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RESUMO 

Estudos de proveniência e ambientação tectônica de bacias do Proterozóico são 

indispensáveis para o entendimento dos processos de geração de crosta continental e evolução 

geotectônica da Terra ao longo da história. Estas bacias sedimentares encontram-se 

geralmente em faixas orogênicas e deformadas por sucessivos eventos tectonotermais, 

ocasionando muitas vezes a separação física entre bacia e área-fonte. Estas características 

tornam imprescindível a utilização de análises químicas e isotópicas em rocha total e em 

minerais detríticos, combinadas a mapeamentos geológicos. Análises de elementos maiores, 

menores, elementos-traço e de isótopos de Nd e de Sr em rocha total e de U-Pb, Lu-Hf e 

elementos-traço em cristais detríticos de zircão foram as ferramentas utilizadas na presente 

tese. Estas metodologias foram aplicadas na investigação da proveniência e ambiente 

tectônico durante a sedimentação do Complexo São Vicente e do Grupo Carrancas, 

respectivamente metassedimentos do embasamento e da cobertura da margem passiva Sul-

Sãofranciscana da Paleoplaca São Francisco-Congo e localizados no Orógeno Brasília 

Meridional.  

O Complexo São Vicente compreende rochas metassedimentares imaturas, associadas a 

rochas cálcio-silicáticas e rochas metamáficas e metaultramáficas subordinadas. A área-fonte 

era constituída por granitóides e rochas vulcânicas de idades entre 2,17 Ga e 2,13 Ga, de 

assinatura isotópica juvenil, gerados em arco magmático cálcio alcalino. Granitóides do 

Arqueano e do Paleoproterozóico, de assinatura crustal, participaram, secundariamente, da 

área-fonte. Hornblenda anfibolitos, intercalados às rochas metassedimentares e associados à 

metaultramáficas, registram um magmatismo juvenil sin-sedimentar de idade em ca. de 2,14 

Ga. A deposição ocorreu em ambiente orogênico, intra-arco magmático, durante o Riaciano e 

a área-fonte provável encontra-se nas rochas magmáticas do Complexo Pouso Alegre. Há 

cerca de 1,7 Ga o conjunto orogênico encontrava-se em ambiente tectônico estável, atestado 

pela intrusão, nos Complexos São Vicente e Pouso Alegre, do granito anorogênico do tipo-A 

Taguar .  

O Grupo Carrancas constitui-se de uma pilha litoestratigráfica organizada na Unidade 

Quartzítica Inferior, Formação Campestre intermediária (metapelitos intercalados a muscovita 

quartzitos subordinados) e Unidade Quartzítica Superior. Assinaturas geoquímicas de rocha 

total e de cristais de zircão detríticos, aliadas ao desconhecimento de magmatismo sin-

sedimentar e do caráter alóctone a para-autóctone em relação à margem cratônica 



retrabalhada, evidenciam a deposição destas unidades em ambiente de margem continental 

passiva no início do Neoproterozóico (idade máxima de deposição em 0,9 Ga). A Unidade 

Quartzítica Inferior preserva os registros da erosão de granitóides juvenis de ca. de 2,1 Ga, 

provavelmente do Complexo Pouso Alegre e da reciclagem sedimentar do Complexo São 

Vicente, soerguidos, em regime extensional, no início do Neoproterozóico. As cadeias de 

montanhas de ca. de 1,0 – 0,9 Ga na borda leste-Congo da Paleoplaca São Francisco-Congo 

podem ter ocasionado a transgressão marinha sobre a borda Sul-Sãofranciscana, cobrindo, 

paulatinamente, a área-fonte juvenil do Riaciano e invertendo o aporte de sedimentos. A 

provável área-fonte da Formação Campestre estaria nos granitóides do Cinturão Mineiro e na 

reciclagem das unidades do Supergrupo Espinhaço (cristais de zircão detríticos de assinatura 

crustal e idade entre 2,1 Ga e 1,6 Ga). Esta unidade intermediária seria o equivalente distal da 

Unidade Quartzítica Superior, fácies de proveniência principal em rochas mesoproterozóicas 

juvenis, de origem provável na erosão das montanhas do leste-Congo (orógenos Kibaran, 

Irumide e Irumide Meridional - cristais de zircão detrítico entre 1,5 Ga e 1,0 Ga e com 

assinatura de Hf juvenil).  

Os resultados aqui expostos trazem novas evidências de geração de crosta em ca. de 2,1 Ga 

em arcos magmáticos juvenis e reforçam o modelo de divisão do Orógeno Brasília Meridional 

em alóctones relacionados à margem ativa do Bloco Paranapanema, à margem passiva Sul-

Sãofranciscana da Paleoplaca São Francisco-Congo e depósitos do tipo flysch sin-colisionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Provenance and tectonic setting investigations of Proterozoic basins are essential tools to 

understand the processes of crustal generation and tectonic evolution of the Earth through the 

geological time. These sedimentary basins are usually found in metamorphic orogenic belts, 

deformed by successive tectonothermal events, which tends to obliterate their links to source 

terranes. Whole-rock geochemical and detrital zircon isotopic analyses combined with field 

relations are the most reliable tools to be used on these studies and were applied in the present 

thesis. The main goal was to investigate the provenance and tectonic setting during deposition 

of the São Vicente Complex and the Carrancas Group meta-sedimentary rocks, respectively 

basement and cover of the South-São Francisco passive margin of the São Francisco-Congo 

Paleoplate in the Southern Brasília Orogen.  

The São Vicente Complex comprises immature meta-sedimentary rocks, associated with 

subordinated calc-silicated, meta-mafic and meta-ultramafic rocks. The primary source was 

composed of granitoids and volcanic rocks with ages between 2,17 Ga and 2,13 Ga, with 

juvenile isotopic signature, generated in a calc-alkaline magmatic arc. Archean and 

Paleoproterozoic granitoids with crustal signature provided a secondary contribution. 

Hornblende amphibolites, interlayered with the meta-sedimentary rocks and associated with 

meta-ultramafic rocks, record a juvenile sin-sedimentary magmatism of ca. 2,14 Ga. The 

deposition occurred in an intra-arc sedimentary basin during the Ryacian, with the Pouso 

Alegre Complex magmatic rocks as a probable main source. Both complexes were in a stable 

tectonic environment at ca. 1,7 Ga, age of the intrusive anorogenic Taguar A-type granite. 

The Carrancas Group is constituted of a litho-stratigraphic meta-sedimentary pile, divided in 

Lower Quartzitic Unit, middle Campestre Formation (meta-pelites interlayered with 

muscovite quartzite) and Upper Quartzitic Unit. The deposition in a Neoproterozoic 

continental passive margin basin (0.9 Ga maximum age of deposition) is evidenced by whole-

rock and detrital zircon chemical signatures, the absence of sin-sedimentary magmatism and 

the allochthonous to para-autochthonous character of these units when compared to the 

reworked cratonic margin. The Lower Quartzitic Unit records the erosion of ca. 2,1 Ga 

juvenile granitoids, probably originated at the Pouso Alegre Complex and recycling of São 

Vicente Complex, both uplifted, during an Eo-Neoproterozoic extensional event. A mountain 

range of ca. 1,0 – 0,9 Ga developed at the east-Congo edge of the São Francisco-Congo 

Paleoplate probably caused a marine transgression over the South-São Francisco margin, 



progressively covering the Ryacian juvenile source and inverting the sediment supply 

direction. The Campestre Formation primary source area is probably located at the Mineiro 

Belt and in the Espinhaço Supergroup units (ca. 2,1 – 1,6 Ga detrital zircons with crustal Hf 

signature). This middle unit seems to be the distal facies of the Upper Quartzitic Unit, the 

proximal facies with main source at Mesoproterozoic juvenile rocks, probably located at the 

east-Congo mountain range (Kibaran, Irumide and Southern Irumide orogenic belts – ca. 1,5 - 

1,0 Ga detrital zircon crystals with juvenile Hf signature). 

The results of this thesis enlightened new evidences of crustal generation in ca. 2,1 Ga in 

juvenile magmatic arcs and reinforce the model that divide the Southern Brasilia Orogen in 

allochthons related to the active margin of the Paranapanema Block, to the passive margin of 

the South-São Francisco edge of the São Francisco-Congo Paleoplate and sin-collisional 

flysch deposits. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO  
 

 

 

I.1. Estudos de proveniência sedimentar e ambientação tectônica: peças-chave para 

decifrar os processos de geração de crosta ao longo da história da Terra 

 Os mecanismos de geração de crosta continental são comumente abordados na 

literatura devido sua importância para o entendimento da evolução geológica da Terra ao 

longo do tempo. Processos relativamente contínuos de erosão da crosta continental e 

deposição em bacias sedimentares ocorrem a pelo menos 4,0 bilhões de anos (MCLENNAN, 

2001) e estudos geoquímicos de rochas sedimentares auxiliam nas estimativas da composição 

química da crosta continental superior (RUDNICK; GAO, 2003; TAYLOR; MCLENNAN, 

1985). Neste contexto, estudos de proveniência de bacias sedimentares fornecem informações 

geoquímicas e isotópicas das rochas fonte dos sedimentos, levando a informações valiosas 

sobre o ambiente tectônico vigente durante a sedimentação, e consequentemente, sobre os 

mecanismos de evolução do planeta e suas possíveis modificações temporais (BHATIA; 

CROOK, 1986; CAWOOD, P. A.; HAWKESWORTH; DHUIME, 2012; CAWOOD, P. A, 

1991; DHUIME; HAWKESWORTH; CAWOOD, 2011; DICKINSON; SUCZEK, 1979; 

HAWKESWORTH et al., 2010; TAYLOR; MCLENNAN, 1985). 

 Bacias sedimentares Pré-Cambrianas são importantes chaves para decifrar estágios e 

mecanismos iniciais de geração de crosta continental. Entretanto, estes depósitos geralmente 

se encontram intensamente deformados e metamorfoseados por sucessivos eventos 

tectonotermais que obliteram assembleias minerais primárias, estruturas sedimentares e 

relações estratigráficas, resultando muitas vezes na separação física entre bacia e área fonte. 

Neste cenário tectonicamente complexo, a combinação entre mapeamento geológico de 

detalhe e análises de geoquímica elemental e isotópica, em rochas e minerais, é 

imprescindível para a obtenção de informações consistentes e confiáveis sobre a origem dos 

sedimentos e o ambiente tectônico vigente durante a deposição. 

 Análises químicas em cristais de zircão possibilitam a determinação de idades de 

cristalização e assinaturas químicas e isotópicas de rochas-fonte, devido à resistência físico-
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química deste mineral frente a processos de deposição e metamorfismo (BELOUSOVA; 

GRIFFIN; O’REILLY, 2006; CAWOOD, P. A.; HAWKESWORTH; DHUIME, 2012; 

CAWOOD, P. A. et al., 2007; CAWOOD, P.A.; NEMCHIN, 2001; CONDIE et al., 2005; 

DHUIME; HAWKESWORTH; CAWOOD, 2011; DICKINSON; GEHRELS, 2009; 

GRIMES et al., 2007; HANCHAR; HOSKIN, 2003; HAWKESWORTH; KEMP, 2006; 

HOSKIN; IRELAND, 2000). Assinaturas de elementos maiores, menores e elementos-traço 

em rocha total fornecem dados adicionais sobre rocha-fonte, ambiente tectônico e condições 

paleoclimáticas vigentes durante a sedimentação, desde que seu comportamento frente aos 

processos de intemperismo, deposição e metamorfismo possam ser observados, i.e. 

susceptibilidade a alterações composicionais frente à processos erosivos, fracionamento 

mineral durante transporte (BHATIA; CROOK, 1986; COX; LOWE; CULLERS, 1995; 

FLOYD; LEVERIDGE, 1987; MCLENNAN et al., 1990; NESBITT; YOUNG, 1982; 

RUDNICK; GAO, 2003; TAYLOR; MCLENNAN, 1985). Aliados à estes estudos, a 

composição isotópica em rocha total dos sistemas Rb-Sr e Sm-Nd revelam a importância da 

contribuição de fontes juvenis e crustais para a bacia de sedimentação (MCCULLOCH; 

WASSERBURG, 1978; MCLENNAN et al., 1990). Adicionalmente, rochas ígneas 

associadas às rochas metassedimentares podem fornecer informações sobre idade da 

deposição, da deformação e do ambiente tectônico da bacia através de assinaturas 

mineralógicas, isotópicas e geoquímicas (BARBARIN, 1999; PEARCE; STERN, 2006; 

PUPIN, 1980, 2000; SUN; MCDONOUGH, 1989). 

 O segmento meridional do orógeno Brasília é um exemplo de como composições 

químicas elementais e isotópicas em rocha total e cristais de zircão podem ser aplicadas na 

separação  de diferentes bacias sedimentares e suas prováveis fontes e ambientes tectônicos. 

Este segmento orogênico ocorre a sul do Cráton São Francisco e abrange três domínios 

paleogeográficos distintos: margem passiva, ante-arco/prisma acrescionário e arco magmático 

(CAMPOS NETO, 2000; CAMPOS NETO et al., 2011). Os diferentes domínios se 

encontram deformados em uma pilha colisional de nappes (CAMPOS NETO; CABY, 1999; 

TROUW et al., 2000) transportadas para E-NE, em direção ao Cráton do São Francisco, 

durante a migração contínua do orógeno (CAMPOS NETO et al., 2011). A deformação foi 

ocasionada pela colisão do Neoproterozóico entre a Paleoplaca São Francisco-Congo 

(ALKMIM; BRITO-NEVES; BARBOSA, 1993; USSAMI, 1999) e o Bloco Paranapanema 

(MANTOVANI; BRITO-NEVES, 2005; MANTOVANI et al., 2005) durante a aglutinação 

do Gondwana Oeste (KRÖNER; CORDANI, 2003). O metamorfismo e a deformação, 

portanto, tornam a combinação de mapeamento geológico com o estudo da assinatura 
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geoquímica e isotópica de rochas e de zircão indispensáveis nas investigações de proveniência 

e ambiente tectônico destas diferentes bacias sedimentares. 

 Neste trabalho novos dados obtidos para cristais ígneos e detríticos de zircão e 

geoquímica elemental e isotópica em rocha total e em minerais, de unidades 

metassedimentares e rochas ígneas relacionadas ao Grupo Carrancas (CAMPOS NETO et al., 

2004; PACIULLO et al., 2000; TROUW; RIBEIRO; PACIULLO, 1980, 1983; TROUW et 

al., 2000; WESTIN; CAMPOS NETO, 2013) e ao Complexo São Vicente (PACIULLO et al., 

1996, 2000; TROUW et al., 2000) serão apresentados. Estes dados permitiram novas 

interpretações sobre o ambiente tectônico de sedimentação e prováveis fontes destes alóctones 

relacionados ao domínio de margem passiva do Orógeno Brasília Meridional. 

Adicionalmente, trouxeram novas informações sobre a geração de crosta continental durante o 

Proterozóico. 

 

 

I.2. Justificativa e objetivos 

 Trabalhos direcionados para mapeamentos locais e regionais no Orógeno Brasília 

Meridional, com intuito de estabelecer condições de metamorfismo que afetou a região, 

padrões de deformação e idades de sedimentação e metamorfismo são amplamente 

encontrados na literatura (CAMPOS NETO et al., 2004, 2007, 2011; HEILBRON, 1985; 

PACIULLO et al., 2000; SANTOS, 2011; TROUW; RIBEIRO; PACIULLO, 1980, 1983; 

TROUW et al., 2000, 2013; VALLADARES et al., 2004; WESTIN; CAMPOS NETO, 

2013). Tais publicações forneceram a base necessária para a realização de estudos pontuais 

que preveem a solução de questões pouco esclarecidas e que tem sido motivo de debates. A 

área fonte e o ambiente tectônico de deposição das sequências metassedimentares se inserem 

nestas questões. 

Evidências de ao menos duas áreas fontes distintas na origem dos sedimentos 

precursores das rochas da região (CAMPOS NETO et al., 2004, 2011; WESTIN; CAMPOS 

NETO, 2013) se opõem à ideia de uma única bacia de sedimentação, em  um contexto de 

margem passiva com fonte no Cráton São Francisco (PACIULLO et al., 2000; TROUW et 

al., 2013). Hipóteses de bacias sedimentares distintas relacionadas a margem ativa do Bloco 

Paranapanema e à margem passiva da Paleoplaca São Francisco-Congo foram levantadas, 

tornando imprescindíveis estudos mais detalhados das unidades metassedimentares e 

metabásicas para a elucidação destas questões e para a evolução dos estudos da área. 
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Desta forma, este trabalho norteou-se pela identificação da proveniência e do ambiente 

tectônico vigente durante a deposição das unidades metassedimentares relacionadas ao Grupo 

Carrancas e ao Complexo São Vicente. As principais ferramentas utilizadas para atingir estes 

objetivos foram análises de composições químicas elementais e dos sistemas isotópicos Rb-Sr 

e Sm-Nd em rocha total, além de elementos-traço e de U-Pb e Lu-Hf em cristais detríticos de 

zircão. 

No caso do Complexo São Vicente, a presença de lentes de rochas metabásicas 

intercaladas às rochas metassedimentares e do granito intrusivo Taguar (VASCONCELLOS, 

1988) permitiu estabelecer com maior precisão a idade de deposição deste complexo. 

 

 

I.3. Localização da área de estudo 

 A área de estudo está localizada na região sudeste do estado de Minas Gerais (Fig. I.1) 

e foi delimitada a partir da análise prévia de mapas geológicos elaborados durante a disciplina 

Mapeamento Geológico do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e mapas 

adicionais disponíveis na literatura (CAMPOS NETO et al., 2010; NUNES; TROUW; 

CASTRO, 2008; PACIULLO et al., 2002; PERROTTA, 1991; PINTO, 1991; QUÉMÉNEUR 

et al., 2002; TROUW et al., 2002; VASCONCELLOS, 1988; WESTIN; CAMPOS NETO, 

2013). 

 A amostragem sistemática foi realizada através de seções contínuas e se concentrou 

nas regiões das cidades de Ouro Fino, Cruzília, Conceição do Ibitipoca, Santa Rita do 

Ibitipoca e Carrancas. O acesso às estas regiões, a partir da cidade de São Paulo se dá através 

da Rodovia Fernão Dias (BR-381), seguindo por estradas estaduais e vicinais secundárias. 
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I.4. Estrutura da tese 

 A presente tese divide-se em oito seções, cada uma finalizada com as referências 

bibliográficas consultadas durante a elaboração, sendo o primeiro correspondente à esta 

Introdução (Capítulo I): 

 - Capítulo II – Materiais e Métodos: detalhamento de todos os métodos utilizados 

nesta tese, com destaque às metodologias analíticas. Cada metodologia é descrita com base 

em sínteses bibliográficas e apresenta as aplicações de cada método em estudos de 

proveniência. Detalhes dos procedimentos analíticos envolvidos e tratamento dos dados 

obtidos também são descritos neste capítulo. 

 - Capítulo III – O Orógeno Brasília Meridional – Revisão: síntese dos diversos 

trabalhos publicados sobre a área de estudo deste a década de 50 até o presente ano. Este 

capítulo foi subdivido de maneira a detalhar os dois principais modelos tectônicos 

considerados para a evolução geotectônica do Orógeno Brasília Meridional, com 

considerações sobre a escolha do modelo adotado neste trabalho. 

 - Capítulo IV – Complexo São Vicente: neste capítulo são apresentadas as discussões 

e interpretações dos dados obtidos para as rochas metassedimentares e metaígneas 

pertencentes ao Complexo São Vicente. O item IV.1 compreende o artigo científico 

submetido à revista Precambrian Research que se encontra em anexo (ANEXO I). 

 - Capítulo V – O Grupo Carrancas: apresentação, discussão e interpretação dos dados 

obtidos para as unidades metassedimentares do Grupo Carrancas e suas implicações 

tectônicas. 

 - Capítulo VI – Margem Passiva vs. Margem Ativa: discussão dos dados expostos nos 

capítulos IV e V no contexto geral do Orógeno Brasília Meridional. São apresentados dados 

comparativos de Nd em rocha total e U-Pb de zircão detrítico para unidades 

metassedimentares relacionadas à margem ativa do Bloco Paranapanema e à margem passiva 

Sul-Sãofranciscana da Paleoplaca São Francisco-Congo. 

 - Capítulo VII – Conclusões: síntese da interpretações e conclusões desta tese com 

resumo dos dados obtidos. 

 - ANEXOS: Anexo I corresponde ao artigo submetido à revista Precambrian 

Research; Anexo II contém o mapa de pontos; Anexos III a V contêm os dados de elementos 

maiores, menores, elementos-traço e Sr-Nd em rocha total; Anexos VI a VIII contêm os dados 

de U-Pb, Lu-Hf e elementos-traço em cristais de zircão. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

II.1. Levantamentos bibliográficos 

 A revisão bibliográfica foi realizada ao longo de todo o período de trabalho, baseando-

se em artigos publicados em revistas científicas, trabalhos apresentados em congressos e 

simpósios, livros texto, mapas geológicos e relatórios associados, além de monografias, 

dissertações e teses. 

