemplo, granada, biotita, feldspatos, monazita,
titanita e zircão. Esses minerais podem tornar-se solúveis com a ascensão do magma e com
o aumento da atividade da água e, ao reagirem com o líquido, formam outras fases minerais.
Os grãos de zircão herdados dos granitos tipo-S são, em sua maioria, componentes residuais
de rochas metassedimentares mais antigas (Clemens, 2003).
Pitcher (1983, 1987) divide os granitos de acordo com os diferentes ambientes
tectônicos em que eles foram gerados, sendo os granitos peraluminosos incluídos no grupo
dos granitos do tipo Hercínico. Esse grupo ocorre preferencialmente em ambientes
tectônicos de colisão oblíqua de placas continentais (transpressão), associado ao
metamorfismo regional de baixa a média pressão. A colocação desses corpos é controlada
por zonas de cisalhamento e os principais representantes desse grupo são os batólitos
Manaslu e Llotse, no alto dos Himalaias, e o granito Mancellien, na Bretanha (Pitcher, 1997).
A variedade composicional desse tipo de granito pode ser explicada pelo envolvimento de
crosta heterogênea, que se torna mais desidratada e refratária à medida em que há contínua
extração de líquidos. Outra possível explicação é a interação de magmas mantélicos,
metaluminosos, como do tipo-I Cordilherano, com a crosta continental (Pitcher, 1987).
Barbarin (1996) distinguiu dois grupos mais abundantes dentre os granitos
peraluminosos. O primeiro, dos granitoides peraluminosos que contêm muscovita
(muscovite-bearing

peraluminous

granitoids-

MPG),

variam

de

monzogranitos

a

leucogranitos, são ricos em muscovita primária e contêm granada e/ou turmalina como
minerais acessórios. O segundo grupo é análogo aos granitos tipo-S australianos e
caracteriza-se por granitoides peraluminosos ricos em biotita e contendo cordierita
(cordierite-bearing and biotite-rich peraluminous granitoids- CPG). Os CPG têm composição
variável entre tonalito, granodiorito e monzogranito e contêm cordierita primária,
aluminossilicatos, muscovita e granada como minerais acessórios. A distinção entre os MPG
e os CPG pode ser feita com base no conteúdo mineralógico-textural, na associação com
outras rochas e no modo de alojamento dos corpos. Os parâmetros químicos diferem um do
outro, principalmente porque há um grande aumento do índice de peraluminosidade nos
MPG e há diminuição ou leve aumento desse índice nos CPG, conforme evolui a
diferenciação magmática (Barbarin, 1996, 1999).
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A maior quantidade de água dos MPG, comparado aos CPG, está relacionada ao fato
de os primeiros encontrarem-se frequentemente enraizados em zonas de cisalhamento.
Essas estruturas promovem o aumento da temperatura, o acesso de água em níveis
inferiores da crosta e a deformação desses corpos graníticos, que pode ocorrer local ou
regionalmente. Os CPG ocorrem em geral enraizados em rochas metamórficas de alto grau,
desvinculados de zonas de cisalhamento. A geração de magmas desse grupo é favorecida em
condições anídricas de anatexia. O calor é transferido pela adição de magma mantélico em
porções inferiores da crosta ou por underplating, apesar de haver participação dominante de
magmas de origem crustal. Essa interação com o manto, direta ou indiretamente, pode
explicar porque enclaves de materiais metassomatizados do manto são comuns nos CPG e
ausentes nos MPG (Barbarin, 1996).
A geração de magmas dos dois grupos de granitos peraluminosos (MPG e CPG) e de
um terceiro, os dos granitos cálcio-alcalinos ricos em K (K-rich calc-alkaline granitoides),
designados de KCG, está associada a um ambiente geodinâmico de colisão, envolvendo duas
litosferas continentais. Para Barbarin, esses três grupos de granitos não possuem
organização espacial e ocorrem dispersos ao longo de diversos orógenos (Barbarin, 1999).