 Todo material consultado foi adquirido na biblioteca do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo (IGc-USP), no portal periódicos CAPES e em websites de revistas 

científicas. 

 

II.2. Elaboração da tese 

 A tese foi elaborada utilizando o programa Microsoft Word 2010 e 2011, as figuras 

foram criadas e editadas no programa Corel Draw X7 e os mapas confeccionados no 

programa ArcGis 10.1. As folhas topográficas utilizadas como base para os mapas geológicos 

foram adquiridas no website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/pt/). 

 

II.3. Trabalhos de campo 

O trabalho de campo foi realizado em duas etapas distintas, ambas baseadas em mapas 

geológicos disponíveis na literatura e com objetivos específicos de reconhecimento e 

amostragem das unidades estudadas. O mapa de pontos encontra-se em anexo (Anexo II). 

A primeira etapa foi realizada em maio de 2012 com auxílio do orientador Prof. Dr. 

Mario da Costa Campos Neto. Os primeiros dias foram concentrados na região das cidades de 

Caxambú, Cruzília e Andrelândia (C-500 a C-506). O restante dos dias foi reservado para a 

região da Serra do Ibitipoca, próximo às cidades de Conceição do Ibitipoca e Santa Rita do 

Ibitipoca (C-507 a C-540). Foram utilizadas as folhas topográficas Caxambú (SF-23-X-C-IV-

3), Arantina (SF-23-X-C-V-3), Santana do Garambéu (SF-23-X-C-V-2) e Bias Fortes (SF-23-
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X-C-VI-1). O principal objetivo deste trabalho de campo foi o reconhecimento e a 

amostragem de rochas pertencentes às unidades do Complexo São Vicente, i.e. Sequência São 

Vicente (PACIULLO et al., 1996), unidades 1 e 2 da Megassequência Andrelândia 

(PACIULLO et al., 2000; TROUW et al., 2000) e Escama Compolide (CAMPOS NETO et 

al., 2004). 

A segunda etapa de campo ocorreu em abril de 2013 e também contou com o auxílio 

do orientador Prof. Dr. Mario da Costa Campos Neto. Este campo foi concentrado na região 

das cidades de Carrancas (C-541 a C-550), São Vicente de Minas (C-551), Madre de Deus 

(C-552) e Ouro Fino (C-553 a C-559). O objetivo principal foi amostragem das unidades 

quartzíticas basais e de topo e das unidades metapelíticas de topo do Grupo Carrancas e 

quartzitos e gnaisses do Complexo São Vicente, além do granito Taguar, intrusivo no 

Complexo São Vicente e mapeado na região da cidade de Ouro Fino (VASCONCELLOS, 

1988). As folhas topográficas 1:50.000 de Itumirim (SF-23-X-C-I-3), Itutinga (SF-23-X-C-I-

4), Andrelândia (SF-23-X-C-V-1), Santa Rita de Caldas (SF-23-Y-B-I-1) e Ouro Fino (SF-23-

Y-B-I-3) foram utilizadas como referência. 

 

II.4. Petrografia 

 As amostras coletadas em campo foram serradas em serra circular e enviadas para a 

Seção de Laminação do IGc-USP para confecção de seções delgadas de 30 µm de espessura 

(Tabela II.1). As descrições foram realizadas em microscópio petrográfico Olympus, modelo 

BXP-50, no Laboratório de Microscopia Petrográfica do IGc-USP, com ênfase na 

mineralogia, texturas e microestruturas. 

 

II.5. Preparação de amostras	  

II.5.1. Análises de geoquímica elemental e isotópica em rocha total 

 A preparação das amostras foi efetuada no Laboratório de Tratamento de amostras 

(LTA) pertencente ao Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) GeoAnalítica-USP do IGc e seguiu 

os seguintes passos: (i) limpeza das amostras que foram lavadas e serradas para extração das 

porções alteradas; (ii) Cominuição em prensa hidráulica para obter fragmentos menores que 1 

cm e para a retirada de possíveis porções alteradas remanescentes do primeiro passo; (iii) 

Quarteamento para retirada de aproximadamente 100g representativos da amostra; (iv) 

Moagem em moinho de ágata do tipo planetário até obtenção de pó com tamanho de grão 

inferior a 200 mesh. 
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 Ponto Coord. 
UTM Rocha Seção 

delgada 

Rocha total Zircão 

FRX ICP 
Rb-Sr 
Sm-
Nd 

U-
Pb 

Lu-
Hf 

Elementos- 
traço 

G
ru

po
 C

ar
ra

nc
as

 C-541 533358/ 
7634878 Xisto        

C-552 566192/ 
7618595 Gnaisse        

C-546 528967/ 
7625901 Quartzito    Sm-Nd    

C-547 528939/ 
7625750 Quartzito        

C-543 542112/ 
7627052 Quartzito    Sm-Nd    

C
om

pl
ex

o 
Sã

o 
V

ic
en

te
 

C-502 516564/ 
7574642 Gnaisse        

C-503 517920/ 
7575084 Gnaisse        

C-505 519581/ 
7578881 Gnaisse        

C-506 559198/ 
7585614 Xisto        

C509 613274/ 
7604254 Anfibolito        

C510 613244/ 
7606088 Quartzito        

C511 613275/ 
7606233 Quartzito        

C523 609693/ 
7598957 

Cálcio- 
Silicática        

C524 609555/ 
7599384 

Cálcio- 
Silicática        

C540 613325/ 
7595159 Anfibolito        

C-
544A 530351/ 

7625032 

Anfibolito        

C-
544B 

Meta-
ultramáfica        

C-551 561478/ 
7598586 Gnaisse        

C-559 347883/ 
7544195 Quartzito        

G
ra

ni
to

 T
ag

ua
r 

C-553 355738/ 
7538245 Granito        

C-554 354200/ 
7540883 Granito        

C-555 353818/ 
7542591 Granito        

C-557 351915/ 
7543258 Granito        

C-558 350876/ 
7543511 Granito        

Tabela II.1: Amostras coletadas nas etapas de campo e analisadas para elementos maiores, menores, 
elementos-traço e sistemas Rb-Sr e Sm-Nd em rocha total e U-Pb, Lu-Hf e elementos-traço em zircão 
(quadros em cinza).  
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 Os elementos maiores, menores e alguns elementos-traço foram analisados a partir de 

pastilhas fundidas e prensadas no laboratório de Fluorescência de Raio-X (FRX) da NAP 

Geoanalítica-USP. As pastilhas prensadas foram produzidas no LTA através da micronização 

de cerca de 7,0 g de cada amostra e posterior secagem na estufa. Posteriormente, as amostras 

foram homogeneizadas manualmente com 20% de ligante em pó e depois levadas para prensa 

hidráulica. As pastilhas fundidas foram produzidas no Laboratório de Química e ICP da NAP 

Geoanalítica - USP pelo físico e especialista Paulo Ernesto Mori. 

 

II.5.2. Análises isotópicas e de elementos-traço em zircão 

 A preparação das amostras foi efetuada no LTA e no Laboratório de Separação do 

Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGEO) do IGc-USP com orientação dos técnicos 

Vasco Antonio P. Loios, responsável pela separação, e Maurício Dias de Souza, responsável 

pela catação dos grãos, montagem dos mounts e obtenção das imagens de 

catodoluminescência. Foram seguidas as seguintes etapas: (i) Limpeza das amostras e 

fragmentação das mesmas com marreta para obtenção de pedaços menores do que 3 (três) 

centímetros, aproximadamente; (ii) Britagem em britador primário de mandíbulas de aço para 

cominuição das amostras em fragmentos menores do que 1 (um) centímetro; (iii) Moagem em 

moinho de disco de tungstênio e peneiramento para a separação de frações de granulação 

entre 100 e 200 µm e porções de grãos menores do que 200 µm; (iv) Concentração de 

minerais densos por pressão de água e vibração em mesa de concentração Wiffley; (vi) Na 

porção de minerais densos concentrados, separação dos minerais magnéticos com imã de 

mão; (vii) Nova separação dos minerais magnéticos dos não magnéticos em separador 

magnético do tipo Frantz, a 0,5A; (viii) A porção não magnética foi levada para capela de 

exaustão para separação dos minerais mais densos do que 2,89 g/cm3 por passagem em 

bromofórmio (CHBr3, densidade = 2,89 g/cm3); (ix) Na porção de minerais mais densos que o 

bromofórmio, nova separação de minerais magnéticos dos não magnéticos no separador tipo 

Frantz a 1,2A; (x) A porção não magnética foi levada a capela de exaustão para separação dos 

minerais mais densos do que 3,32 g/cm3 por passagem em iodeto de methyleno (CH2I2, 

densidade = 3,32 g/cm3); (xi) Encaminhamento das amostras para catação dos cristais em lupa 

e posterior montagem de mounts com utilização de resina epoxy; (xii) Imagens de 

catodoluminescência dos mounts  revestidos com ouro foram obtidas com microscópio 

eletrônico de varredura Quanta 250 FEG equipado com detector Mono CL3+ Centaurus. 
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II.6. Análise de elementos maiores, menores e elementos-traço por Fluorescência de 

Raio-X (FRX) 

 Para a análise destes elementos foram encaminhadas 20 amostras coletadas em campo 

(Anexo III) ao Laboratório de Química e ICP – NAP Geoanalítica – USP, utilizando o 

equipamento automático Philips, modelo PW2400, baseando-se na metodologia descrita por 

(MORI et al., 1999). Os materiais de referência utilizados para o teste de exatidão foram o 

basalto JB-1a e o granodiorito JG-1a (Tabela II.2). 

 Os valores obtidos para os óxidos apresentaram exatidão ideal, sendo que a diferença 

entre os valores recomendados e obtidos não ultrapassou os 3%. Os valores obtidos para os 

elementos menores e elementos-traço também foram satisfatórios e no geral a diferenças entre 

valores recomendados e obtidos não ultrapassou os 7%, com exceção de Ce, Ga, Nd, Pb e V. 

 

II.6.1. Aplicações em estudos de proveniência 

O intemperismo químico progressivo em rochas silicáticas causa perda de elementos, 

como K+, Na+ e Ca2+, ocasionando a transformação de minerais primários em minerais 

secundários mais estáveis às condições da superfície terrestre. Esta reação resulta na formação 

de rochas sedimentares ricas em argilominerais, como caulinita e illita, e óxidos de ferro 

hidratado, como goethita. 

 Nesbitt e Young (1982) consideram que o processo dominante durante o intemperismo 

químico é a degradação de minerais do grupo do feldspato concomitante com a formação de 

argilominerais, pois os primeiros são os minerais reativos mais abundantes da crosta superior. 

Esta reação ocorre por meio de soluções que removem do feldspato os elementos Ca, Na e K, 

o que faz com que a proporção de Al em relação aos álcalis aumente, com o avanço do 

intemperismo. 

Partindo desta premissa, os autores desenvolveram um índice de alteração química, a 

partir das proporções moleculares dos óxidos de Ca, Na, K e Al, denominado CIA (Chemical 

Index of Alteration) e representado pela equação: 

CIA = [Al2O3 / (Al2O3 + CaO* + Na2O + K2O)] x 100 

Sendo o CaO* a quantidade de CaO incorporada na porção silicática da rocha 

(correção feita para conteúdo de carbonato e apatita). Este índice pode ser utilizado em rochas 

metassedimentares com confiança, pois os valores não sofrem mudanças significativas 
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durante metamorfismo. Resultados similares foram obtidos em rochas de uma mesma unidade 

que sofreram metamorfismo de baixo e alto grau na área analisada pelos autores. 

  

 

Amostras C-502A, C-503A, C-505A, C-505B, C-506B, C-
506C, C-509, C-510 e C-540 

C-541, C-544A, C-544B, C-547, C551D, C-
552A, C-544, C-555, C-557, C-558, C-559 

Padrões JB 1a JG1a JB 1a JG1a 
Análise Obtida Recom. Obtida Recom. Obtida Recom. Obtida Recom. 

SiO2 52.51 52.16 72.35 72.19 52.15 52.16 72.5 72.19 
TiO2 1.288 1.3 0.242 0.25 1.301 1.3 0.240 0.25 

Al2O3 14.62 14.51 14.10 14.22 14.82 14.51 14.18 14.22 
Fe2O3 8.99 9.1 1.98 2.05 9.03 9.1 1.97 2.05 
MnO 0.146 0.15 0.058 0.06 0.147 0.15 0.059 0.06 
MgO 7.82 7.75 0.67 0.69 7.85 7.75 0.64 0.69 
CaO 9.20 9.23 2.16 2.13 9.28 9.23 2.14 2.13 

Na2O 2.74 2.74 3.37 3.41 2.72 2.74 3.4 3.41 
K2O 1.39 1.42 4.02 4.01 1.41 1.42 3.99 4.01 
P2O5 0.257 0.26 0.083 0.08 0.262 0.26 0.078 0.08 

Ba 512 497 479 458 521 497 472 458 
Ce 92 66.1 <   35 45.2 <   35 66.1 <   35 45.2 
Co 40 39.5 6 5.7 38 39.5 6 5.7 
Cr 412 415 27 18.6 401 415 29 18.6 
Cu 55 55.5 <     5 1.3 56 55.5 <     5 1.3 
Ga 15 18 14 17 17 18 17 17 
La 44 38.1 <   28 21.8 41 38.1 19 21.8 
Nb 27 27 11 12 27 27 11 12 
Nd 42 25.5 21 21 21 25.5 24 21 
Ni 143 140 8 6.4 144 140 9 6.4 
Pb 8 7.2 11 27 12 7.2 17 27 
Rb 39 41 177 180 40 41 188 180 
Sc 28 27.9 <   14 6.31 30 27.9 <   14 6.31 
Sr 446 443 182 185 463 443 191 185 
Th <     7 8.8 <     7 12.1 9 8.8 <     7 12.1 
U <     3 1.6 <     3 4.7 <     3 1.6 <     3 4.7 
V 192 220 25 23 212 220 15 23 
Y 24 24 35 31.6 24 24 31 31.6 

Zn 81 82 39 38.8 81 82 38 38.8 
Zr 142 146 119 121 145 146 123 121 

Tabela II.2: concentrações de elementos maiores, menores e elementos-traço obtidas por FRX para os 
padrões JB-1a e JG-1a. Valores dos óxidos em % e demais elementos em ppm. 

 

Por outro lado, COX et al., (1995) utilizam a relação entre resistência ao intemperismo 

químico e a composição química de rochas e minerais para medir a maturidade composicional 

de rochas sedimentares. Para os autores, minerais argilosos são diferenciados de minerais não 

argilosos por suas altas proporções de Al2O3 e a medição das relações entre este óxido e 

outros elementos maiores em uma rocha definiria o seu índice de variabilidade composicional 

(Index of Compositional Variability – ICV): 

ICV = (Fe2O3 + K2O + Na2O + CaO + MgO + MnO + TiO2) / Al2O3 
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 Rochas imaturas que contém altas proporções de minerais silicáticos não argilosos, ou 

que são ricas em minerais argilosos como montmorillonita e sericita, possuem maiores 

valores de ICV. Por outro lado, rochas sedimentares com altos índices de maturidade são 

pobres em silicatos não argilosos e apresentam baixos valores de ICV. 

 Segundo os autores, rochas de composição química imatura (altos valores de ICV) são 

geralmente encontradas em ambientes tectonicamente ativos e são caracteristicamente 

depósitos de primeiro ciclo (depósitos provenientes da erosão direta da área fonte, i.e. não 

sofreram reciclagem sedimentar). Rochas com baixos valores de ICV são características de 

ambientes tectonicamente estáveis, onde a reciclagem sedimentar é ativa, mas podem ser 

produto de sedimentos de primeiro ciclo que sofreram forte intemperismo químico. 

 Portanto, a associação entre os valores de CIA e ICV fornece dados mais consistentes 

para a natureza de rochas sedimentares e metassedimentares (Fig. II.1). Rochas com altos 

valores de ICV, associadas a ambientes tectonicamente ativos, apresentam alto grau de 

imaturidade, geralmente associados a baixos índices de intemperismo químico (baixos valores 

de CIA). Rochas que passaram por processos de reciclagem sedimentar ou sofreram fortes 

influências de intemperismo químico (altos valores de CIA) tendem a apresentar baixos 

índices de variabilidade composicional. 

 

 

II.7. Análise de elementos-traço por espectometria de massa com plasma induzido 

acoplado (ICP-MS) 

Para obtenção de elementos-traço e terras raras (ETR) as 20 amostras analisadas por 

FRX foram encaminhadas ao Laboratório de Química e ICP – NAP Geoanalítica – USP 

(Anexo IV). As análises foram executadas segundo critérios descritos por (NAVARRO et al., 

2008) utilizando espectrômetro do tipo quadrupolo, modelo ELAN 6100DRC da 

PerkinElmer/Sciex. Os materiais de referência utilizados para o teste de exatidão foram o 

gabro JGb-1 (GSJ – Japão), basalto BR (CRPG – França), granito JG-3 (GSJ – Japão) e o 

riolito JR-1 (GSJ – Japão). 
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Figura II. 1: relação entre valores de CIA (NESBITT; YOUNG, 1982) e ICV (COX; LOWE; 
CULLERS, 1995) e índices de maturidade e intemperismo químico para rochas sedimentares de 
diferentes origens. Dados extraídos de Cox et al. (1995). 

 

Os valores obtidos para os padrões ficaram no intervalo recomendado para a maioria 

dos elementos analisados (Tabelas II.3 e  II.4). As raras exceções apresentaram diferenças 

entre valores obtidos e recomendados abaixo de 10%. Análises de duplicata foi realizada para 

a amostra C-540 e a diferença entre os resultados foi de menos de 1% (exceção: Cs com 

diferença de 3,3%). 

 

II.7.1. Aplicações em estudos de proveniência 

 As análises de elementos-traço são utilizadas como base para estimativas da 

composição global da crosta continental superior, da composição média de sedimentos 

clásticos e para estabelecer assinaturas geoquímicas de sedimentos clásticos depositados em 

diferentes ambientes tectônicos (MCLENNAN et al., 1990). 

Rochas sedimentares de idade pós-arqueana se diferenciam dos sedimentos de idade 

arqueana principalmente pelos padrões de ETR (BHATIA, 1985; MCLENNAN et al., 1990; 

MCLENNAN; TAYLOR, 1991). Sedimentos arqueanos têm menor enriquecimento em 

ETRL, pouca ou nenhuma ocorrência de anomalias de Eu e menores razões de elementos 

incompatíveis contra elementos compatíveis (ex.: Th/Sc, La/Sc). Por outro lado, sedimentos 

do pós-Arqueano apresentam enriquecimento em ETRL, padrão condrito-normalizado de 

ETRP plano e relativamente constante e empobrecimento significativo de Eu. Tais assinaturas 
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sugerem composição global mais máfica da crosta arqueana e que processos de diferenciação 

crustal se tornaram mais atuantes e importantes a partir do Proterozóico (MCLENNAN; 

TAYLOR, 1991). 

 

Amostras 

C-502A, C-503A, C-
505A, 

C-506C, C-509, C-
510, C-540 

C-541, C-544A, C-
547, C-551D, C-

552A, C-559 BR JGb-1 

Padrão BR JGb-1 BR JGb-1 
Análises Obtida Obtida Obtida Obtida Recom. sd Recom. sd 

Rb 45.3 5.56 46.9 5.82 47 3 6.87 3 
Sr 1312 320 1353 332 1320 51 327 39 
Y 28.3 9.62 27.7 9.17 30.0 1.5 10.4 2.4 
Zr 261 27.9 264 27.5 260 16 32.8 6.8 
Nb 105 2.15 108 3.03 98 6 3.34 1.33 
Cs 0.74 0.20 0.76 0.20 0.80 0.15 0.26 0.076 
Ba 1072 59.3 1050 61.4 1050 44 64.3 17.1 
La 80.1 3.50 82.1 3.52 82.0 1.5 3.6 0.56 
Ce 150 8.05 151 8.31 151 4 8.17 1 
Pr 16.9 1.12 17.3 1.14 17 0.6 1.13 0.14 
Nd 64.8 5.16 63.4 5.16 65.0 2 5.47 0.83 
Sm 12.0 1.41 12.0 1.45 12.2 0.3 1.49 0.19 
Eu 3.59 0.57 3.67 0.61 3.70 0.2 0.62 0.052 
Gd 9.75 1.59 10.1 1.62 9.50 0.6 1.61 0.14 
Tb 1.29 0.27 1.30 0.29 1.25 0.1 0.29 0.071 
Dy 6.22 1.61 6.59 1.65 6.40 0.2 1.56 0.37 
Ho 1.08 0.35 1.10 0.37 1.10 0.13 0.33 0.052 
Er 2.56 0.95 2.49 1.01 2.50 0.1 1.04 0.24 
Tm 0.31 0.14 0.31 0.14 0.30 0.04 0.16 0.033 
Yb 1.71 0.86 1.76 0.89 1.80 0.2 1.06 0.3 
Lu 0.25 0.13 0.26 0.14 0.25 0.03 0.15 0.025 
Hf 5.53 0.78 5.63 0.79 5.60 0.2 0.88 0.19 
Ta 7.03 0.17 - - 6,20 0,70 0,18 0,076 
Pb 5.40 1.36 ** 1.66 5.00 2.5 1.92 0.74 
Th 10.5 0.42 10.8 0.43 11.0 1 0.48 0.1 
U 2.43 0.10 2.45 0.12 2.50 0.3 0.13 0.048 

Tabela II.3: concentrações de elementos-traço obtidas por ICP-MS para os padrões BR e JGb-1. 
Valores em ppm. ** Valor não reportado por problema durante análise. (sd): desvio padrão. 

 

Considerando as assinaturas geoquímicas, McLennan et al. (1990) reconheceram 

quatro áreas-fonte principais para os sedimentos de idade pós-Arqueana: (i) Crosta 

Continental Superior Antiga: formada por rochas ígneas e metamórficas que sofreram 

diferenciação crustal e/ou reciclagem sedimentar. Características diagnósticas: grande 

abundância de elementos LIL (large ion lithophile elements); altos valores das razões Th/Sc, 

La/Sm e Th/U; anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* ≤ 0,75); (ii) Arco Jovem não 

diferenciado: material ígneo de arco jovem que não sofreu diferenciação intracrosta 

significativa e por isso não apresenta anomalias negativas de Eu consideráveis (Eu/Eu* > 
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0,75). Características diagnósticas: razão Th/U abaixo de 3,0; (iii) Arco Jovem Diferenciado: 

material ígneo de arco jovem que sofreu diferenciação intracrosta envolvendo cristalização 

fracionada de cristais de plagioclásio, gerando fortes anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* = 

0,65 ± 0,5); (iv) Basalto do tipo MORB (Mid-Ocean Ridge Basalt): baixos teores de 

elementos LIL; baixas razões Th/Sc, La/Sm e Th/U. Diferencia-se dos componentes de arco 

jovem pelos altos teores de elementos-traço ferromagnesianos (ex.: Cr, Ni) e pela razão 

BaN/LaN < 1,0; 

 

 

Amostras C-543 e C-546 C-544B, C-554, C-
555, C557, C558 JG-3 JR-1 

Padrão JG-3 JR-1 JG-3 JR-1 
Análises Obtida Obtida Obtida Obtida Recom. sd Recom. sd 

Rb 69.4 255 62.6 234 67.3 7.3 257 16 
Sr 397 24.4 377 22.4 379 29 29.1 5.2 
Y 15.5 40.0 15.5 39.6 17.3 1.5 45.1 5.2 
Zr 165 90.8 152 92.3 144 12 99.9 6.3 
Nb 7.46 16.9 6.22 16.2 5.88 0.85 15.2 1.7 
Cs 2.01 20.1 2.03 20.9 1.78 0.22 20.8 2.6 
Ba 488 46.1 526 51.1 466 44 50.3 10.2 
La 20.3 19.4 22.8 19.8 20.6 2.2 19.7 1.77 
Ce 40.7 44.7 42.6 42.3 40.3 4.8 47.2 4.3 
Pr 4.52 5.66 5.04 5.84 4.70 1.24 5.58 0.69 
Nd 16.9 22.3 18.4 22.8 17.2 1.8 23.3 2.8 
Sm 3.28 5.57 3.38 5.60 3.39 0.44 6.03 0.81 
Eu 0.90 0.26 0.88 0.27 0.90 0.08 0.3 0.041 
Gd 3.03 5.21 2.93 5.30 2.92 0.28 5.06 1.05 
Tb 0.43 0.92 0.44 0.95 0.46 0.05 1.01 0.2 
Dy 2.53 5.63 2.57 5.71 2.59 0.53 5.69 1.06 
Ho 0.53 1.26 0.55 1.26 0.38 0.16 1.11 0.24 
Er 1.51 3.69 1.54 3.74 1.52 0.36 3.61 0.91 
Tm 0.24 0.62 0.24 0.62 0.24 0.05 0.67 0.071 
Yb 1.65 4.37 1.65 4.36 1.77 0.35 4.55 0.46 
Lu 0.25 0.66 0.26 0.65 0.26 0.05 0.71 0.08 
Hf 4.26 4.51 4.22 4.74 4.29 0.41 4.51 0.67 
Pb 10.9 17.7 10.9 20.7 11.7 1.4 19.3 3.8 
Th 7.71 26.4 8.15 26.9 8.28 0.65 26.7 2.6 
U 2.42 8.86 2.28 8.21 2.21 0.41 8.88 1.32 

Tabela II.4: concentrações de elementos-traço obtidas por ICP-MS para os padrões BR e JGb-1. 
Valores em ppm. (sd): desvio padrão. 

 

 A proporção de cada componente como fonte dos sedimentos varia de acordo com a 

geologia do local. Entretanto, McLennan et al. (1990) identificaram alguns padrões em cada 

bacia analisada: (i) Bacias de margem passiva e de ambientes de colisão continental: 

predomínio de fonte de crosta continental superior antiga; (ii) Bacias de ante-arco: domínio 

de proporções variadas de componente de arco diferenciado e não diferenciado, além de 
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MORB em alguns casos; (iii) Bacias de retro-arco e de arco continental: mistura de 

componentes de crosta continental superior antiga e material de arco jovem. 

 

Anomalia de Eu  

 O Eu ocorre na natureza como Eu2+ (condições redutoras) e Eu3+, característica única 

que o diferencia de outros ETR trivalentes. Anomalias negativas de Eu em sedimentos e 

rochas sedimentares são interpretadas como herança de uma assinatura ígnea anterior, 

caracterizada pela substituição de Sr2+ por Eu2+ em cristais de plagioclásio cálcico, fase 

residual ou formada por cristalização fracionada durante processos ígneos responsáveis pela 

diferenciação da crosta. Como o plagioclásio é estável em profundidades menores que 40 km 

estes processos são superficiais, e, por isso, anomalias de Eu são utilizadas para diferenciar 

áreas-fonte de origem mantélica daquelas de origem intracrosta (McLennan e Taylor, 1991). 

Estas anomalias são calculadas a partir da equação Eu/Eu* = EuN/[(SmN)(GdN)]1/2, onde N 

subscrito indica que são valores condrito-normalizados.  Eu/Eu* > 1,0 caracteriza anomalias 

positivas de Eu, enquanto Eu/Eu* < 1,0 indica anomalias negativas de Eu.  

A crosta continental média (pós-Arqueano) apresenta anomalia negativa de Eu 

variável entre 0,60 e 0,70, com média de 0,65 (MCLENNAN et al., 1990). A exceção são 

rochas sedimentares que representam sedimentos de primeiro ciclo vulcanogênico, 

depositados em bacias de ante-arco de arcos de ilha, com Eu/Eu* > 0,80 (TAYLOR; 

MCLENNAN, 1985). 

 

Outros elementos-traço 

 Razões LILE/HFSE, associadas a anomalias de Eu, podem indicar as contribuições 

relativas de rochas de assinatura crustal e mantélicas. Elementos que tendem a se concentrar 

em minerais pesados devem ser utilizados com cautela, pois estes estão sujeitos à 

fracionamento durante transporte. Altos valores para razões LILE/HFSE como Th/Sc, La/Th 

indicam importância relativa de rochas de assinatura crustal na área fonte (FLOYD; 

LEVERIDGE, 1987; MCLENNAN et al., 1990). 

A razão Th/U também pode ser considerada, pois rochas vulcânicas de arco e basaltos 

oceânicos apresentam valores da razão Th/U tipicamente abaixo de 3,8, média da crosta de 

superior (MCLENNAN et al., 1990). 
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II.8. Geoquímica Isotópica em Rocha Total 

 Análises de geoquímica isotópica foram realizadas em 15 amostras para o sistema Rb-Sr 

e em 19 amostras para o sistema Sm-Nd, todas previamente analisadas por ICP-MS (Anexo 

V). As análises foram realizadas no Laboratório de Espectrometria do CPGEO - IGc-USP, 

seguindo procedimentos analíticos descritos por (SATO et al., 1995). 

 Análises do sistema Rb-Sr foram executadas utilizado espectrômetro de massa por 

termoionização (TIMS – TRITON) sendo as razões isotópicas 86Sr/88Sr normalizadas para o 

valor de 0,1194. Foram obtidos valores para branco de Sr de 221 pg (amostras C-502A, C-

503A, C-505A, C-506B, C-506C, C-509, C-510 e C-540), 704pg (C-551D, C-554, C-557) e 

800 pg (C-541, C-544, C-552A e C-555). O valor médio para a razão 87Sr/86Sr do padrão 

NBS-987 utilizado variou de 0,710244 ± 0,000037 a 0,710265 ± 0,000041. Razões 87Sr/86Sri 

foram calculadas utilizando o software GCDkit 3.00 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 

2006), que utiliza o trabalho de Liew e Hofmann (1988) como referência. 

 As análises do sistema Sm-Nd foram realizadas utilizando TIMS (Finnigan MAT 262) e 

espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS – Thermo-Scientific 

Neptune Plus). As concentrações de Sm e Nd das análises executadas por TIMS (C-502A, C-

503A, C-505A, C-506B, C-506C, C-509, C-510 e C-540) foram obtidas por diluição 

isotópica, com valor médio para a razão 143Nd/144Nd do padrão JNdi = 0,512100 ± 0,000004. 

Por outro lado, as concentrações de Sm e Nd das amostras analisadas por ICP-MS (amostras 

C-541, C-543, C-544A, C-546, C-547, C-551, C-552A, C-554, C-555, C-557 e C-559) foram 

as mesmas obtidas e descritas no item II.6, com valor médio para a razão 143Nd/144Nd do 

padrão JNdi variando de 0,512095 a 0,512096 ± 0,000007 e branco analítico de 53 pg e 34 pg 

(C-544A e C-546). Em ambas as metodologias, as razões isotópicas 143Nd/144Nd (medidas 

como Nd+) foram normalizadas para o valor de 0,7219 (DEPAOLO, 1981) e a razão 
147Sm/144Nd  calculada a partir da equação: = [(Conc Sm/Conc Nd)*0,604491]. Idades 

modelo TDM, valores de εNd(t) e 143Nd/144Ndi foram calculados utilizando o software GCDkit 

3.00 (JANOUŠEK; FARROW; ERBAN, 2006), que utiliza como referência os trabalhos de 

Goldstein et al. (1984) e Liew e Hofmann (1988). 

 

II.8.1. Aplicações em estudos de proveniência 

 Análises de geoquímica isotópica podem fornecer, além de idades, informações sobre as 

condições de formação da rocha estudada, sejam em rocha total ou em mineral. 

 A utilização de diversos sistemas isotópicos de maneira combinada é uma importante 

ferramenta para a identificação e caracterização da área fonte que gerou sedimentos. Neste 
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caso, é possível identificar o tipo de rocha que atuou como fonte, se esta tem origem 

mantélica, crustal ou é produto de reciclagem sedimentar, permitindo uma identificação geral 

do ambiente de deposição e do contexto geotectônico na época da sedimentação. 

 

Sistema isotópico Rb-Sr em rocha total 

Na natureza são encontrados dois isótopos naturais do elemento químico Rb, sendo 

estes o 85Rb (72,17% de abundância relativa) e 87Rb (27,83% de abundância relativa). O 

isótopo 87Rb é radioativo e decai para o elemento radiogênico 87Sr segundo a equação: 

87
37Rb à  87

38Sr + β- + ʋ + Ǫ 

Onde β- é a partícula radioativa emitida durante o decaimento e Ǫ é a energia liberada 

durante a reação. O decaimento ocorre segundo uma taxa constante de t ½ = 48,8 Byr, com 

constante de 1,42 x 10-11/yr (STEIGER; JÄGER, 1977; DICKIN, 2005). 

 Além de estimar idade para cristalização de rochas ígneas ou eventos metamórficos 

que afetaram as mesmas, este sistema, quando aliado ao sistema Sm-Nd (Figs. II.2 A e B), 

pode fornecer dados sobre a origem da rocha-fonte de sedimentos, diferenciando assinaturas 

mantélicas e crustais e identificando o tipo de ambiente no qual foram depositados  

(MCLENNAN et al., 1990; WHITE, 2015). As razões iniciais 87Sr/86Sr dos sedimentos 

fornecem dados sobre o período de residência crustal da rocha fonte, pois quanto maior a 

razão, maior a quantidade do isótopo radiogênico, i.e. maior período de residência na crosta. 

Portanto, rochas de assinatura juvenil, com valores de εNd positivos, tendem a apresentar 

menores razões isotópicas iniciais de 87Sr/86Sr quando comparadas a rochas de assinatura 

crustal. 

A utilização deste sistema em estudos de proveniência é confiável apenas quando 

relacionado a outros métodos isotópicos como Sm-Nd, U-Pb e Lu-Hf (DICKIN, 2005). Uma 

das razões para tal precaução é a alta taxa de mobilidade de Rb e Sr em resposta a processos 

geológicos como intemperismo e metassomatismo, causando abertura do sistema isotópico, 

resultando em idades imprecisas ou razões iniciais incorretas (WHITE, 2015). 

 

Sistema isotópico Sm-Nd em rocha total 

 O elemento químico Sm se apresenta na natureza na forma de sete isótopos, sendo 
147Sm, 148Sm e 149Sm radioativos. Os dois últimos tem meia-vida extensa, o que impede a 

medição da variação dos elementos radiogênicos 144Nd e 145Nd. Para o isótopo 147Sm a taxa de 

decaimento é de 6,54 x 10-12/ano (λ) (DICKIN, 2005), com meia-vida de 1,06 x 1011 anos 
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(DEPAOLO, 1981), favorecendo a determinação da variação de 143Nd radiogênico nos dias 

atuais. O decaimento se dá segundo a reação:  

147
162Sm à  143

60Nd + 42He + Ǫ 

Onde Ǫ é a energia liberada durante a reação. 

O sistema Sm-Nd foi utilizado como método de datação pela primeira vez na 

determinação de  idades de condritos e basalto lunar, detectando-se que  a razão 143Nd/144Nd 

indica as mudanças na abundância relativa de 143Nd causada pelo decaimento de 147Sm  

(LUGMAIR, 1974; LUGMAIR; SCHEININ; MARTI, 1975). 

 

 
Figura II.2: (A) Gráfico εNd vs. 87Sr/86Sr extraído, traduzido e modificado de WHITE (2015) com a 
delimitação dos campos de rochas de origem mantélica e crustal. Os campos “enriquecido” e 
“empobrecido” indicam reservatórios enriquecidos e empobrecidos em elementos incompatíveis. (B) 
Gráfico εNd vs. 87Sr/86Sr extraído, traduzido e modificado de MCLENNAN et al. (1990) com campos 
referentes a amostras analisadas pelos autores provenientes de cada um dos ambientes de deposição 
identificados. NASC: North American Shale Composite (média das composições de pelitos norte 
americanos de idade no pós-Arqueano definida por HASKIN et al. (1968). 

 

DePaolo e Wassergurg (1976) foram os primeiros a determinar concentrações de Nd 

em rochas ígneas terrestres, o que gerou implicações para petrogênese e para o entendimento 

evolutivo da crosta e manto terrestres. Para os autores, se a linha de evolução CHUR (curva 

de evolução condrítica) define a razão inicial de rochas ígneas continentais através do tempo, 

a medição de 143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd em qualquer rocha crustal daria uma idade modelo 

para a formação da rocha, ou da sua precursora, a partir da fonte de composição condrítica. 

Partindo da premissa que a razão Sm/Nd não sofreu modificações desde a separação do 

condrito (ou fonte mantélica), a TCHUR pode dar uma idade de formação para vários litotipos. 
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Além disso, os autores conseguiram diferenciar rochas basálticas continentais das oceânicas, 

estabeleceram que a razão Sm/Nd da Terra é aproximadamente igual à média dos meteoritos 

condríticos e sugeriram que razões 143Nd/144Nd diferentes para basaltos jovens distintos 

podem indicar fontes mantélicas distintas. 

A aplicabilidade da idade-modelo Nd (TDM) para identificar proveniência sedimentar é 

eficiente porque é capaz de datar eventos anteriores à sedimentação e à erosão, pois as 

concentrações de Sm e Nd não são consideravelmente afetadas por estes eventos geológicos 

(DICKIN, 2005). Entretanto, apesar de não haver mudanças significativas das abundâncias 

relativas destes elementos durante a sedimentação, no caso de áreas-fonte heterogêneas as 

idades TDM refletem a mistura destas fontes e sua interpretação deve ser feita associada a 

outros tipos de datação, como sistema isotópico U-Pb em zircão detrítico (WHITE, 2015). 

 Associada às idades-modelo, valores de εNd indicam a importância de fontes de 

assinatura crustal e mantélica na sedimentação, representando a mistura destas fontes, no caso 

de área-fonte heterogênea (WHITE, 2015). McLennan et al. (1990) demonstra que 

sedimentos provenientes de crosta continental superior antiga apresentam valores de εNd 

menores do que -10, enquanto para depósitos com proveniência em arcos magmáticos jovens 

não diferenciados e em basaltos do tipo MORB os valores de εNd são maiores do que +5. 

Estes valores, quando combinados com sistema Rb-Sr (Figs. II.2 A e B) e outros elementos-

traço, como a razão Th/Sc (Fig. II.3), representam ferramentas consistentes na identificação 

da assinatura geoquímica da área-fonte e do ambiente deposicional.  

 

 
Figura II.3: Gráfico εNd vs. Th/Sc extraído e traduzido de McLennan et al. (1990) com destaque para 

amostras analisadas pelos autores. 
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II.9. Análises do sistemas isotópicos U-Pb por espectrômetro de massa multi-coletor com 

plasma induzido acoplado (LA-MC-ICP-MS) 

 Idades de proveniência e cristalização foram obtidas pela medição das razões 206Pb/238U 

e 207Pb/235U (e erros associados) no Laboratório de Laser Ablation (LA-ICP-MS) do CPGeo-

IGc-USP e no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociências da Universidade de 

Brasília (LG-IG-UnB) (Anexo VI). 

 As amostras C-502, C-503, C-505, C-506c, C-510, C-509 e C-540 foram analisadas no 

CPGeo-IGc-USP, utilizando LA-MC-ICP-MS do tipo ThermoFinnigan Neptune com laser 

ArF Excimer (Photon Machines) acoplado (λ = 193 nm), com auxílio do técnico em 

laboratório Walter Maurício Sproesser e da especialista em laboratório Solange Lucena de 

Souza. Amostras GJ-1 e NIST-612 foram utilizadas como padrões analíticos (WOODHEAD; 

HERGT, 2001; ELHLOU et al., 2006) e a configuração dos coletores permitiu a medida 

simultânea dos isótopos 206Pb, 208Pb, 232Th, 238U, 202Hg, 204Pb e 207Pb. A frequência utilizada 

foi de 10 Hz e o tamanho do spot variou de 25 a 30 µm, dependendo da resposta das imagens 

de catodoluminescência. O conjunto de planilhas de análises para cada amostra varia de três a 

seis (proveniência) e de um a dois (cristalização), sendo cada planilha iniciada com a medição 

de dois brancos, seguidos de dois NIST-612, três GJ-1, treze medidas em cristais variados, 

dois GJ-1, dois NIST-612, finalizando com a medição de dois brancos. Variações do 

equipamento foram corrigidas pela comparação com resultados analíticos dos padrões e seus 

valores de referência. Correções de Pb comum foram realizadas pela medição do isótopo 
204Pb, após cálculo da interferência de 204Hg (via medição de 202Hg) (SATO et al., 2010). A 

redução dos dados foi realizada através de uma planilha desenvolvida pelo laboratório (in 

house spreadsheet). 

 As amostras C-541, C-543, C-547, C-551D, C-552A, C-555 e C-559 foram analisadas 

no LG-IG-UnB, utilizando LA-MC-ICP-MS do tipo ThermoFinnigan Neptune com laser ArF 

NewWave acoplado (λ = 213 nm), com auxílio dos técnicos Barbara Alcantra Ferreira Lima e 

Erico Natal Pedro Zacchi. Amostra GJ-1 foi utilizada como padrão analítico (ELHLOU et al., 

2006), a frequência do laser foi de 10 Hz e o tamanho do spot variou de 25 a 30 µm, 

dependendo da resposta das imagens de catodoluminescência. A energia variou de 83 a 90, 

gás Ar de 0,910 a 0,975 e o gás He manteve-se constante em 0,40. O conjunto de planilhas de 

análises para cada amostra varia de oito a nove para idades de proveniência e um conjunto de 

cinco para idades de cristalização, sendo cada planilha iniciada com a medição de um branco, 

seguidos de um GJ-1, oito medidas em cristais variados, um branco finalizando com a 
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medição de um GJ-1. Procedimentos analíticos foram detalhados por (BÜHN et al., 2009) e a 

redução dos dados foi realizada por Felipe Valença de Oliveira utilizando planilha 

desenvolvida pelo laboratório (OLIVEIRA et al., 2014). 