Os magmas dos MPG e dos CPG são gerados no “clímax” de um evento orogenético, ou seja,
na fase de espessamento crustal máximo. Por outro lado, a colocação desses magmas
graníticos ocorre posteriormente, em uma fase distensiva ou de relaxamento local, de forma
semelhante aos magmas dos KCG (Barbarin, 1996, 1999).
Analogamente, os MPG e os CPG podem representar diferentes níveis de
profundidade de uma litosfera continental espessada. Os MPG do Alto Himalaia e do oeste
da Europa (Maciço Central Francês, Bretanha e Galícia) foram alojados em zonas de
descontinuidade litosférica. De forma diferente, os CPG do tipo-S da Austrália estão
enraizados em rochas metamórficas de alto grau (Barbarin, 1999). Nesse cenário, os granitos
tipo-S da Austrália representam níveis inferiores da crosta, enquanto os da Bretanha e do
Maciço Central Francês representam os níveis intermediários por apresentarem as raízes dos
MPG e os CPG intrusivos, enquanto os dos Himalaias correspondem ao nível superior, pois
apresentam apenas os MPG. No entanto, o autor faz ressalvas quanto à aplicação direta
dessa estruturação para diferentes orógenos, devido à possibilidade desses grupos de
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granitos serem gerados a partir de rochas de fontes diferentes, e dessas três orogêneses
terem diferentes idades e contextos tectônicos (Barbarin, 1999).
Os granitos fortemente peraluminosos (SPG – strongly peraluminous granites) (ASI >
1.1) são divididos por (Sylvester, 1998) em dois grupos, os formados em orógenos de alta
pressão e em orógenos de alta temperatura. O primeiro grupo está relacionado a colisões
continentais com espessamento crustal superior a 50 km, como são os casos dos Alpes e dos
Himalaias. Para o autor, a exumação pós-colisional e o calor remanescente do decaimento
radioativo (K, U e Th) durante o período sin-colisional, contribuem para a geração de líquidos
graníticos com alta razão Al2O3/TiO2. O referido autor denomina esse grupo de “granitos
peraluminosos frios”, por serem formados em temperaturas inferiores a 875 oC e por terem a
condução térmica como principal mecanismo de transmissão de calor. O segundo grupo
corresponde aos “granitos peraluminosos quentes”, que são gerados em orógenos de
temperatura superior a 8750C, como os Hercínicos e os granitos tipo-S do Lachlan Fold Belt.
Nesses orógenos, durante o período sin-colisional, o espessamento crustal é inferior a 50 km
e são gerados líquidos graníticos com baixa razão Al2O3/TiO2, sendo o principal mecanismo
de transmissão de calor a convecção, propiciada pela delaminação da litosfera e pela
ascensão de uma astenosfera quente (Sylvester, 1998).
Para Sylvester (1998), os SPG dos quatro orógenos descritos acima e dos Caledonides
foram gerados no período pós-colisional, pois o autor considera que tais "granitos foram
alojados após o clímax de espessamento crustal". Nesses exemplos, o autor sugere que a
geração dos SPG é posterior às rochas metamórficas de alta pressão e que isso marcaria o
período de espessamento crustal máximo de cada orógeno, quando esses granitos são
gerados em condições de maior temperatura e menor pressão do que aqueles do período
sin-colisional. O alojamento desses magmas ocorre nos períodos de exumação e de colapso
extensional dos orógenos. Em termos estruturais e geocronológicos, o referido autor
também associa os SPG à rochas alojadas em períodos pós-colisionais (e.g. granitos tipo-I
cálcio-alcalinas de alto-K) (Sylvester, 1998).
Sylvester (1998) utilizou as razões CaO/Na2O e Al2O3/TiO2 com a intenção de modelar
e quantificar as possíveis contribuições de fontes na geração dos SPG, como pelitos,
psamitos e basaltos. Para o autor, a razão Al2O3/TiO2 refletiria uma temperatura relativa. A
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concentração de alumínio permaneceria constante com o aumento de temperatura, devido
à estabilidade das fases aluminosas. Já a concentração de titânio aumentaria em função da
quebra de minerais como ilmenita e biotita, que reduziriam a referida razão. Dessa forma, os
SPG, com maior razão relativa, teriam se formado em menores temperaturas e vice-versa. A
razão CaO/Na2O refletiria principalmente a razão plagioclásio/argila da fonte. Os SPG
formados pela anatexia de fontes pelíticas tendem a ter razões CaO/Na2O < 0,3, enquanto os
de fontes psamíticas possuem razões CaO/Na2O> 0,3. Além disso, a predominância de
pelitos ou psamitos nos SPG pode indicar as condições de maturidade dos blocos crustais
acrecionados a esses orógenos (Sylvester, 1998).
Em ambientes geodinâmicos de crosta continental espessada, o alívio de pressão
causado pela erosão, ao longo do tempo, promove uma alteração significativa na estrutura
térmica do orógeno (England & Richardson, 1977; England & Thompson, 1984). As condições
de temperaturas mais elevadas no orógeno ocorrem após o período colisional. Esse período
favorece a geração de grande quantidade de líquidos na crosta, promovida por
descompressão adiabática (England & Thompson, 1986). Essas fusões geram quantidades
significativas de magma granítico do tipo-S e, em menor quantidade, do tipo-I, caso a
geoterma na crosta inferior não ultrapasse as curvas de fusão sem a presença de vapor. A
fusão de magmas cálcio-alcalinos tipo-I em maiores quantidades seria vinculada à
transferência de calor por adição de magma de origem mantélica. Para England & Thompson
(1986), a geração de magmas peraluminosos é mais expressiva em períodos tardi-colisionais
a pós-colisionais.
Frost et al. (2001) sugerem uma classificação geoquímica para granitos
fundamentada na composição dos elementos maiores. Os leucogranitos peraluminosos
possuem um amplo intervalo de distribuição no Fe* [(FeOt)/(FeOt+MgO)], que os autores
associam às diferentes composições das rochas-fonte e à percentagem de fusão parcial.
Nessa classificação, há a sobreposição de alguns campos entre os granitos tipo-S e os tipo-I
cordilheranos. Isso ocorre porque ambos são predominantemente magnesianos e pelo fato
de os tipo-I possuírem ASI ≤ 1,1. Os leucogranitos peraluminosos foram reclassificados como
leucogranitos somente (Frost & Frost, 2008). O grupo que compunha a divisão de 2001 era
representativo do Tipo-Himalaia, cujos líquidos são formados por descompressão e sem o
envolvimento de magma do manto como fonte de calor em processos de hibridização. Na
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nova divisão dos referidos autores, de 2008, os leucogranitos são considerados como rochas
peraluminosas, com possíveis membros metaluminosos e são formados por fusão parcial de
crosta continental em ambiente tectônico compressivo. Sua composição química varia de
ferroanos (ferroan) a magnesianos (magnesian). Também foram incluídos nesse grupo os
leucogranitos derivados da fusão parcial de fontes máficas, que geram líquidos geralmente
magnesianos e cálcicos. Essas rochas são predominantemente peraluminosas, porém, o ASI
tende a diminuir com o aumento das condições de pressão e temperatura (Frost & Frost,
2008).

3.1 Petrologia experimental de Granitos Peraluminosos
Diversos estudos experimentais foram desenvolvidos visando a explicar possíveis
fontes e condições de geração dos magmas graníticos peraluminosos. Esses estudos
sugerem que os magmas graníticos podem ser gerados sob diferentes condições de T e P, e
pela anatexia de diferentes tipos de protólitos. Contudo, a geração de volumes expressivos
de magmas graníticos peraluminosos é relacionada à fusão parcial de rochas crustais,
incluindo principalmente metapelitos e metapsamitos. Fontes crustais ortoderivadas
também podem gerar líquidos félsicos de composição peraluminosa quando submetidas à
anatexia (Patiño Douce & McCarthy, 1998).