 

II.9.1. Tratamento dos dados 

 Os dados de U-Pb foram tratados com os softwares Isoplot 4.15 (LUDWIG, 2008) e 

Density Plotter (VERMEESCH, 2012). Análises com discordância maior do que 5% para 

amostras do Complexo São Vicente e maiores do que 10% para amostras do Grupo Carrancas 

(ver capítulos IV e V) e Pb comum maior do que 3% foram desconsideradas. 

Idades de cristalização foram tratadas utilizando a ferramenta “U-Pb Concordia” do 

Isoplot. Amostras detríticas que apresentam alinhamento segundo uma linha discórdia, i.e. 

evidência de perda de Pb, tiveram a idade máxima de deposição determinada pela idade 

média do pico de idade mais jovem (identificado em diagramas de probabilidade). Esta idade 

é estatisticamente mais consistente do que a idade do cristal mais jovem, pois este pode ter 

sido comprometido por perda de Pb ou pode representar a idade mais jovem de um grupo de 

idades sobrepostas (DICKINSON; GEHRELS, 2009; GEHRELS, 2013). 

A idade máxima de deposição de amostras detríticas sem evidências de perda de Pb 

foram determinadas pela idade do zircão detrítico mais jovem. No caso de erro 1σ > 10 Ma, a 

idade só foi considerada quando não houve sobreposição com a próxima idade mais jovem 

(DICKINSON; GEHRELS, 2009). 

 

II.9.2. Aplicações em estudos de proveniência 

Minerais pesados ultraestáveis e estáveis como zircão, monazita e rutilo, por serem 

encontrados em diversos tipos de rocha, são muito utilizados em datações absolutas (zircão e 

monazita) para a identificação direta da área-fonte pelo intervalo de idade obtido, e em 

geoquímica de elementos-traço (rutilo e zircão) para identificação de assinaturas geoquímicas 

específicas para cada ambiente em que o mineral é formado (BELOUSOVA et al., 2002; 

ZACK; VON EYNATTEN; KRONZ, 2004). 

A análise do sistema U-Pb em cristais zircão detrítico é um método consistente, 

preciso, de fácil obtenção e de ampla utilização na literatura (FEDO; SIRCOMBE; 

RAINBIRD, 2003). Zircão é um mineral resistente a ações do intemperismo, diagênese e 

metamorfismo, mantendo o sistema fechado em condições extremas de temperatura e pressão, 

preservando idades mais antigas, facilmente sobrepostas em outros sistemas isotópicos. 

Devido às suas características refratárias, pode ser encontrado em praticamente todos os 
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depósitos sedimentares e metassedimentares, e por isso exerce um papel importante no 

entendimento da proveniência dos mesmos (CAWOOD; NEMCHIN, 2001; FEDO; 

SIRCOMBE; RAINBIRD, 2003; HANCHAR; HOSKIN, 2003; DICKIN, 2005).  

Na natureza, existem quatro isótopos de Pb, sendo apenas o 204Pb não radiogênico. O 

restante, isótopos 206Pb, 207Pb e 208Pb, são produto final do decaimento do isótopos radioativos 
238U, 235U e 232Th, respectivamente (DICKIN, 2005). O decaimento de cada isótopo radioativo 

se dá segundo reações que passam por diversos estágios e elementos intermediários que tem 

meia-vida relativamente curta, variando de milissegundos a minutos, o que os torna 

dispensáveis em trabalhos geoquímicos (DICKIN, 2005; WHITE, 2015). 

No caso da datação U-Pb em zircão, considerando que U foi incorporado pelo mineral 

durante sua cristalização, não havendo assimilação de Pb, a equação de decaimento de U para 

Pb seria: 

xPb = yU (eλyt – 1) 

Onde x e y representam o número de massa de casa isótopo, λ representa a constante 

de decaimento, t a idade do cristal e Pb representa apenas o isótopo radiogênico resultante 

(DICKIN, 2005). 

 Cristais que mantiveram o sistema U-Pb fechado apresentam idades (t) concordantes, 

que definem uma curva concórdia (“Concórdia de Wetherill” – WETHERILL, 1956) que 

pode ser estabelecida substituindo constantes de decaimento e sucessivos valores de t na 

equação acima, posteriormente plotados em um gráfico 207Pb/235U vs. 206Pb/238U. 

A perda de Pb pelo cristal resulta em idades 206Pb/238U e 207Pb/235U discordantes, 

representando uma das complicações deste método (HOLMES, 1954; DICKIN, 2005). 

Ahrens (1955) obteve idades U-Pb para monazita e uraninita que plotavam fora da curva 

concórdia, porém alinhavam-se em uma reta denominada pelo autor de “discórdia”. Wetherill 

(1956) indicou que a intersecção superior entre discórdia e curva concórdia corresponde à 

idade de cristalização do mineral e que a intersecção inferior representa a idade de um evento 

termal que causou a perda de Pb pelos minerais. Esta metodologia de datação foi nomeada 

“modelo de perda de Pb episódica” (DICKIN, 2005). Atualmente considera-se que a 

confiabilidade da idade do intercepto inferior deve ser atestada por outras evidências 

geológicas (DICKIN, 2005). 

A presença de pequenas frações de Pb inicial (Pb comum) é recorrente e pode ser 

corrigida pela medição do isótopo 204Pb durante a análise, posteriormente comparando os 

valores com o estimados em um modelo de Pb terrestre (STACEY; KRAMERS, 1975). 
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Análises com altos valores de Pb comum, mesmo após as correções, são aquelas que 

apresentam 204Pb acima de 3% ou razão 206Pb/204Pb menor do que 3000. Estas análises não 

representam dados confiáveis e por isso são descartadas durante o tratamento dos dados.  

 

 
Figura II.4: Histograma Idade vs. distribuição de idades detríticas extraído de Guynn e Gehrels 
(2010). Notar as diferenças visuais nos diagramas para uma mesma amostra com as modificações nos 
parâmetros de construção (intervalo e idade de início das colunas). 

 

Idades de proveniência – apresentação dos dados 

 Diagramas concórdia são amplamente utilizados para ilustrar idades de cristalização 

obtidas em amostras ígneas/meta-ígneas. No caso de amostras detríticas, estes gráficos são 

empregados apenas na identificação de possíveis episódios de perda de Pb através do 

alinhamento dos dados em uma linha discórdia (com possível avaliação da idade do intercepto 

inferior). Este procedimento é realizado para identificar qual a abordagem será adotada no 

tratamento dos dados (e.g. valores máximos de discordância considerados para cada análise). 

A apresentação dos dados de proveniência usualmente ocorre através de histogramas 

de distribuição, diagramas de densidade de probabilidade e diagramas de distribuição 

cumulativa (Figs. II.4 e II.5 A e B, respectivamente). Histogramas de distribuição são 

amplamente utilizados da literatura, e apresentam idades na forma de colunas definidas por 

um intervalo de idades. O intervalo é constante e variável, tornando a aparência do diagrama 

modificável. Tais variações e o fato de não incorporar erros das idades torna este diagrama 

estatisticamente inconsistente (GUYNN; GEHRELS, 2010). Desta forma, histogramas são 
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frequentemente utilizados em conjunto com diagramas de densidade de probabilidade, pois os 

últimos consideram os erros dos dados e geram uma distribuição de probabilidade de toda a 

amostra que varia individualmente para cada idade obtida (FEDO; SIRCOMBE; RAINBIRD, 

2003; GUYNN; GEHRELS, 2010). Diagramas de distribuição cumulativa são similares aos 

diagramas de densidade de probabilidade, porém soma as probabilidades com aumento da 

idade, indicando a probabilidade de um zircão ser mais jovem do que uma certa idade 

(GUYNN; GEHRELS, 2010). Na figura II.5 B observa-se que cerca de 26% de todos os 

cristais de zircão da população representada pelas curvas azuis serão mais jovens do que 1450 

Ma. Diagramas de densidade de probabilidade e de distribuição cumulativa apresentam a 

mesma informação, de maneira clara e de fácil visualização, entendimento e interpretação, 

facilitando conexões com eventos geológicos de maiores proporções (FEDO; SIRCOMBE; 

RAINBIRD, 2003; GUYNN; GEHRELS, 2010). Entretanto, diagramas de densidade de 

probabilidade são ideais para avaliar a presença/ausência de idades específicas em uma ou 

mais amostras, enquanto diagramas de distribuição cumulativa ilustram claramente as 

similaridades/diferenças em um grupo de amostras e entre unidades diferentes (GUYNN; 

GEHRELS, 2010). 

 

 
Figura II.5: Gráficos de apresentação de idades detríticas extraídos e modificados de Guynn e 
Gehrels (2010): (A) Diagramas de densidade de probabilidade mostrando presença/ausência de idades 
específicas em diferentes amostras; (B) Diagrama de distribuição cumulativa com as mesmas amostras 
plotadas no gráfico B mostrando semelhanças/diferenças entre as diferentes amostras. A linha 
tracejada cinza indica que ca. 26% dos cristais da população representada pelas curvas azuis são mais 
jovens do que 1450 Ma. 
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II.10. Análises do sistemas isotópicos Lu-Hf por espectrômetro de massa multi-coletor 

com plasma induzido acoplado (LA-MC-ICP-MS) 

 Isótopos de Lu-Hf foram medidos na University of Bristol (Bristol Isotope Group) 

pelos pesquisadores Dr. Bruno Dhuime e Dra. Hélène Delavault utilizando LA-MC-ICP-MS 

Thermo Finnigan Neptune, acoplado a laser Photon-Machine Analyte G2 Excimer (λ=193 

nm) (Anexo VII). 

 As análises foram realizadas com spot de 50 µm no mesmo local onde foi realizada 

obtenção de U-Pb, com laser na frequência de 5 Hz e densidade da energia de ca. 6 J/cm2. 

Uma análise típica durou 90 s, incluindo 30 s de background e 60 s de ablação. A correção 

das interferências e mass bias seguiu metodologia detalhada por (FISHER et al., 2011). Os 

efeitos do mass bias na medição do isótopo 171Yb foram corrigidos usando uma lei 

exponencial, com 173Yb/171Yb = 1,130172 (SEGAL; HALICZ; PLATZNER, 2003). O isótopo 
171Yb corrigido foi monitorado durante a análise e a magnitude da interferência de 176Yb no 

isótopo 176Hf foi calculada considerando 176Yb/171Yb = 0,897145 (SEGAL; HALICZ; 

PLATZNER, 2003). Correções dos efeitos de mass bias do isótopo 175Lu foram realizadas 

com lei exponencial assumindo βLu = βYb. O isótopo 176Lu corrigido foi monitorado durante 

a análise e a magnitude da interferência do 176Lu na medição do isótopo 176Hf foi calculada 

considerando 176Lu/175Lu = 0,02655 (VERVOORT et al., 2004). Posteriormente, a razão 
176Hf/177Hf previamente corrigida para interferências foi corrigida para mass bias 

considerando 179Hf/177Hf = 0,7325 (PATCHETT et al., 1981) e normalizada para JMC-475 = 

0,282160. A exatidão e reprodutibilidade a longo prazo das medidas foi aferida pela análise 

de dois cristais de zircão, padrões de referência: Plesovice (176Hf/177Hf = 0,282472 ± 21, n = 

24) e Mud Tank (176Hf/177Hf = 0,282504 ± 20, n = 21) (todos erros 2σ). 

 Os cálculos de 176Hf/177Hft e idade-modelo TDM
C consideraram a constante de 

decaimento de 176Lu (λ) = 1,867*10-11 (SÖDERLUND et al., 2004). 

A idade-modelo crustal (TDM
C) de cada análise foi calculada considerando 

176Hf/177HfDM dependente da idade U-Pb do cristal (176Hf/177Hft DM = 
176Hf/177HfDM – 

[176Lu/177HfDM . {e λ(t.1000000) – 1}]), considerando 176Hf/177HfDM de 0,28325 e 176Lu/177HfDM de 

0,0384 (GRIFFIN et al., 2004) e assumindo 176Lu/177Hf = 0,015 para a fonte magmática de 

onde o zircão foi cristalizado (valor médio da crosta continental) (GRIFFIN et al., 2004).  

 O valor de εHft foi calculado considerando 176Hf/177HfCHUR dependente da idade U-Pb 

do cristal (176Hf/177Hft CHUR = 176Hf/177HfCHUR – [176Lu/177HfCHUR . {e λ(t.1000000) – 1}] ), onde 
176Hf/177HfCHUR = 0,282785 e 176Lu/177HfCHUR = 0,0336 (BOUVIER; VERVOORT; 

PATCHETT, 2008). 
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II.10.1. Aplicações em estudos de proveniência 

 Isótopos de Hf se concentram e substituem Zr na estrutura cristalina do zircão, o que 

os torna uma ferramenta consistente em estudos da evolução composicional de magmas 

silicáticos, proveniência de sedimentos e rochas e no modelamento da evolução da crosta 

(PATCHETT et al., 1981; KNUDSEN et al., 2001; KOSLER et al., 2002; CONDIE et al., 

2005; BELOUSOVA; GRIFFIN; O’REILLY, 2006; GERDES; ZEH, 2006; 

HAWKESWORTH; KEMP, 2006). A composição isotópica de Hf em conjunto com idades 

U-Pb em zircão detrítico têm sido amplamente utilizada em trabalhos de proveniência, pois o 

primeiro é um importante traçador da assinatura geoquímica da rocha fonte e o segundo 

distingue as populações de zircão por idade (BELOUSOVA; GRIFFIN; O’REILLY, 2006). 

 O isótopo 176Lu é o isótopo de Lu menos abundante (ca. 2,6%) que sofre decaimento 

isobárico pela emissão de β-, gerando o isótopo radiogênico 176Hf, demonstrado pela equação: 

176Lu à  176Hf + β- + ν + Q 

A razão 176Lu/177Hf no zircão é normalmente menor do que 0,001, o que significa que 

a taxa de mudanças da razão 176Hf/177Hf ao longo do tempo relacionadas ao decaimento 176Lu 

são insignificantes (PATCHETT, 1983; KINNY; MAAS, 2003; HAWKESWORTH; KEMP, 

2006). Portanto, a razão inicial 176Hf/177Hf é preservada, fornecendo registro confiável da 

composição isotópica de Hf da fonte no momento da cristalização do zircão (KINNY; MAAS, 

2003). 

 A razão 176Hf/177Hf pode ser utilizada para determinar idade modelo-Hf ou para 

determinar εHft, se a idade do zircão (t) foi obtida previamente pelo sistema U-Pb. Durante a 

cristalização de granitóides, altos valores da razão 176Hf/177Hf (valores positivos εHf) e idade 

modelo-Hf próxima à idade de cristalização indicam contribuição de manto juvenil, enquanto 

baixos valores para a mesma razão (εHf negativo) e idade modelo-Hf bem maior do que a 

idade de cristalização da rocha são características de maior período de residência na crosta 

(KINNY; MAAS, 2003; BELOUSOVA; GRIFFIN; O’REILLY, 2006).  

 Considerando que o fracionamento do sistema isotópico Lu-Hf ocorre durante a 

geração magmática, este também pode ser utilizado para traçar a diferenciação química da 

crosta e do manto. A composição isotópica de Hf em zircão pode ser utilizada como traçador 

geoquímico da origem da rocha da mesma maneira que geoquímica de isótopos de Nd são 

utilizados (HAWKESWORTH; KEMP, 2006). Entretanto, isótopos de Hf apresentam melhor 

resolução na identificação de fontes mantélicas por 176Lu apresentar meia vida mais curta do 
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que 147Sm e pelo maior fracionamento de Lu/Hf durante a fusão mantélica, quando 

comparado ao Sm/Nd (PATCHETT, 1983).  

Entretanto, apesar do sistema isotópico Lu-Hf fornecer importantes informações sobre 

o domínio crustal em que o cristal de zircão foi gerado, valores diferentes para a idade 

modelo-Hf podem ser obtidos para cristais de uma mesma suíte magmática, com idade U-Pb 

semelhantes (NEBEL et al., 2007). Esta diferença pode ter origem diversa (desde mistura de 

magmas incompleta a cristal herdado), e, desta forma, a assinatura isotópica de Hf de um 

conjunto de dados de idade U-Pb semelhante é mais confiável do que a assinatura isotópica de 

um único cristal (NEBEL et al., 2007). 

 

II.11. Análises de elementos-traço em zircão por espectrômetro de massa do tipo 

quadrupolo com plasma induzido acoplado (LA-Q-ICPMS) 

 A composição química de elementos-traço nos cristais de zircão foi obtida no 

Laboratório de Química e ICP – Geoanalítica-USP, com auxílio da especialista em laboratório 

MSc. Sandra Andrade, através dos equipamentos LA-Q-ICP-MS ELAN 6100 (amostras 

grupo I: C-502, C-503, C-505, C506c, C-510, C-509a e CAR-II-179) e LA-Q-ICP-MS iCap-a 

Thermo Analítica (amostras grupo II: C-509b, C-540, C-543, C-547, C-552 e C-559), ambos 

com laser NewWave/ESI UP213/AF acoplado (ANEXO VIII). 

 As análises foram realizadas na mesma textura das análises de U-Pb e Lu-Hf. Os 

padrões NIST-610 (amostras grupo I e II) e Zr-91500 (amostras grupo II) foram utilizados 

como padrões externos considerando valores recomendados por (JOCHUM et al., 2005, 

2011). A metodologia baseou-se na descrição de Andrade, Ulbrich e Gomes (2014) e a 

concentração do isótopo 91Zr (49,75% = 497500 ppm) foi utilizada como padrão interno, 

considerando a composição estequiométrica de ZrO2 = 67,2% em zircão (HOSKIN; 

SCHALTEGGER, 2003). 

 Dados foram reduzidos utilizando os softwares GEMOQ Glitter (GRIFFIN et al., 2008) 

e AMS (MUTCHLER; FEDELE; BODNAR, 2008) para identificação e exclusão de 

prováveis inclusões que pudessem enviesar a composição final. Análises que apresentaram 

concentrações menores do que três vezes o limite mínimo de detecção foram descartadas. 

 

II.11.1. Aplicações em estudos de proveniência 

Pesquisas que envolvem a determinação da composição química de rochas ígneas e 

metamórficas variadas, buscando estabelecer assinaturas químicas específicas que auxiliem 

em estudos de proveniência são facilmente encontrados na literatura. Os elementos-traço são 
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incorporados tardiamente na estrutura cristalina dos minerais, devido ao maior raio iônico e 

maior carga, sendo considerados incompatíveis (Hoskin e Ireland, 2000; Belousova et al., 

2002; Kinny e Maas, 2003). Cristais de zircão tendem a incorporar elementos-traço na sua 

estrutura cristalina, e controlam a distribuição dos mesmos em rochas silicáticas. Portanto, 

cristais de zircão cristalizados em magmas de composições diversas apresentam assinatura 

química diagnóstica e a baixa velocidade de difusão intracristalina dos íons nos cristais de 

zircão, favorecem a preservação de sua composição química e isotópica durante a maior parte 

dos processos geológicos (CHERNIAK; HANCHAR; WATSON, 1997; CHERNIAK; 

WATSON, 2003).  

 A diminuição do raio iônico dos lantanídeos trivalentes com aumento do número 

atômico ocasiona a semelhança entre raio iônico de ETR pesados e VIIIZr4+, ocasionando a 

incorporação preferencial de ETR pesados sobre ETR leves na estrutura cristalina do zircão 

(HOSKIN; SCHALTEGGER, 2003; GRIMES et al., 2007). Tal comportamento químico 

ocasiona padrões de ETR semelhantes para cristais de rochas ígneas de diferentes origens, 

chegando a se sobrepor, com enriquecimento em ETR pesados e empobrecimento em ETR 

leves (HOSKIN; IRELAND, 2000; GRIMES et al., 2007). Presença de anomalias positivas de 

Ce e anomalias negativas de Eu em rochas crustais refletem o comportamento químico 

distinto destes elementos. Entretanto, a distribuição de elementos-traço reflete a composição 

da rocha hospedeira e o ambiente de cristalização (NAGASAWA, 1970; HEAMAN; 

BOWINS; CROCKET, 1990; BELOUSOVA et al., 2002; GRIMES et al., 2007). 

Concentrações de  Sc, Y, Lu, Ta, U, Hf, Nb, as razões Nb/Ta, Zr/Hf e Th/U e anomalias de 

Ce e Eu são as mais utilizadas para identificação de proveniência de zircão (MURALI et al., 

1983; BELOUSOVA et al., 2002). O zircão proveniente de rochas com afinidades mantélicas 

têm como característica principal baixas concentrações totais de ETR, enriquecimento em 

ETR pesados com inclinação insipiente e ausência de anomalia de (HOSKIN; IRELAND, 

2000; HOSKIN; SCHALTEGGER, 2003). 

Hoskin e Black (2000) analisaram elementos-traço em cristais de zircão ígneos e 

recristalizados durante metamorfismo, identificando aumento da concentração de U em 

relação ao Th nos cristais recristalizados (Th/U < 0,1). Além disso, cristais que sofreram 

recristalização metamórfica apresentaram padrão de ETRL mais plano, com redução e até 

extinção de anomalias positivas de Ce e aparecimento de concavidade no padrão de ETRP. 