A adição de água em níveis da crosta média a superior promove a fusão de rochas
quartzo-feldspáticas, gerando líquidos ricos em sódio (i.e. granitos anorogênicos) e resíduos
ricos em micas. A geração desses líquidos peraluminosos, em condições de T e de P
compatíveis com as encontradas em cadeias orogênicas continentais, é vinculada a liberação
de água por meio da quebra de minerais hidratados, como micas em anfibólios (Figura 7),
presentes nos protólitos (Patiño Douce & McCarthy, 1998). Portanto, a geração desses
magmas não é controlada apenas pela composição da rocha-fonte, mas também pelas
condições de anatexia, i.e. temperatura, pressão, presença de água e porcentagem de fusão
parcial (Clemens & Wall, 1984; Holtz & Johannes, 1991; Patiño-Douce & Johnston, 1991;
Vielzeuf & Montel, 1994; Patiño-Douce & Beard, 1995; Patiño-Douce & Harris, 1998).
Alguns autores sugerem que a contribuição de rochas metassedimentares como
protólito pode não ser dominante na geração dos magmas graníticos peraluminosos
(Clemens & Wall, 1981; Miller, 1985). Para esses autores, a grande variedade composicional
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das possíveis rochas-fonte e as diferentes condições de fusão parcial são os principais
fatores que podem explicar a diversidade composicional dos granitos peraluminosos. Sabese, ainda, que parte dos magmas peraluminosos pode ser gerada pela fusão de rochas
crustais metaluminosas a levemente peraluminosas, como ortognaisses quartzo-feldspáticos
e rochas máficas (Miller, 1985), bem como pela reação entre líquidos basálticos e rochas
crustais (Patiño Douce & Beard, 1995; McCarthy & Patiño Douce, 1997).

Figura 7 – Diagrama de fases da fusão parcial de rochas metassedimentares, mostrando os campos de P e T de quebra da
muscovita e biotita sob diferentes concentrações de H2O (Villaros, 2010 – modificado de Vielzeuf & Montel (1994).

Fusões na presença de água ocorrem em temperaturas mais baixas (≈670 oC),
enquanto fusões sem a presença de água ocorrem em temperaturas mais elevadas (Figura
7), a partir de 750oC (Vielzeuf & Schmidt, 2001). Alguns autores indicam que as fusões
anidras ocorrem em temperaturas abaixo de 800 oC (White & Chappell, 1988; Chappell &
White, 1992; Patiño Douce & Harris, 1998). Outros autores, entretanto, consideram que as
fusões ocorrem em temperaturas mais elevadas (≈850oC) (Vielzeuf & Montel, 1994; Clemens
& Watkins, 2001; Johnson et al., 2001;). As reações de quebra de micas e anfibólios são
controladas, de forma geral, pelas reações abaixo (Vernon & Clarcke, 2008):
1- Ms + Qtz + Pl ↔ Als + Kfs + melt (Metapelitos)
2- Bt + Qtz + Als ↔ Grt/Crd + Kfs + melt (Metapelitos)
3- Bt + Qtz + Pl + Als ↔ Grt/Crd + Kfs + melt (Metapelitos)
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4- Bt + Qtz + Pl ↔ Opx (+Grt+Crd)+ melt (Metapsamitos e Metatonalitos)
5- Hbl + Qtz ↔ Pl + Opx + Cpx (+Grt) + melt (Metandesitos e Metabasaltos).
Abreviaturas minerais sugerida por (Whitney & Evans, 2010)
Nota-se que a granada é um mineral peritético presente em praticamente todas as
reações acima (2, 3, 4 e 5). A coexistência de granada e cordierita (reações 2, 3 e 4) indica
condições intermediárias de pressão, enquanto a presença somente de cordierita indica
condições baixas de pressão. Somente a presença de granada indica condições altas de
pressão (Clemens, 2005; Vernon & Clarcke, 2008).