Rubatto (2002), por sua vez, identificou que a composição de elementos-traço contribui na 

distinção entre cristais de zircão de origem metamórfica de alto grau e cristais de origem 

ígnea e que esta composição varia significativamente dependendo do processo de geração 
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(cristalização ou recristalização) ou do fluido envolvido durante este processo. Para a autora, 

bordas de sobrecrescimento cristalizadas durante metamorfismo de alta temperatura em 

equilíbrio com líquido anatético apresentam composições semelhantes à de cristais de zircão 

ígneo, i.e. enriquecimento em U, Y, Hf e P, padrão de ETR inclinados, anomalias positivas de 

Ce e negativas de Eu. Entretanto, as mesmas bordas se distinguem dos cristais ígneos por 

apresentar razão Th/U abaixo de 0,07. A razão Th/U em cristais de zircão, segundo Kirkland 

et al. (2015), diferentemente do que ocorre em rocha total, tende a diminuir com o aumento da 

temperatura de cristalização da rocha em que o cristal foi originado. Além disso, altas razões 

Th/U quando acompanhadas de altas concentrações de Hf (ppm) e baixas razões YbN/GdN são 

características de cristais cristalizados em magmas evoluídos (CLAIBORNE; MILLER; 

WOODEN, 2010; BARTH et al., 2013). 

Por outro lado, Pupin (2000) identificou diferenças marcantes na razão Zr/Hf e na 

concentração de Y2O3 em relação a HfO2 de cristais de zircão de rochas ígneas geradas por 

processos geológicos diversos. Segundo o autor, cristais de granitos de assinatura toleítica 

apresentaram baixa concentração de Hf e enriquecimento em Y, os de sienogranitos 

apresentaram empobrecimento em Hf e teores médios a baixos de Y, enquanto àqueles 

cristalizados em granitos resultantes de anatexia e migmatitos apresentaram altos valores de 

Hf e baixos teores de Y. Além disso, dados obtidos para HfO2 em cristais de pegmatitos 

foram sempre maiores que 2%. O autor também identificou que rochas ígneas geradas em 

diferentes ambientes tectônicos apresentam razões Zr/Hf variadas, sendo que rochas com 

contribuição de crosta continental apresentam valores entre 36 e 45 e rochas de origem 

mantélica apresentam valores entre 60 e 68. Os valores para a razão aumentariam de rochas 

orogênicas (granitos anatéticos e migmatitos: 25-45; granitóides cálcio-alcalinos: 30-60) para 

rochas anorogênicas (granitóides alcalinos: 55-135; plagiogranitos toleíticos: 50-80) e são 

significativamente menores na ocorrência de fase fluida. Valores entre 41 e 43 para granitos 

alcalinos indicariam a forte influência da crosta continental na geração destas rochas. 

Belousova et al. (2002 e 2006) consideram que cristais de zircão detríticos em rochas 

sedimentares e metassedimentares podem ser atribuídos a litotipos específicos, o que 

acrescenta base para as informações comumente utilizadas em estudos de proveniência, como 

idade U-Pb ou concentração de isótopo de Hf (HEAMAN; BOWINS; CROCKET, 1990). 

Belousova et al. (2006) compararam concentrações de elementos-traço e dos sistema 

isotópicos Lu-Hf e U-Pb em frações de zircão de diferentes tipos de rochas ígneas, aos dados 

obtidos pelo método de identificação de proveniência pela forma dos cristais (PUPIN, 1980). 

Nesta análise os autores identificaram as características geoquímicas da fonte (juvenil ou 
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crustal) e estabeleceram a evolução petrogenética das rochas analisadas. Além disso, 

desenvolveram diagramas binários discriminatórios a partir de composições de cristais de 

rochas máficas, granitóides, sienitos, carbonatitos, kimberlitos, entre outras. Identificaram 

também padrões de ETR específicos para cada tipo de rocha ígnea e desenvolveram um 

fluxograma que permitiria identificar (com porcentagem de acerto variada) o tipo de magma 

do qual o cristal foi gerado. 

Grimes et al. (2007) identificaram campos composicionais distintos para cristais de 

zircão provenientes de gabros oceânicos, granitóides continentais e kimberlitos. O autor 

utilizou gráficos de Yb vs. U, Hf vs. U/Yb e Y vs. U/Yb, identificando que apesar da 

concentração de U, Th e Yb variar consideravelmente em cristais diferentes, a covariância 

entre estes elementos é geralmente observada. Magmas de arco e crosta continental são 

enriquecidos em U e Th e levemente empobrecidos em ETR pesados, Hf e Y quando 

comparados a magmas do tipo-MORB. A afinidade que zircão possui com estes elementos faz 

com que a sua composição reflita a composição do magma durante sua cristalização. A média 

da razão U/Yb aumenta de gabros oceânicos para granitóides continentais e kimberlitos (0,18 

– 1,07 – 2,1, respectivamente), variação que reflete a média da razão em rocha total. Tais 

características tornam possível a diferenciação entre populações de zircão de crosta oceânica e 

continental, salientando que a assinatura geoquímica de cristais gerados em arcos magmáticos 

reflete a interação do magma com a crosta (e.g. sedimentos subductados, fluidos derivados do 

slab) enquanto magmas do tipo-MORB representam apenas a fusão gerada pela ascensão do 

manto astenosférico. 

  

Termometria Ti-em-zircão 

 Calibrações experimentais em cristais sintéticos e naturais identificaram a forte 

dependência entre conteúdo de Ti em zircão e temperatura de cristalização, com precisão de 

cerca de ± 5 °C (WATSON; HARRISON, 2006; WATSON; WARK; THOMAS, 2006). Ti4+ 

substitui Si4+ na estrutura cristalina do zircão através da reação (HARRISON et al., 2006): 

TiO2 + ZrSiO4 = ZrTiO4 + SiO2 (rutilo + zircão = Ti4+ - zircão + quartzo) 

 Sendo a relação entre a concentração de Ti (em ppm) em cristais de zircão e a 

temperatura expressa pela equação (WATSON; WARK; THOMAS, 2006):  

log(Ti) = (6,01 ± 0.03) – [(5080 ± 30)/T (K)] 

 O zircão apresenta geralmente menos de 20 ppm de Ti em sua composição, sendo os 

cristais de rochas ígneas máficas relativamente mais ricos do que aqueles cristalizados em 
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rochas ígneas intermediárias a félsicas (FU et al., 2008). Entretanto, há uma sobreposição 

considerável entre as temperaturas de ambos os grupos de rochas ígneas o que torna a 

utilização do termômetro na investigação de proveniência confiável apenas quando associado 

a outras evidências químicas e isotópicas. A presença de Ti em algumas coberturas de Au 

aplicadas nos mounts para análise no espectrômetro de massa, oxidação rica em Ti presente 

em alguns cristais, erros de calibração, efeito da pressão durante a cristalização, entre outros, 

são fatores que podem ocasionar aumento ou diminuição na concentração original de Ti no 

cristal e ainda não foram detalhadamente estudados (WATSON; WARK; THOMAS, 2006; 

FU et al., 2008). Desta forma, a termometria em Zr neste trabalho foi utilizada com cautela e 

de forma geral, como uma ferramenta adicional na identificação da área-fonte das rochas 

estudadas.  
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CAPÍTULO III 
ORÓGENO BRASÍLIA MERIDIONAL 

REVISÃO 
 

 

 

O Orógeno Brasília Meridional corresponde à região localizada no extremo SE da 

Província Estrutural Tocantins (Fig. III.1), extremo sul da Faixa Brasília, abrangendo parte 

do estado de São Paulo e o sul do estado de Minas Gerais. 

 

 
Figura III.1: Principais Províncias Estruturais do Brasil segundo Bizzi et al. (2003). Orógeno Brasília 
Meridional delimitado em vermelho. 

 

Este orógeno é caracterizado por um sistema de nappes, deslocadas lateralmente em 

direção à borda sul do Cráton São Francisco e que possuem distintos campos de gradientes 

metamórficos, delimitados por contatos rúpteis de empurrão ou por rampas laterais. O sistema 
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está relacionado à colisão continental entre a Paleoplaca São Francisco-Congo (margem 

passiva) e o Bloco Paranapanema (margem ativa), ocorrida durante o Neoproterozóico 

(CAMPOS NETO, 2000; TROUW et al., 2000). O grau metamórfico aumenta de norte para 

sul, da fácies xisto verde, na borda cratônica, até a anatexia, nos segmentos centrais do 

orógeno, sendo o padrão metamórfico regional invertido (TROUW; RIBEIRO; PACIULLO, 

1983; EBERT, 1984; TROUW et al., 2000; TEIXEIRA, 2008; MOTTA, 2009). 

Trabalhos de mapeamento geológico de detalhe na região do Orógeno Brasília 

Meridional vêm sendo executados desde 1950, com maior volume de publicações a partir da 

década de 80 e nos anos 2000. Apesar de todos estes trabalhos apresentarem similaridades 

quanto às características geológicas de campo, têm diferenças marcantes nas interpretações da 

geologia estrutural, metamórfica, estratigráfica e tectônica. As tabelas III.1 a III. 13 mostram 

a evolução dos estudos na área de trabalho quanto à estratigrafia e o agrupamento das 

unidades. 

Trabalhos de mapeamento de detalhe da região, diferenciando diferentes unidades, 

tiveram início na década de 50 com o objetivo principal de identificar jazidas de minerais, 

radioativos ou não, na região que abrange as cidades de Ibituruna (oeste), Barbacena (leste), 

Lagoa Dourada (norte) e Santo Antônio do Porto (sul) (EBERT, 1956a, 1956b, 1984).  Ao 

longo dos trabalhos de pesquisa na região, Heinz Ebert identificou a presença de complexos 

denominados “Arqueano” (rochas de alto grau metamórfico pertencentes à Série Barbacena e 

à Sequência Granítico-Migmatítica) e “Algonquiano” (sequências metassedimentares 

denominadas formações Prados, Barroso, Carandaí e Série Andrelândia), intrudidos por 

rochas graníticas mais jovens (Tabela III.1). O autor identificou que ambos os complexos 

foram afetados por tectonismo de empurrão, sub-horizontal, de sul para norte, com as 

camadas mergulhando para o sul, com lineação também para o sul. 

Nos anos posteriores, Heinz Ebert ampliou sua área de estudos até a região da cidade 

de Itapira, estado de São Paulo, identificando em toda a área a presença de unidades 

metassedimentares do tipo A (Formação Rio das Elvas e Grupo Andrelândia) e do tipo B 

(formações Lambari, Carandaí, Prados e Grupo Paraíba) (Tabela III.2 - EBERT, 1971). As 

rochas metassedimentares do tipo A seriam derivadas de embasamento que sofreu forte 

intemperismo químico, com quartzo, sericita, clorita e aluminosilicatos em sua mineralogia 

principal. Rochas do tipo B seriam aquelas com fonte em embasamento que sofreu 

intemperismo físico predominante, compostas principalmente por oligoclásio, microclínio, 

biotita e hornblenda. A presença de zonas de transição entre as formações Rio Elvas e 
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Lambari e entre os grupos Andrelândia e Paraíba sugeriria, segundo o autor, que os tipos A e 

B seriam estratigraficamente idênticos, distintos apenas pela litofácies. 

Durante as décadas de 80 e 90, os trabalhos na região tiveram como objetivo principal 

a identificação das diferentes unidades, a caracterização metamórfica e estrutural das mesmas, 

com implicações tectônicas regionais (RIBEIRO; HEILBRON, 1982; TROUW; RIBEIRO; 

PACIULLO, 1983, 1986; HEILBRON, 1984, 1985; ANDREIS; RIBEIRO; PACIULLO, 

1989; PACIULLO; RIBEIRO; ANDREIS, 1993; RIBEIRO et al., 1995; PACIULLO et al., 

1996, 1998; SÖLLNER; TROUW, 1997; TROUW; PACIULLO; RIBEIRO, 1998; CAMPOS 

NETO; CABY, 1999; JANASI, 1999). 

De 1980 a 1989, os trabalhos consideravam todas as unidades metassedimentares da 

região como pertencentes a uma única bacia deposicional de idade no Proterozóico. De 1989 

em diante, as unidades foram separadas nos ciclos deposicionais Tiradentes, Lenheiro, 

Carandaí e Andrelândia (foco deste trabalho) e depois de 1993 em Bacia São João Del Rei 

(ciclos deposicionais Tiradentes e Lenheiro), Bacia Carandaí e Bacia Andrelândia. A partir 

dos anos 2000, com avanço das metodologias laboratoriais, trabalhos de geotermobarometria, 

geoquímica elemental e isotópica, em rochas (elementos maiores e menores, Rb-Sr, Sm-Nd) e 

minerais (U-Pb em monazita e zircão, Lu-Hf e elementos-traço em zircão), tornaram-se 

indispensáveis, visando a caracterização petrogenética de rochas ígneas, trajetórias 

metamórficas e idades do metamorfismo, idades de cristalização de corpos ígneos e 

proveniência de unidades metassedimentares (CAMPOS NETO, 2000; PACIULLO et al., 

2000; TROUW et al., 2000; CAMPOS NETO; CABY, 2000; GARCIA; CAMPOS NETO, 

2003; CAMPOS NETO et al., 2004; SANTOS; CAMPOS NETO; GROHMANN, 2004; 

CAMPOS NETO et al., 2007; VALERIANO et al., 2004; VALLADARES et al., 2004; 

CAMPOS NETO et al., 2010, 2011; PETERNEL; TROUW; SCHMITT, 2005; TROUW, 

2008; MOTTA, 2009; SILVA, 2010; SANTOS, 2011, 2014; RIBEIRO et al., 2013; 

WESTIN; CAMPOS NETO, 2013; VINAGRE et al., 2014; GENGO, 2014; MORA; 

CAMPOS NETO; BASEI, 2014; CIOFFI et al., 2015a). Estes novos dados, aliados aos 

anteriores, permitiram novas interpretações para os eventos tectônicos que afetaram a região e 

para a proveniência e ambiente deposicional das unidades metassedimentares, culminando em 

duas principais linhas de interpretação para a área, que serão detalhadas a seguir. 
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COMPLEXO 
ALGONQUIANO 

Formação Prados (meta-siltitos) 
Formação Barroso (calcários) 

Formação Carandaí 
(grauvacas conglomeráticas 

e xistos) 

Formação Tiradentes 
(conglomerados, arenitos 

ricos em caulim e 
sericita, quartzitos) 

Série Andrelândia 
(mica xistos 

aluminosos, mica xistos 
com biotita e 

plagioclásio, quartzitos, 
arcósios listrados) 

COMPLEXO 
ARQUEANO 
Embasamento 

Formação Lafaiete 
(mica xistos cortados por veios ácidos) 

Série Barbacena 
(rochas sedimentares clásticas e metabasitos) 

Sequência Granítico-Migmatítica 
Tabela III.1: Estratigrafia proposta por Ebert (1956a, b) para a área de estudo (EBERT, 1984). 
Relações estratigráficas entre Formação Carandaí e Tiradentes não foram observadas pelo autor. Série 
Andrelândia seria equivalente de grau metamórfico médio da Formação Carandaí de grau metamórfico 
baixo. 

 

CICLO 
PARAÍBA 

Grupo São João 
Del Rei 

F. Eleutério (siltitos, arcósios) 

F. Macaia (quartzitos, meta-grauvacas, meta-siltitos) 

F. Barroso (calcários) 

F. Rio Elvas 
(filitos) Transição 

F. Lambari 
(meta-arcósios, meta-

grauvacas, meta-
conglomerados) 

Quartzitos (em diferentes grupos) 
Granitos de ciclo orogenético Paraíba 

G. Andrelândia (mica 
xistos, meta-grauvacas, 

quartzitos) 
Transição 

G. Paraíba (meta-
grauvacas, 

paragnaisses, meta-
arcósios) 

G. Varginha 
(meta-arcósios, 

mica xistos, meta-
grauvacas) 

G. Itapira (meta-arcósios, meta-grauvacas, quartzitos, calcários) 

CICLO MINAS 
 

F. Lafaiete 
(mica xistos, quartzitos, gonditos) 

G. Minas 
(filitos, quartzitos, gonditos) 

CICLO BARBACENA  
Embasamento 

 

Granitos, ortognaisses do ciclo orogenético Barbacena 

Grupo Barbacena – greenstone belts 

Grupo Amparo 
(meta-arcósios, paragnaisses e rochas cálcio-silicáticas) 

Tabela III. 2: Unidades mapeadas por Ebert (1971). Disposição dos grupos e formações desta tabela 
seguiu a legenda do mapa geológico do autor (EBERT, 1984). 
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Quartzito Itutinga 
(muscovita ± fuchsita ± cianita) 

Biotita Xisto 
(quartzo + plagioclásio + carbonato 

+ granada) 

Grupo Carrancas 
F. Campestre 

(intercalação de quartzitos e 
filitos/xistos) 

F. São Tomé das Letras 
(muscovita verde quartzito) 

EMBASAMENTO* 
Tabela III.3: Estratigrafia segundo Trouw et al. (1980). Os autores identificaram rochas de 
características transitórias entre os grupos São João Del Rei e Andrelândia de Ebert (1956a), 
agrupando-os no Grupo Carrancas. Mapearam também o quartzito Itutinga equivalente à Formação 
Tiradentes e um Biotita Xisto equivalente a uma parte da Formação Carandaí de Ebert (1956a, b). 

 

GRUPO CARRANCAS FÁCIES SÃO 
TOMÉ DAS 
LETRAS-

CONCEIÇÃO DO 
RIO VERDE 

(transição Carrancas e 
Andrelândia) 

GRUPO SÃO 
JOÃO DEL REI 

 GRUPO 
ANDRELÂNDIA 

(quartzitos, filitos, xistos 
grafitosos e biotita xisto) 

Formação 
Campestre 

 

Formação 
São Tomé 
das Letras 

 

Biotita Xisto 
(quartzo + clorita + 

mica branca + biotita 
± apatita ± carbonato 

± plagioclásio ± 
turmalina) 

EMBASAMENTO* 
Tabela III. 4: Estratigrafia proposta por Ribeiro e Heilbron (1982). Os autores interpretam os grupos 
São João Del Rei, Carrancas e Andrelândia como variações faciológicas de um único ciclo sedimentar 
(EBERT, 1956a, 1956b). 

 

GRUPO SÃO JOÃO DEL REI GRUPO 
CARRANCAS GRUPO ANDRELÂNDIA 

Filitos com lentes 
de rochas 

calcárias, calco 
xistos e horizontes 

grafitosos (D) 

Biotita xisto 
ou filito com 

veios de 
quartzo (E) 

Formação Campestre 
(Trouw et al., 1980) 

Diques e veios de pegmatito compostos de 
quartzo, feldspato, muscovita, turmalina e pouca 

granada 

Conglomerado intercalado com 
ardósia e quartzito (C) 

Quartzito 
com xisto 

intercalado  

Biotita xisto 
Santo Antônio 

associado a 
lentes de 

quartzito e 
rochas cálcio-

silicáticas 

Xisto 
Cachoeira das 

Marias 
(variação 

faciológica do 
Biotita Xisto 

Santo Antônio) 

Ardósia branca (B) 
Formação São Tomé 

das Letras 
(Trouw et al., 1980) 

Quartzitos puros, 
microconglomerados 
e quartzito micáceo 

(A) 

Quartzito 
Itutinga 

EMBASAMENTO* 
Tabela III.5: Grupos mapeados por Trouw et al. (1983). Os autores consideraram os grupos São João 
Del Rei, Carrancas e Andrelândia depositados contemporaneamente no mesmo ciclo sedimentar, com 
certas diferenças faciológicas. 
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G
R

U
PO

 S
Ã

O
 J

O
Ã

O
 D

E
L

 R
E

I 

Fácies São João Del 
Rei Fácies Luminárias 

G
R

U
PO

 A
N

D
R

E
L

Â
N

D
IA

 

Unidade E 
Xistos grosseiros ricos em plagioclásio, 

granada, cianita/sillimanita e rutilo, 
intercalados com gnaisses, anfibolitos, 
quartzo xistos, quartzitos, biotita-xisto,  

rochas cálcio-silicáticas e 
metaultramáficas 

Filitos cinzentos 
intercalados com 

quartzitos e biotita-
clorita filito. Bandas de 

biotita gnaisse fino 

Quartzito com mica verde 
intercalado com os filitos; 

Biotita xisto com feldspato, 
gradando para gnaisse fino; 

Biotita gnaisse fino, com 
anfibolito, rochas 

ultramáficas; lentes de 
metacalcáreo 

Unidade D 
Biotita xisto Santo Antônio 

(Trouw et al., 1983) 

Filitos listrados, calcifilitos e lentes de metacalcáreo 

Unidade C 
Xistos grosseiros, ricos em biotita, 

muscovita e granada, com quartzitos e 
anfibolitos subordinados 

Quartzitos, metasiltitos e conglomerados 

Unidade B 
Biotita gnaisses finos intercalados com 

quartzitos micáceos e filitos/xistos 
cinzentos, com biotita xisto e 

anfibolitos 
Unidade A 

Biotita gnaisse com anfibolitos e 
metaultramáficas 

EMBASAMENTO* 

Tabela III.6: Unidades mapeadas por Trouw et al., (1986). Fácies Luminárias equivalente ao topo da 
Fáceis São João Del Rei e ao Grupo Carrancas de Trouw et al. (1980, 1983). Unidade A e B do Grupo 
Andrelândia corresponde à Fácies Luminárias. 

 

Longo 
processo 

transgressivo 
em bacia 
separada 

CICLO DEPOSICIONAL ANDRELÂNDIA 
Novo episódio transgressivo, com sedimentação sobre o 

ciclo anterior e sobre o embasamento. Presença de 
anfibolitos. 

Equivalente a Fácies São João Del 
Rei, Luminárias e Unidades A-E 
do Grupo Andrelândia de Trouw 
et al. (1986); Grupo Carrancas 

(Trouw et al., 1980); Grupo São 
João Del Rei e Formação Rio 

Elvas (Ebert, 1971) 

Proterozóico 
Médio 

CICLO DEPOSICIONAL CARANDAÍ 
Nova transgressão com sedimentação em discordância 

angular sobre ciclo anterior e sobre embasamento.  
 

Formação Prados, Barroso de 
Ebert (1956a e 1956b) e parte do 
Grupo São João Del Rei de Ebert 

(1971) 
DISCORDÂNCIA ANGULAR 

Proterozóico 
Inferior 

CICLO DEPOSICIONAL LENHEIRO 
Depósitos de leques fluviais e deslizamentos 

subaquosos associados a outros de plataformas 
rasas – continentalização. Entrada do mar na 
plataforma registrada por sistema lagunar-

planície de maré na base. Topo caracterizado por 
sistema fluvial entrelaçado (arenoso a 

conglomerático). 

Diques 
básicos 

Formação Tiradentes (Ebert, 
1956a, 1956b) 

CICLO DEPOSICIONAL TIRADENTES 
Sedimentação plataformal transgressiva 

Membro inferior da Formação 
Tiradentes (Ebert, 1956a, 1956b) 

EMBASAMENTO* 
Tabela III.7: Ciclos deposicionais Proterozóicos definidos por Andreis et al. (1989) e Ribeiro et al. 
(1990). 
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CICLO 
DEPOSICIONAL 
ANDRELÂNDIA 

CDA II 
4 associações sendo 

intrudida por diques e 
sills toleíticos apenas no 

Domínio III 

Pelitos (siltitos feldspáticos e folhelhos) a biotita 
xistos/gnaisses 

Siltitos feldspáticos e argilitos interlaminados: clorita-
biotita filito a biotita xistos/gnaisses e metacalcáreos 
(Biotita xisto Santo Antônio de Trouw et al., 1983)  

Quartzitos e xistos grafitosos/cloritóide 
xistos/estaurolita xistos interestratificados 

(Formação Campestre de Trouw et al., 1980) 
Arenitos quartzosos (quartzitos) com camadas ricas em 

rutilo e ilmenita e intercalações de muscovita verde 
xistos 

(Formação São Tomé das Letras de Trouw et al., 1980) 
CDA I 

Presente nos 3 
domínios, é invadida por 
exame de diques e sills 

toleíticos. 
No Domínio III contém 

3 associações de 
litofáces. 

Quartzitos e pelitos interestratificados 
Arenitos feldspáticos e menores proporções de arenitos 

quartzosos (quartzitos) e pelitos carbonosos (xistos 
cinzas) 

Arenitos feldspáticos (= gnaisse bandado) sobre 
embasamento, podendo conter grânulos e seixos de 

quartzo, feldspato, aplito, tonalito e granito 

EMBASAMENTO* 
Tabela III. 8: Classificação do Ciclo Deposicional Andrelândia por Paciullo et al., (1993). 
Falhamentos desmembraram as sequências do CDA em três domínios estruturais: um autóctone (I) e 
dois alóctones (II e III, Ribeiro et al., 1990). Estudos permitiram dividir o CDA em duas sequências 
deposicionais, denominadas CDA I e CDA II. Ambas foram depositadas em uma bacia intracratônica 
em margem continental passiva com rampas laterais, sendo que CDA I representaria a fase inicial de 
abertura e CDA II deposição em condições marinhas mais profundas. 

 

 

 

 

Bacia Andrelândia 
Gerada após reativação de 

antigas falhas, 
provocando soerguimento 
do embasamento a sul das 
bacias São João Del Rei e 

Carandaí 

Associação de xistos, gnaisses, anfibolitos e 
rochas cálcio-silicáticas 

CDA II de Paciullo et al. (1993) Biotita-xisto/gnaisse 
Xistos cinzentos com escassas intercalações de 

quartzitos (“Misto”) 
Quartzitos (“Quartzito Mica-Verde”) 
Quartzitos e paragnaisses intercalados CDA I de Paciullo et al. (1993) Paragnaisses Basais (“Gnaissinho") 

Bacia Carandaí Ciclo Deposicional Carandaí 
(Tabela III.7) 

Bacia São João Del Rei 
Intracratônica 

Ciclo Deposicional Lenheiro 
(Tabela III.7) 

Ciclo Deposicional Tiradentes 
(Tabela III.7) 

EMBASAMENTO* 
Tabela III.9: Bacias sedimentares proterozóicas do sul de Minas Gerais segundo Ribeiro et al. (1995). 
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SEQUÊNCIA 
DEPOSICIONAL 
ANDRELÂNDIA 

Equivalente ao CDA II de 
Pacicullo et al., (1993) 

Biotita Xistos 
Clorita-biotita filitos, biotita 

xistos/gnaisses, constituído por biotita, 
clorita, quartzo e plagioclásio. Granada, 
estaurolita, cianita e sillimanita ocorrem 

de acordo com o grau metamórfico 
(Biotita xisto Santo Antônio de Trouw et 

al., 1983) 

Biotita-muscovita xistos/gnaisses 
grossos 

Gradação lateral e vertical dos 
biotita xistos, mais micáceos e de 
granulometria mais grossa, com 

maiores proporções de muscovita, 
além de granada, cianita, rutilo e 
turmalina. Apresenta quartzitos e 

menores proporções de rochas 
cálcio-silicáticas e gonditos. 

Filitos/xistos cinzentos e quartzitos 
Mica xistos grafitosos ou ricos em Fe com presença de cloritóide, granada, 
estaurolita, cianita e sillimanita, intercalados com quartzitos mais ou menos 

micáceos. Predomínio de pelitos aumenta da base para o topo (Formação 
Campestre de Trouw et al., 1980) 

Mica verde quartzitos (Formação São Tomé das Letras de Trouw et al., 1980) 
SEQUÊNCIA 

DEPOSICIONAL SÃO 
VICENTE 

Equivalente ao CDA I de 
Paciullo et al. (1993) 

Intercalações de biotita gnaisses, quartzitos e xistos 
Biotita gnaisses 

Interpretados como arenitos feldspáticos devido à presença de materiais clásticos 
originais (quartzo, feldspatos e litoclastos provenientes de aplitos, granitóides e 

gnaisses) 
EMBASAMENTO 

Tabela III.10: Ciclo Deposicional Andrelândia subdividido em duas sequências deposicionais 
separadas por discordância por Paciullo et al. (1996). Ambas sequências associadas a anfibolitos e 
metaultramáficas. 

 

SEQUÊNCIA SERRA 
DO TURVO 

Na6 
Trato de sistema de mar alto – Biotita 

xisto/gnaisse com rochas cálcio-silicáticas e 
anfibolito intercalados 

Equivalente às unidades A3 a A6 
de Paciullo et al. (2000) 

Trato de sistema transgressivo 
Na5 

Trato de sistema de mar baixo – Biotita 
xisto 

DESCONFORMIDADE 

SEQUÊNCIA 
CARRANCAS 

Na4 
Trato de sistema de mar alto – Filito/xisto 

cinza e quartzito subordinado 
Na3 

Trato de sistema transgressivo – Mica verde 
quartzito e xisto subordinado 

Na2 
Trato de sistema de mar baixo – 

Paragnaisse com quartzito, xisto e anfibolito 
intercalados Equivalente às unidades A1 e A2 

de Paciullo et al. (2000) Na1 
Trato de sistema de mar baixo – 

Paragnaisse com intercalações anfibolíticas 
DISCORDÂNCIA ANGULAR E LITOLÓGICA 

MEGASSEQUÊNCIA CARANDAÍ (Mesoproterozóico) 
EMBASAMENTO 

Tabela III.11: Estratigrafia da Bacia/Megassequência Andrelândia segundo Paciullo et al. (2000) e 
Trouw et al. (2000). Duas sequências deposicionais separadas por uma discordância interna (regional): 
Sequência Carrancas (Toniano) e Sequência Serra do Turvo (Criogeniano). Paciullo et al. (2000) 
relaciona o desenvolvimento da bacia à fragmentação do Supercontinente Rodínia. 
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SISTEMA OROGÊNICO TOCANTINS 
MERIDIONAL 

TERRENO 
ANDRELÂNDIA 

Equivale às 
unidades Na5 e 

Na6 de Trouw et 
al. (2000) 

Nappes Superiores: Três Pontas-
Varginha, Pouso Alto e Klippe 

Carvalhos 

Nappes Inferiores: Carmo da 
Cachoeira e Aiuruoca-Andrelândia 

NAPPE LIMA DUARTE 
Equivale à parte da unidade Na3 de Trouw et al. (2000) 
SISTEMA DE 

NAPPES 
CARRANCAS – 

Equivale às 
unidades Na1, Na2, 

Na3, Na4 e parte 
da unidade Na5 de 

Trouw et al. 
(2000) 

Nappe Luminárias, Klippe 
Carrancas-Itumirim, alóctone Serra 

da Bandeira 

Alóctone Madre de Deus 

EMBASAMENTO 
Tabela III.12: Classificação tectônica segundo Campos Neto et al. (2004). 

 

 

SISTEMA 
OROGÊNICO 
TOCANTINS 

MERIDIONAL 
(ORÓGENO 
BRASÍLIA 

MERIDIONAL) 

SISTEMAS DE NAPPES 
ANDRELÂNDIA 

Nappe Pouso Alto (e klippen Aiuruoca, Carvalhos e 
Serra da Natureza) 

Campos Neto et al. (2004) 

Nappe Liberdade 
(rochas de nível crustal mais profundo) 

Nappe Andrelândia 
(supracrustais em 
fácies anfibolito) 

Xisto Serra da Boa Vista 

Xisto Santo Antônio 

Xisto Rio Capivari 
NAPPE LIMA DUARTE 

SISTEMA DE NAPPES 
CARRANCAS 

Campos Neto et al. (2004) 

ESCAMA CAMPOLIDE 
Muscovita quartzito e clorita-muscovita quartzo 

xisto intercalados com sillimanita-granada-biotita 
xistos e granada-biotita xistos associados a 

anfibolitos e metaultramáficas 
(Unidade Na2 de Trouw et al., 2000) 

EMBASAMENTO 
Tabela III.13: Campos Neto et al. (2007) reclassifica o Terreno Andrelândia como Sistema de 
Nappes Andrelândia. 

 
EMBASAMENTO*: gnaisse de granulação fina, bandado, de composição tonalítica ou granodiorítica com 
quartzo, plagioclásio, biotita, epidoto, localmente hornblenda e microclínio descrito por Ebert (1963) e Pires 
(1978, apud Trouw et al., 1983) como pertencentes ao Grupo Mantiqueira. Além disso, podem ocorrer 
migmatitos. Ebert (1963) descreveu faixas com filitos e quartzitos, interpretados por Pires (1978, apud Trouw et 
al., 1980) como greenstone belts (Grupo Barbacena). Anfibolitos e rochas ultramáficas são comuns, além de 
diques e veios pegmatíticos e aplíticos que cortam todos os litotipos. Trouw et al. (2000) separa o embasamento 
em Faixas Greenstone, Complexo Gnáissico, Granitóides, Metagabro, Supergrupo Minas, Diorito Capivari, 
Gnaisse Piedade e Gnaisse Sienítico Matola. Campos Neto et al. (2004) define alóctones de idade no Arqueano-
Paleoproterozóico (séries ortognáissico-migmatíticas) e de idade no Arqueano (ortognaisses e migmatitos do 
Complexo Amparo). 
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III.1. A Megassequência Andrelândia e a zona de interferência entre as faixas Brasília e 

Ribeira  

Os trabalhos de Andreis et al. (1989) e Ribeiro et al. (1990) foram os primeiros a 

diferenciar as unidades metassedimentares da região das cidades de São João Del Rei e 

Andrelândia em ciclos deposicionais (CD) diferentes. Estes ciclos abrangem unidades e 

grupos anteriormente mapeados como pertencentes a um mesmo ciclo (Tabelas III.1 a III.6): 

CD Tiradentes, CD Lenheiro, CD Carandaí e CD Andrelândia (Tabela III.7). Os dois 

primeiros teriam sido depositados sobre o embasamento (TROUW et al., 2000), cortados por 

diques básicos e separados dos dois últimos por uma discordância angular (RIBEIRO; 

PACIULLO; ANDREIS, 1990). O Ciclo Deposicional Andrelândia corresponderia a 

sedimentos depositados em um evento transgressivo, após a sedimentação e provável 

litificação do Ciclo Deposicional Carandaí. RIBEIRO et al. (1995) reconhecem três bacias 

deposicionais: Bacia São João Del Rei (CD Tiradentes + CD Lenheiro) desenvolvida entre 

1,8-1,3 Ga (idade de diques máficos); Bacia Carandaí (CD Carandaí) desenvolvida entre 1,3-

1,0 Ga; Bacia Andrelândia com sedimentação entre 1,0-0,6 Ga (Tabela III.9). 

Segundo Ribeiro et al., (1990), duas fases contínuas de deformação compressiva (D1 e 

D2), acompanhadas de metamorfismo do tipo Barroviano (M1), anteriormente descrito por 

Trouw et al. (1980), podem ser observadas em todos os ciclos deposicionais. Os mesmos 

autores dividiram a área em um domínio autóctone (domínio I – ciclos deposicionais 

Tiradentes, Lenheiro, Carandaí e parte do Andrelândia) e dois domínios alóctones (domínios 

II e III – embasamento e CD Andrelândia) (Fig. III.2A). O domínio II registraria transporte 

de W para E, sin-D1 até sin-D2 e o domínio III transporte de SSE para NNW, sin- tardi-D2. 

As direções de transporte seriam consequência da aproximação entre Maciço do Guaxupé, 

proto-Cráton São Francisco e um outro bloco a SSE. 

Posteriormente, Trouw et al. (1994) interpretam as diferenças de transporte tectônico 

observadas nos domínios II e III como resultantes da interferência entre as estruturas das 

faixas Brasília e Ribeira. O domínio II seria a continuidade meridional da Faixa Brasília, com 

as sequências deposicionais parcialmente correlacionáveis àquelas da Nappe Araxá-Canastra 

(que integra a Faixa Brasília), além do estilo estrutural e padrão metamórfico invertido 

semelhantes. O domínio III seria a zona de interferência mais intensa entre as faixas Brasília e 

Ribeira, com base na estruturação e transporte tectônico compatíveis com a cinemática da 

Faixa Ribeira e na presença das mesmas sequências metassedimentares no domínio III e na 

Faixa Ribeira, afetados por deformação e metamorfismo semelhantes. Ribeiro et al. (1995), 

Trouw et al. (2000) e Peternel et al. (2005) relacionam os dois eventos metamórficos 
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descritos por Heilbron (1984, 1985) com a estruturação das faixas móveis adjacentes: (i) 

metamorfismo relacionado à estruturação da Faixa Brasília e caracterizado pela  inversão 

metamórfica, com nappes em fácies granulito (Trouw et al., 1998) imbricadas sobre nappes 

em fácies anfibolito e xisto verde, além da presença de cianita e ausência de granitos. Este 

evento teria atuado no início da fase colisional entre a Paleoplaca São Francisco-Congo e o 

Bloco Paranapanema (D1), até o auge da colisão (D2), com a formação de sillimanita nos 

granulitos; (ii) metamorfismo relacionado à estruturação da Faixa Ribeira, caracterizado pelo 

aparecimento de sillimanita, ausência de cianita e abundantes leucogranitos. Este 

metamorfismo seria o responsável pela geração de sillimanita nas rochas metassedimentares e 

teria ocorrido em dois pulsos distintos: o primeiro associado a dobras com vergência para 

NW, com metamorfismo em fácies anfibolito e associadas aos empurrões NNW que teriam 

sido registrados no seguimento central da Faixa Ribeira; o segundo relacionado a dobras com 

eixo N-S e zonas de cisalhamento destrais NE-SW resultante de compressão E-W tardia 

registrada na Faixa Ribeira Central. 

A Bacia Andrelândia (RIBEIRO et al., 1995) é redefinida como Megassequência 

Andrelândia por Trouw et al. (2000) e dividida em duas sequências deposicionais distintas 

(Figs. III.2B e III.3 e Tabela III.11): Sequência Carrancas (unidades Na1, Na2, Na3 e Na4) 

e Sequência Serra do Turvo (unidades Na5 e Na6), ambas separadas por uma discordância 

interna regional. A Sequência Carrancas teria idade no Toniano e a Sequência Serra do Turvo 

idade no Criogeniano. As unidades Na1 e Na2 seriam equivalentes ao Ciclo Deposicional 

Andrelândia I e à Sequência Deposicional São Vicente de Paciullo et al. (1993) e Paciullo et 

al. (1996), respectivamente (Tabelas III.7 e III.8). Por outro lado, as sequências Na3, Na4, 

Na5 e Na6 seriam equivalentes ao Ciclo Deposicional Andrelândia II (PACIULLO; RIBEIRO; 

ANDREIS, 1993) e à Sequência Deposicional Andrelândia (PACIULLO et al., 1996). 

Paciullo et al. (1998b e 2000) consideram que a evolução da Megassequência 

Andrelândia ocorreu através dos seguintes eventos deposicionais: 

- Na1: Paragnaisses com intercalação de anfibolitos representando a fase rift 

da evolução da bacia, com magmatismo e falhamentos associados; 

- Na2: Paragnaisses com quartzito, xisto e anfibolitos intercalados 

representando a fase proto-oceânica. Incursão marinha na bacia teria gerado 

plano costeiro (xisto e paragnaisses) e plataforma (xisto e quartzitos) em um 

evento transgressivo com magmatismo ainda ativo; 



Capítulo III – O Orógeno Brasília Meridional 
 
 

55 

- Na3: mica verde quartzito e xisto subordinado de uma para-sequência 

agradacional desenvolvida em plataforma estável durante fase de margem 

continental madura; 

- Na4: filito/xisto grafitoso intercalado com muscovita quartzito registram a 

máxima inundação do evento transgressivo; 

- Na5: biotita xisto rico em plagioclásio e quartzo representariam depósitos 

regressivo e transgressivo relacionados a períodos glaciais (base) e pós-

glaciais; 

- Na6: biotita xisto/gnaisse intercalados com rochas cálcio-silicáticas e 

anfibolitos caracterizando depósitos turbidíticos, pelágicos e hemipelágicos 

de setores distais e profundos da bacia desenvolvidos após o término da fase 

proto-oceânica. Presença de anfibolitos com assinatura toleítica e de E-

MORB, metachert e rochas cálcio-silicáticas indicam paleo-ambiente 

relacionado a fundo oceânico. 

 

Além das evidências estruturais e tectônicas previamente discutidas por Peternel et al. 

(2005), Ribeiro et al. (1990) e Trouw et al. (1994 e 2000), Trouw et al. (2013) indicam que a 

área de coexistência instável entre cianita e sillimanita (cristalizada posteriormente) observada 

apenas nas rochas metassedimentares do Sistema de Nappes Andrelândia (ANS – Fig. III.4) 

seria resultado da interferência entre as faixas Brasília (abundante concentração cianita ao 

norte) e Ribeira (presença recorrente de sillimanita). Entretanto, os autores apontam que a 

mudança no transporte tectônico observada na zona de interferência também seria resultado 

do amoldamento da Nappe Socorro Guaxupé, incluindo os terrenos Paraíba do Sul e Embu, ao 

redor do Cráton São Francisco (“orocline”). Idades de colisão gradualmente mais jovens da 

região norte da Faixa Brasília para o sul, e de oeste para leste, evidenciariam o início da 

colisão na porção oeste da Paleoplaca São Francisco-Congo, terminando na porção SSE, em 

aproximadamente 610 Ma, próximo à idade da colisão da Faixa Ribeira Central (590-550 Ma 

- MACHADO et al., 1996; HEILBRON; MACHADO, 2003). Para os autores, a sutura que 

marcaria a colisão se localiza atualmente no topo e retaguarda do edifício de nappes da 

Megassequência Andrelândia, região que marcaria a mudança brusca dos litotipos e do grau 

metamórfico. 
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Figura III.2: (A) Domínios autóctone (I) e alóctones (II e III) delimitados por Ribeiro et al. (1990); 
(B) Mapa geológico regional com ênfase na Megassequência Andrelândia extraído de Trouw et al. 
(2002). UNIDADES DO EMBASAMENTO (em branco): I-Faixas Greenstone; II-Complexo 
Gnáissico; GR-Graitóides; MG-Metagabro; MS-Supergrupo Minas; DC-Diorito Capivari; GP-
Gnaisse Piedade; GM-Gnaisse Sienítico Matola. UNIDADES PROTEROZÓICAS: 1+2-Paragnaisse 
com intercalações de anfibolito, quartzito e xisto; 3-Mica verde quartzito; 4-Filito/xisto cinzento, com 
quartzitos subordinados; 5-Biotita filito/xisto fino; 6-Biotita xisto/gnaisse grosso com intercalações de 
anfibolito, quartzito, gondito e rochas cálcio-silicáticas; PT-Plataforma Tiradentes; DL-Delta do 
Lenheiro; MC-Megasequência Carandaí; Gn-Nappe Guaxupé.  
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Figura III.3: estratigrafia da Megassequência Andrelândia extraído de Trouw et al. (2002). 