Patiño Douce & Harris (1998) realizaram experimentos de fusão em rochas
metapelíticas, que representam a rocha-fonte dos magmas leucograníticos do Himalaia. Os
experimentos ocorreram sob condições de pressão de 6, 8 e 10 Kbar e temperaturas entre
700-900oC. Os autores observaram que, com adição de 1-4% de H2O, a fusão ocorreu em
temperaturas ≤ 750oC, porém, não se produziu líquidos de composições compatíveis com a
desses leucogranitos. Apenas os experimentos conduzidos sem adição de voláteis
produziram líquidos de composição compatível à desses leucogranitos. Os autores também
observaram que o muscovita xisto funde sob condições de T e P inferiores àquelas do biotita
xisto e que a fusão da biotita é condicionada pelo Mg# e pela presença de Ti e F no sistema.
A geração desses magmas ocorreu com pressões entre 6-8 kbar e temperaturas entre 750770oC. O muscovita xisto demonstrou ser o reservatório de água e a rocha-fonte mais
importante na gênese desses magmas, enquanto o biotita xisto permaneceu refratário sob
condições de altas T e P (Patiño-Douce & Harris, 1998).
Stevens et al. (1997) produziram experimentalmente magmas peraluminosos por
meio da anatexia de protólitos metassedimentares. As condições de T e P foram análogas
àquelas dos terrenos migmatíticos com protólitos metassedimentares. As temperaturas
iniciais em que ocorreu a fusão parcial da biotita foram entre 780 e 830 oC. Nos
experimentos, produziram-se líquidos graníticos fortemente peraluminosos e resíduos
sólidos saturados em quartzo com associações mineralógicas compatíveis a fácies granulito
(granada, cordierita e ortopiroxênio).
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4. Batólito Serra das Araras
O Batólito Serra das Araras (BSA) foi definido por Barbosa & Sad (1983) e aflora na
região sudoeste do estado do Rio de Janeiro (Figura 6). Segundo esses autores, o batólito é
composto por ortognaisses de granulação média a grossa com foliação protomilonítica a
milonítica, contendo abundante paleossoma de rochas metassedimentares (±granada
±hornblenda-biotita gnaisses, rochas calcissilicáticas, mármores dolomíticos e quartzito).
O BSA é um corpo alongado na direção NE-SW, com aproximadamente 65 km de
extensão e 10-15 km de largura, delimitado a norte pela Zona de Cisalhamento de Mendes e
a sul pela Zona de Cisalhamento Rio Santana-Ribeirão das Lajes (ZCRS). Trata-se de um corpo
foliado internamente, que tem mergulho moderado para NW, na porção sul, e subvertical a
vertical, na porção norte (Figura 8). Os indicadores cinemáticos da ZCRS sugerem dois
estágios de movimentação para essa estrutura. O primeiro estágio de deformação seria
relacionado a cavalgamentos com movimento de topo para SSW/SW (Dehler, 2002; Dehler
et al., 2006), contemporâneos à fase de anatexia crustal e ao evento metamórfico M 1,
descrito para os domínios Paraíba do Sul e Juiz de Fora (Machado et al., 1996). O segundo
estágio teria ocorrido em regime transtensional, com movimentação de topo para NNE/NE e
componente destral, e foi responsável pela deformação no estado sólido encontrada nas
rochas do BSA (Dehler et al., 2006).
O BSA foi interpretado como um corpo contemporâneo ao evento de deformação
principal sin-F2, e a sua colocação ocorreu em condições de fácies Anfibolito (Machado &
Demange, 1994). A distribuição e a geometria do batólito são estritamente relacionadas com
as estruturas regionais, principalmente por zonas de cisalhamento de baixo e de alto ângulo,
como a Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul (Machado, 1997). As rochas do batólito
possuem composição granítica a granodiorítica, com foliação mais pronunciada junto às suas
bordas, onde ocorrem com frequência estruturas gnáissicas e miloníticas (Machado &
Demange, 1994).
No Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro (escala 1:400.000), elaborado pela
CPRM/DRM (Silva et al., 2000), a geometria inicial do Batólito Serra das Araras (Barbosa &
Sad, 1983) foi revisada. Sua extensão foi ampliada para nordeste até a divisa com o estado
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do Espírito Santo, representando dois extensos batólitos. Um deles com uma extensão
contínua, com cerca de 200 km, e o outro descontínuo, com cerca de 230 km. Esses corpos
ocupam tanto a aba sul da estrutura em flor-positiva do rio Paraíba do Sul como a parte
central da mesma (Silva & Cunha, 2001). Foram descritos, na região de Passa Três,
leucogranitos com muscovita, granada e turmalina, que podem representar a continuidade
para sudoeste do BSA (Machado & Demange, 1994).
No projeto Compilação Geológica do Estado de Rio de Janeiro (CPRM), os granitos do
tipo-S do Domínio Paraíba do Sul foram designados de Suíte Serra das Araras e
correlacionados aos granitos Quebra Cangalha, Lagoinha, Serra das Abóboras, Serra da
Concórdia, Serra da Frecheira e Parati-Mirim (Silva & Cunha, 2001). A Suíte Serra das Araras
foi dividida em duas subunidades: o Granitoide Serra das Araras e o Granitoide Serra das
Abóboras. Essa suíte inclui, como corpo correlato, além dos supracitados, o corpo granítico
Ribeirão Laranjeira e enquadra-se no Episódio Orogênico Brasiliano III, de Magmatismo
tardi-colisional (560-540 Ma).
Na área estudada (região sudoeste do batólito), o granito apresenta foliação N60 oE,
com mergulho 45-60o para NW, definida por bandas de biotita, granada, quartzo e feldspato
(Figura 9b). O granito apresenta porfiroclastos subédricos de K-feldspato, cristais de granada
com 1-3 cm (Figura 9d), ribbons de quartzo e schlierens de biotita (Figura 9b). O dique
sienogranítico (amostra SA-3d) é intrusivo ao granito do BSA e ambos foram selecionados
para análises isotópicas U-Pb e Lu-Hf (LA-ICP-MS) (figura 9a). A lineação de estiramento é
definida pelo alinhamento de grãos de feldspato (2,0 – 5,0 cm), biotita e quartzo e apresenta
direção N20-40oE, com mergulho de 25-40o, medida no plano de foliação. Essas estruturas
são concordantes com a Zona de Cisalhamento Rio Santana-Ribeirão das lajes (Figura 8). A
presença de enclaves de paragnaisses, de rochas calcissilicáticas e de anfibolitos dispostos
paralelamente à lineação de estiramento (Figura 9c) é mais evidente no afloramento SA-03.
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Figura 8 - Perfil geológico estrutural da área sudoeste do Batólito Serra das Araras. Modificado de Dehler et al. (2006).

Figura 9 - Fotografias com escala coletadas no afloramento SA-03, próximo ao contato sul do corpo. A) granito foliado do
BSA (amostra SA-03H) cortado pelo dique sienogranítico (amostra SA-3D). B) Granito foliado com schlieren de biotita com
aproximadamente 10 cm (porção centro-esquerda) paralelo à foliação; C) Enclave elipsoidal de granada anfibolito
assimilado pelo granito do BSA; D) Porfiroclasto subédrico de K-feldspato, associado com granada, biotita e quartzo
alongados.
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A1 Descrição das amostras coletadas:






SA-01: Amostra é de granito médio a grosso e leucocrático (5-10% de máficos), contendo
granada, biotita e muscovita. Em lâmina, apresenta foliação protomilonítica (15% de matriz),
que varia entre 1,0-5,0 mm, definida pelo alinhamento de biotita, granada e feldspatos.
Possui porfiroclastos de plagioclásio (3,0-5,0 mm) fraturados com textura poiquilítica, ribbons
de quartzo e grãos subédricos de sillimanita com 2,0 mm associados a matriz. Apresentou
contatos poligonizados entre os grãos médios de feldspatos e grãos de quartzo com extinção
ondulante. A associação mineralógica secundária (≈5 % do volume da rocha) é rica em
clorita, calcita, muscovita e biotita, disposta preferencialmente nos domínios da matriz e. S1=
330/55; Ln=038/20.
SA-02: Amostra de granito fino a médio, contendo granada, biotita e muscovita, com
porfiroclastos de plagioclásio e grãos finos de K-feldspato com textura granoblástica
apresentando contatos poligonizados. Associação mineralógica secundária (≈5 % do volume)
é rica em clorita, calcita, muscovita e biotita. S1= 315/45.
SA03: O afloramento SA-03 apresentou uma variação textural e composicional (leucoráticos
e mesocráticos) de onde foram coletadas 11 amostras. Predominam granitos médios a
grossos com granada, biotita e muscovita. A foliação (S1= 315/60; Ln=020/30) é disposta por
planos de 0,5-5,0 cm de espessura, que possuem grãos de biotita e de K-feldspato subédricos
e granada arredondada. Esse afloramento apresenta schlierens de biotita e enclaves
elipsoidais (0,1 – 1,5 m) de rochas calcissilicáticas, de biotita gnaisse de granulação fina e de
granada anfibolito.
As amostras SA-03A, SA-03B e SA-03C são de granitos hololeucocráticos (3-5 % de máficos)
com granada muscovita, biotita, porfiroclastos de K-feldspato pertíticos e grãos de
plagioclásio saussuritizados. Contém e textura granoblástica com contatos poligonizados dos
grãos finos de microclínio e ribbons de quartzo com extinção ondulante.
Amostra SA03D: foi coletada de um dique sienogranítico de granulação fina a média, que
corta o granito encaixante do Batólito Serra das Araras, e contém granada, biotita e
muscovita. Os grãos orientados de biotita, muscovita, feldspatos e quartzo compreendem a
foliação da rocha. Os grãos de quartzo estão estirados com extinção ondulante. Apresenta
textura granoblástica com contatos poligonizados dos grãos finos de K-feldspato (microclínio)
e porfiroclastos de K-feldspato.
Amostras SA-03E e SA-03F: são granitos leucoráticos médios a grossos, que apresentam
textura protomilonítica (20-30% de matriz), com 2,0-5,0 mm de espessura rica em sillimanita
(3-5%), biotita (5%), muscovita (2%), granada (3-5%) e minerais opacos (1%). Apresentam
níveis ricos em porfiroclastos de granada e K-feldspato (mirmequítico) e grãos granoblásticos
finos de K-feldspato com contatos poligonizados. Os grãos de quartzo dispõem-se em ribbons
com extinção ondulante e os de biotita crescem nas zonas de sombra de pressão da granada.
Amostras SA03G, SA-03N e SA03R: enclaves de rocha calcissilicática contendo epidoto,
hornblenda, plagioclásio, quartzo, calcita, sillimanita, e biotita. As amostras SA-03G e SA-03N
são de granulação média e apresentam textura granoblástica com contatos poligonizados de
Plagioclásio e grãos de quartzo com extinção ondulante, enquanto a amostra SA-03R
apresenta granulação fina contento calcita, plagioclásio, quartzo, biotita, muscovita e
opacos.
Amostra SA-03H: A amostra foi coletada próximo ao dique (SA-03D). É um granito
hololeucocrático (3-5% de máficos), contento granada, biotita, muscovita e porfiroclastos de
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K-feldspato (microclínio) com aproximadamente 2,0-5,0 cm. Os grãos de biotita e os
porfiroclastos de K-feldspato estão orientados, definindo a foliação de forma, que está
disposta obliquamente (15-25o) a matriz protomilonítica (≈5% do volume). Os grãos finos a
médios de K-feldspatos apresentam textura granoblástica e os de plagioclásio estão
saussuritizados. Os minerais acessórios são granada, biotita, muscovita, apatita e zircão. Os
minerais secundários são muscovita, calcita, clorita e minerais opacos com textura
decussada.
Amostra SA-03I e SA-03J: são granitos médios a grossos e mesocráticos (granada + biotita =
10-15%), com textura protomilonítica e porfiroclastos arredondados de K-feldspato.