 

 
Figura III.4: Mapa tectônico da junção entre as faixas Brasília e Ribeira extraído de Trouw et al. 
(2013). (1) Bacia do Paraná e bacia do tipo rift cenozoica; (2) Plútons alcalinos do Cretáceo 
Superior/Cenozóico; (3) Craton do São Francisco e foreland; (4) Cobertura (Grupo Bambuí); (5) 
Cobertura (rochas metassedimentares autóctones e para-autóctones); Orógeno Brasília: (6) Sistemas 
de Nappes Andrelândia (ANS) e Nappe Passos (NP); (7) Nappe Socorro (S)-Guaxupé (G); (8) Terreno 
Embu (E)-Paraíba do Sul (P); (9) Terreno Apiaí; Orógeno Ribeira: (10) Domínio Externo; (11) 
Domínio Juiz de Fora; (12) Arco Rio Negro (Terreno Oriental); (13) Terreno Oriental; (14) Terreno 
Cabro Frio. Figura III.2 delimitada em vermelho para referência. 
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III.2. A migração do Orógeno Brasília Meridional e os sedimentos relacionados ao Bloco 

Paranapanema (margem ativa) e a Paleoplaca São Francisco-Congo (margem passiva) 

Campos Neto (2000) e Campos Neto et al. (2004, 2007, 2011) apresentam a região 

como uma pilha colisional de nappes ediacaranas denominada Orógeno Brasília Meridional 

(Figura III.5), extensão sul da Faixa Brasília. Segundo os autores, as nappes são sin-

metamórficas, com re-movimentação rúptil pós-metamórfica e deslocamento regional mínimo 

de 300 km para ENE. 

 

 
Figura III.5: Mapa geológico do Orógeno Brasília Meridional (CAMPOS NETO et al., 2010).  

 

 

O sistema foi dividido, dos domínios internos mais antigos (SSW) aos externos mais 

jovens (ENE), em Nappe Socorro-Guaxupé, Sistema de Nappes Andrelândia, Sistema de 

Nappes Carrancas e Lima Duarte (Tabelas III.12 e III.13 - CAMPOS NETO et al., 2004, 

2007). Cada domínio representaria ambientes tectônicos distintos: Nappe Socorro-Guaxupé 

formada por unidades oriundas de ambiente de raiz de arco magmático instalado na borda do 

Bloco Paranapanema (CAMPOS NETO; CABY, 1999, 2000); o Sistema de Nappes 
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Andrelândia composto pela nappe superior Três Pontas-Varginha (e Pouso Alto; klippen 

Aiuruoca, Carvalhos e Serra da Natureza), Nappe Liberdade intermediária e Nappe 

Andrelândia (e Carmo da Cachoeira) inferior, depositadas em bacia de ante-arco com fonte 

proximal, cálcio-alcalina e juvenil (CAMPOS NETO; CABY, 1999; CAMPOS NETO et al., 

2004, 2011); e Sistema de Nappes Carrancas e Nappe Lima Duarte cujas unidades seriam 

oriundas de sedimentos reciclados, com proveniência em área tectonicamente estável, 

depositados em ambiente de margem passiva (CAMPOS NETO et al., 2004, 2007, 2011; 

WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). Importante ressaltar que o Sistema de Nappes 

Andrelândia do Orógeno Brasília Meridional se difere do Sistema de Nappes Andrelândia da 

Megassequência Andrelândia definido por Trouw et al. (2013), pois o último agrupa em um 

único sistema unidades que Campos Neto (2000) considera como integrantes dos sistemas de 

nappes Carrancas, Andrelândia e da Nappe Lima Duarte (Figs. III.4 e III.5). 

Campos Neto et al. (2010 e 2011) sugerem para a área um modelo tectônico baseado 

na migração do front orogênico, parcialmente controlado por channel flow (BEAUMONT et 

al., 2001), em um evento orogênico único de duração aproximada de 40 Ma e transporte 

principal WSW-ENE, com componentes de movimento subordinadas de direção ESE-WNW. 

Para os autores as nappes registram uma migração contínua da pilha orogênica em direção à 

margem do Cráton São Francisco, com o avanço progressivo da estrutura e do metamorfismo 

para os domínios externos enquanto os internos tornam-se cineticamente inativos. Tal modelo 

seria evidenciado pelas idades de metamorfismo (U-Pb em cristais de monazita) decrescentes 

das nappes superiores para as inferiores e pelas idades de cristalização de corpos ígneos pós-

cinemáticos intrusivos nas nappes: 

- Nappe Socorro Guaxupé: 

o Metamorfismo regional: 625 ± 5 Ma (U-Pb em zircão de granitos 

sin-orogênicos – Janasi, 1999); 

o Soerguimento e exumação da crosta média superior marcada por 

plútons dioríticos e sieníticos circulares que cortam estruturas sin-

metamórficas no lobo Guaxupé: 610 Ma (JANASI; VLACH; 

ULBRICH, 1993; TOPFNER, 1996; JANASI, 1999; CARVALHO; 

JANASI, 2012); 

o Adelgaçamento do lobo Socorro e colapso do domínio orogênico 

interno marcado pela Província Granítica Itu: a partir de 590 Ma 

(JANASI et al., 2009). 
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- Sistema de Nappes Andrelândia 

o A propagação da estrutura e do metamorfismo foi progressiva e 

sucessivamente mais jovem, da nappe superior a nappe inferior 

entre 620 Ma e 595 Ma (CAMPOS NETO et al., 2011); 

o Granulitos da Klippe Carvalhos com idade de metamorfismo de 

617,7 ± 1,3 Ma (CAMPOS NETO et al., 2010); 

o Nappe Liberdade: metamorfismo ao redor de 611 ± 18 Ma e 616 

Ma (CAMPOS NETO et al., 2011); 

o Nappe Andrelândia: idades de metamorfismo obtidas em cristais de 

monazita de rochas com cianita+sillimanita de 606 ± 2 Ma e em 

rochas com cianita de 611±2 Ma (CAMPOS NETO et al., 2011); 

o Leucogranitos isotrópicos intrusivos no Migmatito Alagoa marcam 

o final do transporte do Sistema de Nappes Andrelândia em 596 ± 5 

Ma (CAMPOS NETO et al., 2011); 

- Sistema de Nappes Carrancas e Nappe Lima Duarte: 

o Metamorfismo registrado pela monazita (U-Pb TIMS) na frente do 

Sistema de Nappes Carrancas e na borda metamórfica de cristais de 

zircão detrítico da Nappe Lima Duarte encontra-se entre 590 Ma e 

570 Ma (MACHADO et al., 1996; VALERIANO et al., 2004; 

CAMPOS NETO et al., 2011; ABDALA; CAMPOS NETO, 2014). 

 

Segundo Campos Neto et al. (2010 e 2011), as idades metamórficas obtidas em 

monazita são sempre mais jovens nas nappes inferiores e não são controladas pela 

aproximação da Faixa Ribeira. Além disso, argumentam que a presença de sillimanita é 

recorrente na pilha orogênica, mesmo no Sistema de Nappes Carrancas (SILVA, 2010), e 

estaria relacionada ao retrometamorfismo, controlado pela descompressão durante a 

exumação das nappes (CAMPOS NETO; CABY, 1999; CAMPOS NETO et al., 2004, 2010; 

SANTOS; CAMPOS NETO; GROHMANN, 2004; MOTTA, 2009). A zona de sutura estaria 

localizada na base do Sistema de Nappes Andrelândia, na transição entre este e as lascas 

tectônicas do Sistema de Nappes Carrancas. 
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III.3. Modelo tectônico adotado neste trabalho 

 Para este trabalho será considerado o modelo de bacias sedimentares diferentes, 

associadas às margens ativa e passiva, colocadas tectonicamente em contato durante a 

Orogênese Brasiliana/Pan-Africana, com evolução orogênica única (CAMPOS NETO et al., 

2004, 2011, 2014; WESTIN; CAMPOS NETO, 2014). 

As nappes inferiores relacionadas a margem passiva (Sistema de Nappes Carrancas e 

Nappe Lima Duarte) encontram-se sob a Nappe Andrelândia (margem ativa) e sobre a 

margem do Cráton São Francisco. Idades de proveniência em zircão detrítico e assinaturas 

geoquímicas elementais e isotópicas em rocha total obtidas para rochas metassedimentares 

dos sistemas de nappes Andrelândia e Carrancas e da Nappe Lima Duarte evidenciam as 

diferentes áreas fontes e ambientes tectônicos vigentes durante a deposição dos sedimentos 

originais. Rochas sedimentares associadas à margem passiva Sul-Sãofranciscana do Cráton 

São Francisco apresentam idades TDM(Nd) mais antigas do que 2,1 Ga com valores εNd(0) 

abaixo de -20, enquanto rochas depositadas em ambiente de margem ativa apresentam idades 

TDM(Nd) mais jovens do que 2,1 Ga com valores εNd(0) acima de -18. O Sistema de Nappes 

Andrelândia apresenta área-fonte principal em arco vulcânico cálcio-alcalino juvenil de idade 

no Criogeniano (CAMPOS NETO et al., 2011, 2014; SANTOS, 2011; FRUGIS; CAMPOS 

NETO, 2012, 2014), indicando uma área fonte exótica ao Cráton São Francisco. Por outro 

lado, as rochas metassedimentares do Sistema de Nappes Carrancas e Lima Duarte 

apresentaram altos índices de intemperismo químico e evidências de deposição em ambiente 

de margem passiva, com idade máxima de deposição ao redor de 1000 Ma (PACIULLO et al., 

2000; TROUW et al., 2000; VALLADARES et al., 2004; PREVIATO, 2013; WESTIN; 

CAMPOS NETO, 2013; ABDALA; CAMPOS NETO, 2014). Além disso, novos dados 

obtidos durante esta tese reafirmaram a assinatura de margem passiva dos sedimentos do 

Sistema de Nappes Carrancas e indicaram área fonte distinta para as unidades Na1 e Na2 da 

Megassequência Andrelândia (aqui agrupadas no Complexo São Vicente).  

A zona de sutura marca a passagem brusca das rochas metamorfisadas sob alta pressão 

do Sistema de Nappes Andrelândia, com granulitos de alta pressão e retro-eclogitos, sobre as 

rochas do Sistema que Nappes Carrancas, que registram gradiente metamórfico barroviano 

(HEILBRON, 1984, 1985; CAMPOS NETO et al., 2004, 2010, 2011; SILVA, 2010). A 

justaposição de rochas desenvolvidas sob gradientes metamórficos e segmentos crustais 

distintos evidenciam a aloctonia do terreno. Desta forma, a paleogeografia original foi 

totalmente obliterada, inviabilizando a interpretação de uma megassequência deposicional 

contínua preservada. 
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 A evolução orogênica única é evidenciada por plútons sieníticos de idade ao redor de 

612 Ma, intrusivos na Nappe Socorro-Guaxupé. Tais plútons indicam que a movimentação da 

mesma havia cessado enquanto o transporte sin-metamórfico do Sistema de Nappes 

Andrelândia estava em seu auge (617-606 Ma). A Província Itu intrusiva no lobo Socorro de 

idade 590 Ma marca o colapso orogênico do domínio interno (nappe superior) durante o 

transporte sin-metamórfico domínio externo (nappes inferiores - 590-570 Ma). A idade do 

leucogranito não-deformado e intrusivo no Migmatito Alagoa indica que o transporte sin-

metamórfico do Sistema de Nappes Andrelândia havia cessado em 590 Ma, idade do 

metamorfismo do Sistema de Nappes Carrancas e da Nappe Lima Duarte. Desta forma, não 

há evidências de que as estruturas metamórficas (a sillimanita) e tardi-metamórficas do 

Sistema de Nappes Andrelândia, localizado entre a Faixa Ribeira e o Sistema de Nappes 

Carrancas, sejam o registro da docagem, há 590-570 Ma,  do orógeno Ribeira. Provavelmente, 

a presença da sillimanita nas unidades metassedimentares do sistema de nappes Andrelândia 

esteja relacionada à descompressão ocorrida durante o transporte das nappes (CAMPOS 

NETO; CABY, 1999; CAMPOS NETO et al., 2004, 2010; SANTOS; CAMPOS NETO; 

GROHMANN, 2004; MOTTA, 2009). 

 

 

III.4. Os diferentes domínios tectônicos do Orógeno Brasília Meridional 

III.4.1. Domínios associados à margem passiva Sul-Sãofranciscana da Paleoplaca São 

Francisco-Congo 

III.4.1.1. Substrato Arqueano-Paleoproterozóico 

 O substrato alóctone e imbricado dos domínios de  aflora em núcleos antiformais de 

idade no Arqueano e no Paleoproterozóico. 

Os núcleos de idade arqueana são representados pelos Complexos Amparo-Serra 

Negra, Heliodora-Minduri, Mantiqueira e Petúnia, caracterizados por ortognaisses 

migmatíticos de idade de cristalização entre 3,0-2,7 Ga (FETTER et al., 2001; TASSINARI; 

NUTMAN, 2001; CAMPOS NETO et al., 2004; PETERNEL; TROUW; SCHMITT, 2005; 

NOCE et al., 2007; PINHEIRO, 2013; SANTOS, 2014). 

 O substrato paleoproterozóico, de idade entre 2,07 - 2,15 Ga, engloba tonalito-

granodiorito ortognaisses migmatíticos associados a granitos porfiroclásticos de granulação 

grossa e anfibolitos subordinados (FETTER et al., 2001; PETERNEL; TROUW; SCHMITT, 

2005; CAMPOS NETO et al., 2011; ZUQUIM et al., 2011), agrupados no Complexo Pouso 

Alegre (CIOFFI et al., 2015b). Este complexo ocorre no substrato do Sistema de Nappes 
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Andrelândia e cavalga o Complexo São Vicente e é interpretado como fragmentos de um arco 

insular e de margem ativa adelgaçada devido à sua assinatura isotópica juvenil (CAMPOS 

NETO et al., 2011; CIOFFI et al., 2015b). 

 

III.4.1.2. Complexo São Vicente 

O Complexo São Vicente corresponde ao Ciclo Deposicional I de Paciullo et al. 

(1993), à Sequência São Vicente de Paciullo et al. (1996), ou às unidades Na1 e Na2 de 

Paciullo et al. (2000) e Trouw et al. (2000) (Tabelas III.8 a III.12) e à Escama Campolide de 

Campos Neto et al. (2007) (Tabela III.14). 

Duas associações de litofácies principais foram descritas nestes trabalhos: 

- Paragnaisses: compostos principalmente por quartzo e plagioclásio, além 

de menores proporções de biotita, epidoto, muscovita, hornblenda, 

carbonado e localmente microclínio e granada. Interpretados como arenitos 

feldspáticos (arcóseo e wacke-arcósica), devido à presença de fragmentos de 

tamanho areia, grânulo e seixo de quartzo e feldspatos detríticos e litoclastos 

provenientes de aplitos, granitóides e gnaisses. Apresentam bandamento 

composicional marcado pela intercalação de camadas centimétricas de 

composição quartzo-feldspática, com variáveis proporções de biotita e 

muscovita. 

- Intercalação de paragnaisses com quartzitos, xistos, rochas cálcio-

silicáticas, anfibolitos e metaultramáficas subordinadas: paragnaisses 

intercalados com camadas de quartzitos (quartzo-arenitos) e/ou xistos ricos 

em alumínio (pelitos). Os xistos ocorrem como lentes nos quartzitos e 

camadas de espessura decamétrica entre gnaisses. Os quartzitos ocorrem 

como camadas lenticulares, tabulares e estendidas e predominam sobre 

muscovita-quartzo xistos. Os hornblenda anfibolitos ocorrem como boudins  

ou em afloramentos isolados, sendo quimicamente compatíveis com 

basaltos de assinatura toleítica, representando atividade ígnea máfica 

concomitante à sedimentação. Os xistos apresentam biotita, muscovita, 

granada e sillimanita como mineralogia principal e as rochas cálcio-

silicáticas ocorrem como lentes descontínuas. 
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A dificuldade de separação de ambas as litofácies, tanto vertical quanto 

horizontalmente, faz com que sejam colocadas como uma unidade única nos mapas 

geológicos disponíveis, à exceção de camadas mapeáveis de quartzito (Fig. III.2). 

O Complexo São Vicente encontra-se sob a Nappe Andrelândia (registro rúptil da 

sutura colisional), cavalgada pelo Complexo Pouso Alegre e imbricada no interior do Sistema 

de Nappes Carrancas. 

 

III.4.1.3. Grupo Carrancas 

O Grupo Carrancas corresponde a uma sequência metassedimentar cavalgada pelas 

nappes Andrelândia e Lima Duarte. O sistema é caracterizado, na região de Carrancas-

Itumirim, da base para o topo, pela Unidade Quartzítica Inferior (Formação São Tomé das 

Letras - TROUW; RIBEIRO; PACIULLO, 1980), pela Formação Campestre (TROUW; 

RIBEIRO; PACIULLO, 1980) e pela Unidade Quartzítica Superior (COUTINHO, 2012; 

WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). A Unidade Quartzítica Inferior é formada por muscovita 

verde quartzito que varia de quartzito puro a muscovita xisto, contendo níveis de magnetita, 

titano-magnetita, ilmenita e rutilo, sendo a turmalina mineral acessório recorrente. A 

Formação Campestre é caracterizada por quartzitos intercalados a filitos/xistos. Estes 

registram fases minerais de fácies xisto verde (cloritóide e cianita, localmente granada) em 

presença de grafita e muscovita, à fácies anfibolito em presença de granada e estaurolita, ou 

da paragênese estaurolita-clorita-cianita. O metamorfismo possui um gradiente barroviano 

com registro precoce de trajetórias de alta pressão-baixa temperatura (HEILBRON, 1984, 

1985; SILVA, 2010).  

 

III.4.1.4. Nappe Lima Duarte 

A Nappe Lima Duarte é constituída por um nível metapsamítico na base de 

metapelitos cálcicos e de rochas cálcio-silicáticas, ambos recobertos por uma pilha de 

metapelitos. Sua infraestrutura é caracterizada por um complexo ortognáissico, Arqueano-

Paleoproterozóico – associado ao Complexo Mantiqueira. O metamorfismo é de fácies 

anfibolito de alta temperatura, controlado por processos de channel flow  (CAMPOS NETO et 

al., 2004). Cristais de zircão detrítico das unidades metassedimentares indicam idade máxima 

de deposição ao redor de 1000 Ma, com rochas fonte de idade 1,9-2,1 Ga, 1,6-1,7 Ga e 

cristais de idade no Arqueano (CAMPOS NETO et al., 2011, 2014; ABDALA; CAMPOS 

NETO, 2014). A deposição ocorreu em ambiente de margem passiva, com fonte principal 

admitida no Cráton São Francisco. 
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III.4.1.5. Unidade Metawacke 

É constituída por um pacote homogêneo de biotita-clorita-muscovita quartzo xisto, 

com granada e plagioclásio e com lentes de quartzo, ocorre em contato tectônico e 

discordante sobre às rochas do Sistema de Nappes Carrancas na região da cidade de 

Carrancas, estado de Minas Gerais. Esta unidade, denominada Unidade Biotita Xisto por 

Trouw et al. (1980) (Tabela III.3), foi interpretada, juntamente com o Xisto Santo Antônio 

da Nappe Andrelândia, como unidade Na5 por Paciullo et al. (2000) e Trouw et al. (2000). 

Estas rochas possuem assinatura geoquímica de rochas sedimentares depositadas em 

ambiente de colisão continental e idade máxima de deposição ao redor de 610 Ma. Foram 

interpretadas como sedimentos do tipo flysch, sin-colisionais, depositados sobre os 

sedimentos da margem passiva, resultantes da erosão das nappes da margem ativa (CAMPOS 

NETO et al., 2014; WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). 

 

 

III.4.2. Domínios associados à margem ativa do Bloco Paranapanema 

III.4.2.1.Nappe Socorro Guaxupé 

A Nappe Socorro Guaxupé é interpretada como um domínio de arco magmático 

desenvolvido na margem continental ativa do Bloco Paranapanema (CAMPOS NETO, 2000). 