Apresentam grãos subédricos de biotita e sillimanita. O conteúdo modal de granada, biotita e
minerais opacos somam 10%.
Amostras SA03M: granodiorito leucocrático (8-10% de máficos) de granulação média,
contendo granada, plagioclásio, K-feldspato e quartzo. A rocha apresenta textura
granoblástica dos grãos de K-feldspato e matriz protomilonítica, com até 30% do volume da
rocha e até 1,0 cm de espessura, composta por sillimanita, biotita, muscovita e granada.
Amostras SA-03O e SA-03P: enclaves de biotita gnaisse de granulação fina (paragnaisse),
contendo plagioclásio, quartzo e K-feldspato. Os grãos de feldspatos apresentam textura
granoblástica com contatos poligonizados e os grãos de quartzo estão estirados paralelos aos
grãos de biotita (7-15%), que definem a foliação da rocha e formam a textura lepidoblástica.
Os minerais acessórios são calcita, muscovita e clorita.
SA04: não foram coletadas amostras, saprolito de granito contendo caolinita. S1= 320/50.
SA-05: granito de granulação fina a média, contendo porfiroclastos de plagioclásio e de
granada rotacionados, que variam entre 2,0 e 4,0 cm. Os grãos médios a finos de K-feldspato
apresentam textura granoblástica. Os grãos de quartzo estão estirando em forma de ribbons
e apresentam extinção ondulante. S1= 320/35.
SA-06: afloramento de granito leucocrático (5% de máficos) do BSA, contendo biotita (2-3%),
muscovita (1%) e granada (2%). Amostra SA-06: enclave elipsoidal de quartzo diorito
mesocrático (hornblenda +biotita = 25-30 %). Os grãos de plagioclásio (60%) subédricoa a
anédricos que variam de médios a grossos estão fraturados e com as maclas da geminação
polissintécia deformadas. Os grãos finos desse mineral apresentam textura granoblástica
com contatos poligonizados. A rocha possui K-feldspato (5-10%) e quartzo (10%). Possui
biotita e clorita como minerais secundários e zircão e apatita como acessórios. S1= 330/35.
SA-07: neste afloramento foram coletadas as amostras SA-07A e SA-07B. Ambas são granitos
com porfiroclastos de plagioclásio e de granada variando entre 2,0 e 5,0 cm. As rochas
apresentam foliação protomilonítica contendo biotita, muscovita, granada, e sillimanita. Os
minerais secundários são calcita, clorita, muscovita e opacos. A amostra SA-07A apresentou
maior conteúdo modal de micas (biotita e muscovita) que a amostra SA-07B, sendo de 2-3 %
e de 6-8% respectivamente. S1= 320/60.
SA-08: granito hololeucocrático de granulação média contendo muscovita, biotita e
porfiroclastos de plagioclásio. Apresentou textura granoblástica de K-feldspato, grãos de
quartzo em ribbons com extinção ondulante e os minerais secundários. S1= 315/65; Ln=
035/10.
SA-09: granito de granulação média com porfiroclastos, com matriz protomilonítica (1-2 cm
de espessura) contendo biotita e muscovita (≈10% do volume da rocha). A sillimanita é um
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mineral acessório que ocorre na matriz e os minerais secundários são calcita, muscovita,
clorita, e opacos, com textura decussada. S1= 340/50.
SA-10: nesse afloramento foram coletadas as amostras SA-10A e SA-10B. A primeira é
semelhante à amostra SA-08 e a segunda é semelhante à amostra SA-09, com maior
conteúdo modal de biotita e muscovita (15%). S1= 330/60.
SA-11: granodiorito fino a médio, contendo muscovita, granada e biotita. A textura
granoblástica apresenta grãos de plagioclásio com contatos poligonizados e os grãos de
quartzo apresentam extinção ondulante. S1= 330/55
SA-12: granito de granulação média, contendo muscovita e biotita, textura granoblástica dos
grãos de K-feldspato e foliação de forma, definida por grãos fino e euédricos de biotita
alinhados. S1= 310/60; Ln= 030/18.
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