Apresenta-se como uma lasca de aproximadamente 15 km de espessura de crosta continental 

profunda e é dividida em dois lobos separados por rampas laterais de alto ângulo: Guaxupé, a 

norte, e Socorro, a sul. Campos Neto e Caby (2000) a dividem em três unidades principais: 

Unidade Granulítica Basal (granulitos enderbíticos associados a leucossomas e veios de 

charnokitos, além de intercalações de gnaisse gabro-norítico); Unidade Diatexítica 

Intermediária (biotita-hornblenda diatexitos estromáticos, envoltos por biotita-hornblenda 

granitos e por granitos porfiríticos deformados. No topo da unidade predominam tonalitos e 

gnaisses granodioríticos com lentes metabásicas e bandas estromáticas leucotonalíticas a 

trondhjemíticas); Unidade Metatexítica (migmatitos pelíticos a semi-pelíticos e lentes 

subordinadas de quartzito, gnaisse cálcio-silicático, raros mármores e metamáficas intrusivas). 

Toda a nappe possui um comportamento geral sub-horizontal e, sua terminação meridional é 

truncada por um cinturão de cisalhamento de direção ENE. Leucossomas sin-tectônicos da 

Unidade Metatexítica indicam pico de temperatura do metamorfismo entre 850-900 ºC, em 

625 Ma, com temperaturas permanecendo altas até pelo menos 610 Ma (MORA; CAMPOS 

NETO; BASEI, 2014). O magmatismo cálcio-alcalino sin-orogênico ocorreu entre 670-630 
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Ma (HACKSPACHER et al., 2003; TROUW et al., 2013; GENGO, 2014; MORA; CAMPOS 

NETO; BASEI, 2014; VINAGRE et al., 2014). 

 

III.4.2.2. Sistema de Nappes Andrelândia 

Domínio constituído por nappes de alta pressão, estiradas e transportadas para ENE e 

NE, interpretado por (CAMPOS NETO et al., 2004) como um domínio continental 

subductado. O sistema é constituído pelas nappes Andrelândia (inferior), Liberdade 

(intermediária) e Três Pontas-Varginha (e Pouso Alto) e pelas klippen Aiuruoca, Carvalhos e 

Serra da Natureza (superiores) (Tabela III.14 - TROUW et al., 2000; CAMPOS NETO et al., 

2007). 

Rochas metassedimentares pertencentes às nappes Liberdade e Andrelândia sugerem 

idade máxima de deposição de 640 Ma (U-Pb em zircão detrítico), em ambiente 

tectonicamente ativo associado a arco vulcânico juvenil (assinatura química elemental e 

isotópica) de idade no Criogeniano (FRUGIS; CAMPOS NETO, 2014). Contribuição de 

fontes mesoproterzóicas e paleoproterozóicas também foram identificadas e relacionadas ao 

Bloco Paranapanema, pois apresentaram compatibilidade com idades obtidas para os núcleos 

de embasamento do Terreno Apiaí (SIGA JR. et al., 2011). 

 

Nappe Três Pontas-Varginha (e Pouso Alto) e Klippen Aiuruoca, Carvalhos e Serra da 

Natureza 

 Estruturas superiores do sistema formadas por rochas de alta temperatura e pressão. 

Consistem em rochas metapelíticas de fácies granulito, com bandamento composicional 

herdado de estratificação sedimentar e delineado por distintas proporções entre cianita e 

granada e entre plagioclásio e feldspato potássico. Atingiram pico metamórfico a temperatura 

de 900 ºC e pressão de 15 kbar (DEL LAMA; OLIVEIRA; ZANARDO, 1994; TROUW; 

PACIULLO; RIBEIRO, 1998; CAMPOS NETO; CABY, 1999, 2000; TROUW et al., 2000; 

MARTINEZ, 2015). Cianita granulitos da Klippe Carvalhos forneceram temperaturas de pico 

metamórfico entre 850 e 900 ºC para pressão de 12 kbar (CAMPOS NETO et al., 2010).  

 

Nappe Liberdade 

Pilha de metapelitos, com metapsamitos e gnaisses cálcio-silicáticos subordinados, 

metamorfisados em fácies anfibolito de alta pressão e contendo lascas de rochas metabásicas 

retro-eclogíticas, associadas à rochas metaultramáficas. Migmatitos diatexíticos sin-

cinemáticos estão presentes na retaguarda da nappe (Migmatitos Alagoa), e são cortados por 
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plútons de muscovita-biotita granitos tardi-cinemáticos e por corpos tabulares de (granada)-

turmalina-muscovita leucogranitos tardi a pós-cinemáticos (CAMPOS NETO et al., 2004, 

2007). As rochas metapelíticas atingiram condições metamórficas em torno de 770º C e 11 

kbar e as rochas metabásicas retroeclogíticas atingiram condições báricas de 17 kbar para 

temperaturas de 680°C (CAMPOS NETO; CABY, 1999; TROUW et al., 2000; SANTOS; 

CAMPOS NETO; GROHMANN, 2004). Idade U-Pb SHRIMP obtida para o metabasalto 

toleítico retro-eclogítico foi de 669 ± 25 Ma (CAMPOS NETO et al., 2011).  

Migmatitos, com protolitos plutônicos cálcio-alcalinos tonalito-granodiorito-

graníticos, ocorrem em lascas tectônicas na base desta nappe. São caracterizadas em parte por 

assinaturas Nd juvenis e possuem idades U-Pb TIMS em zircão no Riaciano, entre 2,05 – 2,15 

Ga (CAMPOS NETO et al., 2004, 2011; PETERNEL; TROUW; SCHMITT, 2005). 

 

Nappe Andrelândia 

Caracteriza-se por metapelitos na base (Xisto Rio Capivari), seguidos por metawackes 

nos níveis litoestratigráficos intermediários (Xisto Santo Antônio) e uma sequência 

metapelito-psamítica discordante, no topo (Xisto Serra da Boa Vista) (Campos Neto et al., 

2007). Possui padrão metamórfico invertido, caracterizado por condições de fusão parcial e 

geração de leucossoma trondjemítico, no topo da estrutura, onde localmente ocorre feldspato 

potássico, e rochas metapelíticas na zona da estaurolita na base (Teixeira, 2008; Motta, 2009). 

Cálculos de temperatura e pressão em metapelitos indicam condições de 660 ºC e 11 kbar, 

com descompressão isotérmica passando por condições de 650 ºC e 7,5 kbar e resfriamento 

isobárico posterior (SANTOS; CAMPOS NETO; GROHMANN, 2004; TEIXEIRA, 2008; 

MOTTA, 2009). 
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CAPÍTULO IV 

O COMPLEXO SÃO VICENTE 

 

 

 O Complexo São Vicente foi previamente denominado Sequência Deposicional São 

Vicente de Minas, sequência metassedimentar interestratificada, formada por biotita gnaisses 

com fragmentos líticos na base cobertos por biotita gnaisses, quartzitos e xistos, tendo o 

Cráton do São Francisco como fonte principal (Capítulo III - PACIULLO; RIBEIRO; 

ANDREIS, 1993; PACIULLO et al., 1996). Posteriormente, Paciullo et al. (2000) e Trouw et 

al. (2000) reinterpretam esta sequência como unidade basal da Megassequência Andrelândia 

(unidades 1 e 2), descrevendo anfibolitos e rochas cálcio-silicáticas intercaladas aos biotita 

gnaisses, quartzitos e xistos (Capítulo III). 

 Na presente tese, devido ao metamorfismo e à deformação pervasiva que afeta estas 

rochas, interpreta-se a sequência deposicional como um complexo geológico, compreendendo 

rochas metassedimentares imaturas, associadas a rochas cálcio-silicáticas e rochas 

metamáficas e metaultramáficas subordinadas (ANEXO I – tabela IV.1). O Complexo São 

Vicente ocorre sob o Sistema de Nappes Andrelândia e a Nappe Lima Duarte, imbricado no 

Sistema de Nappes Carrancas ou como lascas tectonicamente colocadas entre o Complexo 

Pouso Alegre e ortognaisses Arqueanos (ANEXO II). 

 As rochas metassedimentares variam de muscovita quartzitos intercalados a 

paragnaisses ricos em granada, sillimanita e biotita, a gnaisses e xistos, com fragmentos 

líticos e feldspato e quartzo detríticos. Os gnaisses ricos em fragmentos líticos são ricos em 

CaO (3,05 – 4,43 wt%), e, assim como os xistos possuem plagioclásio e quartzo como 

minerais principais e epidoto, biotita, muscovita, hornblenda, carbonato e feldspato potássico 

em variadas proporções. Rochas cálcio-silicáticas e hornblenda anfibolitos ocorrem como 

lentes e boudins intercalados às rochas metassedimentares, algumas vezes associados a rochas 

metaultramáficas. 
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IV.1. Elementos maiores, menores e elementos-traço 

IV.1.1 Unidades metassedimentares: influência de intemperismo químico e maturidade 

 As amostras pertencentes aos gnaisses (C-502, C-503, C-505) e biotita-plagioclásio-

quartzo xisto com granada (C-506c) apresentaram valores do índice de intemperismo químico 

CIA (NESBITT; YOUNG, 1982) baixos, entre 48 e 51 (Fig. IV.1a). Estes valores sugerem 

que os sedimentos precursores das amostras analisadas sofreram pouca influência de 

intemperismo químico, o que pode indicar uma exposição da área-fonte contemporânea à 

sedimentação, ou que a área fonte estaria submetida preferencialmente ao intemperismo 

físico. Por outro lado, o muscovita quartzito (C-510) apresentou o alto valor de 71, sugerindo 

reciclagem sedimentar ou área-fonte intensamente afetada por intemperismo químico 

(períodos de condições climáticas úmidas e quentes?). 

 

 
Figura IV.1: (a) gráfico CIA vs. ICV para amostras pertencentes ao Complexo São Vicente. CIA = 
Al2O3/(Al2O3 + CaO + Na2O + K2O) (NESBITT; YOUNG, 1982); ICV = (Fe2O3 + K2O + Na2O + 
CaO + MgO + MnO + TiO2) / Al2O3 (COX; LOWE; CULLERS, 1995). (b) Diagrama de classificação 
química de arenitos e folhelhos segundo Herron (1988). 

 

 Os gnaisses e o biotita-plagioclásio-quartzo xisto apresentaram valores do índice de 

variabilidade de composição (ICV) altos, entre 0,94 e 1,27, compatíveis com sedimentos 

imaturos e sedimentos de primeiro ciclo provenientes de arco vulcânico (Fig. IV.1a - COX; 

LOWE; CULLERS, 1995). A mineralogia metamórfica observada nas amostras, rica em 

quartzo, plagioclásio, epidoto, com concentrações variáveis de biotita, muscovita, carbonato e 

hornblenda, reflete a composição inicial do sedimento, rico em minerais silicáticos não 

argilosos. A composição é compatível com arenitos do tipo wacke (Fig. IV.1b) e a presença 

de fragmentos líticos e de quartzo e feldspato detríticos confirma a natureza imatura das 

rochas, evidenciada pelos altos valores de ICV. A amostra do muscovita quartzito possui 
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concentrações químicas semelhantes a de sedimentos gerados a partir de reciclagem 

sedimentar, com menores valores de ICV quando comparado aos gnaisses e xisto. Entretanto, 

as concentrações de óxidos de Si, Al, Fe e K são compatíveis com arenito sub-arcóseo (Fig. 

IV.1b), marcando o caráter imaturo desta rocha. Amostras com altos valores de ICV 

apresentaram menor influência de intemperismo químico, o que confirma deposição rápida 

com área-fonte próxima à bacia ou predomínio de intemperismo físico. 

 

IV.1.2. Unidades metassedimentares: padrão de ETR, assinatura geoquímica da fonte e 

ambiente deposicional 

Os gnaisses e xisto do Complexo São Vicente, quando comparados com as 

composições médias de pelitos do pós-Arqueano da Austrália (PAAS - NANCE; TAYLOR, 

1976) e da América do Norte (NASC - HASKIN et al., 1966) (Fig. IV.2a), apresentam altos 

valores de fracionamento de ETR total (LaN/YbN entre 6,88 e 39,92) e de ETRP (GdN/YbN 

entre 1,08 e 4,49) e valores similares de fracionamento de ETRL (LaN/SmN entre 3,09 e 4,76). 

Outras características que diferenciam as rochas metassedimentares do Complexo São 

Vicente das composições NASC e PAAS são as anomalias negativas de Eu inexistentes a 

fracas (EuN/Eu* entre 0,71 a 1,04), anomalias positivas de Ba e negativas de Hf e Zr (Fig. 

IV.2b). Valores de EuN/Eu* maiores do que 0,80 são comumente encontrados em sedimentos 

de primeiro ciclo vulcanogênico depositados em bacias de ante-arco de arcos de ilha 

(TAYLOR; MCLENNAN, 1985). Além disso, as fracas anomalias negativas de Eu associadas 

a anomalias positivas de Sr sugerem área-fonte rica em plagioclásio (MCLENNAN et al., 

1990). As anomalias negativas de Hf e Zr associadas a existência de plagioclásio na fonte 

sugerem rochas geradas a partir de magmas pouco diferenciados presentes na área-fonte 

(Figs. IV.2a e b). Nos muscovita quartzitos as anomalias negativas de Eu são maiores (0,79 e 

0,71), acompanhadas de fortes anomalias negativas de Sr e leves anomalias negativas de Hf e 

Zr. Tais características sugerem contribuição de rochas fontes geradas a partir de magmas 

mais evoluídos, que sofreram diferenciação crustal envolvendo cristalização de plagioclásio 

(mineral que retém Eu e Sr em sua estrutura cristalina) (MCLENNAN et al., 1990). 
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Figura IV.2: (a) Diagrama de elementos terras raras normalizados segundo valores de condrito 
(TAYLOR; MCLENNAN, 1985) exibindo o padrão de fracionamento amostras do Complexo São 
Vicente analisadas. Valores médios de pelitos do pós-Arqueano plotados para comparação: PAAS - 
Post-Archean Australian Shale (NANCE; TAYLOR, 1976) e NASC -North American Shale 
Composite (HASKIN et al., 1966); (b) Diagrama spider de elementos-traço normalizados segundo 
valores para a Crosta Continental Superior (TAYLOR; MCLENNAN, 1995). Valores de PAAS e 
NASC plotados para comparação. 
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IV.1.3 Hornblenda anfibolitos: assinatura composicional 

 Hornblenda anfibolitos encontrados como boudins em gnaisses (amostra C-509) ou 

em afloramentos métricos, associados ou não a rochas metaultramáficas (amostras C-540 e C-

544), apresentam concentrações semelhantes à de basaltos de assinatura toleítica (IRVINE; 

BARAGAR, 1971; PEARCE, 1996). A concentração de Na2O varia entre 1,12-1,58 wt%, 

K2O entre 0,26-0,43 wt%, Fe2O3 entre 10,45-19,09 wt% e MgO no intervalo entre 5,35-6,74 

wt% (Fig. IV.3a). Além disso, apresentam valores para a razão Nb/Y entre 0,06 ppm e 0,19 

ppm e para a razão Zr/Ti entre 110 ppm e ppm 127 (Fig. IV.3b). 

 

 
Figura IV.3: Diagramas de classificação de rochas ígneas extraídos e traduzidos de Winchester e 
Floyd (1977), modificado por Pearce (1996) (a) e Irvine e Baragar (1971) (b). 

 

 

IV.2. A Paleoproterozoic intra-arc basin associated with a juvenile source in the 

Southern Brasilia Orogen: using U-Pb ages and Hf-Nd isotopic analyses in provenance 

studies of complexes areas 

 Artigo submetido à revista científica Precambrian Research contendo dados de Sm-

Nd em rocha total e U-Pb e Lu-Hf em zircão detrítico e ígneo de amostras pertencentes ao 

Complexo São Vicente. O artigo submetido não consta na versão online da tese devido à 

condições de publicação da revista. 
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Neto e com os professores e pesquisadores Chris J. Hawkesworth (University of St Andrews e 

University of Bristol), Peter A. Cawood (University of St Andrews), Bruno Dhuime 

(University of Bristol) e Hélène Delavault (University of St Andrews). 
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IV.2.1. Resumo do artigo 

 Bacias sedimentares do Paleoproterozóico são importantes registros de processos de 

geração crustal e, consequentemente, são peça fundamental nas investigações da evolução da 

Terra através do tempo geológico. Os sedimentos pertencentes à estas bacias são geralmente 

deformados e metamorfisados por eventos tectonotermais subsequentes que tendem a 

obliterar as conexões entre bacia e área-fonte. Análises de Nd em rocha total e U-Pb e Lu-Hf 

em cristais de zircão detrítico estão entre as ferramentas mais confiáveis utilizadas em 

investigações de proveniência, pois zircão é um mineral resistente à diversos processos 

geológicos e o sistema Sm-Nd não sofre perturbações consideráveis durante metamorfismo. 

Tais métodos foram aplicados nos estudos de proveniência e ambientação tectônica do 

Complexo São Vicente, alóctone relacionado à margem passiva do Orógeno Brasília 

Meridional. O complexo compreende uma variedade de gnaisses siliciclásticos e cálcio-

silicáticos com presença subordinada de rochas máficas e ultramáficas, deformados e 

metamorfisados durante a colisão do final do Neoproterozóico entre o Bloco Paranapanema e 

a Paleoplaca São Francisco-Congo. Cristais de zircão detrítico indicam que a área-fonte 

principal era formada por rochas juvenis de idade no Paleoproterozóico (idades de 

cristalização ao redor de 2130 Ma, 2140 Ma e 2170 Ma; εHft entre +0,1 e +6,0; idades NdTDM 

= 2307-2208 Ma; εNdt = +1,6 a +2,8), com contribuição secundária a partir de crosta 

continental antiga. Hornblenda anfibolitos intercalados às rochas metassedimentares, com 

assinatura isotópica juvenil (εHft = +3,9 a +8,2; NdTDM = 2140 Ma e 2300 Ma; εNdt = +2,2 e 

+3,2), forneceram idades similares de 2136 ± 17 Ma e 2143 ± 14 Ma, sugerindo magmatismo 

sin-sedimentar. Portanto, a idade máxima de deposição de ca. de 2130 Ma representa a idade 

deposicional do complexo. O predomínio de cristais detríticos de idade próxima a idade de 

deposição, associado ao magmatismo sin-sedimentar, sugerem ambiente tectônico de margem 

convergente para o Complexo São Vicente, com similaridades com depósitos de ante-arco e 

de trincheira. Anfibolitos e rochas metassedimentares apontam para importante magmatismo 

juvenil em ca. 2,14 Ga. Granito-granodiorito-tonalito ortognaisses juvenis de idade no 

Riaciano (ca. 2,1 Ga) com assinatura geoquímica semelhante à de arco magmático (Complexo 

Pouso Alegre) que cavalgam o Complexo São Vicente, são a provável fonte principal de 

detritos para o complexo. Ambos bacia e fonte eram parte da borda Sul-Sãofranciscana da 

Paleoplaca São Francisco-Congo durante a aglutinação do Gondwana Oeste, e serviram de 

fonte para bacias de margem passiva do início do Neoproterozóico. A idade do granito 

Taguar, intrusão anorogênica do tipo-A, indica que por volta de 1,7 Ga o Complexo São 

Vicente encontrava-se em ambiente tectônico estável. 
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IV.3. Elementos-traço em zircão detrítico 

IV.3.1. Unidades metassedimentares 

 Os cristais de zircão detrítico analisados, pertencentes aos gnaisses, xisto e quartzitos, 

apresentaram o padrão de ETR típico de rochas ígneas crustais, com enriquecimento de ETR 

pesados (ETRP), empobrecimento em ETR leves (ETRL), anomalias positivas de Ce e 

negativas de Eu, independente da idade U-Pb do cristal (ANEXO VIII; Fig. IV.4a). 

Amostras que apresentaram pico de idade detrítica ao redor de 2130 Ma apresentam leve 

enriquecimento em ETR leves e anomalia positiva de Sm mais pronunciada quando 

comparadas às amostras com pico de idade ao redor de 2140 Ma. 

Todos os cristais de idade ao redor de 2,1 Ga analisados concentram-se nos campos de 

cristais de zircão provenientes de rochas geradas em ambientes orogênicos, máficas e félsicas, 

de afinidade cálcio-alcalina a alcalina (PUPIN, 2000) (Fig. IV.5a), com concentrações de 

Y2O3 entre 415 ppm e 3161 ppm e HfO2 no intervalo entre 8890 ppm e 22610 ppm. Tal 

assinatura é confirmada pelos valores da razão U/Yb entre 0,33 e 1,18 e pelas concentrações 

de Y (entre 568 ppm e 1230 ppm) e U (entre 79 ppm – 311 ppm), compatível com cristais 

originados de andesitos, granitos, granodioritos e rochas máficas geradas em ambiente de 

arcos magmáticos, com demarcável tendência andesito-riolítica (GRIMES et al., 2007; 

GEOROC, 2015) (Figs. IV.5b e c). A temperatura Ti-em-zircão (WATSON; WARK; 

THOMAS, 2006), entretanto apresentou grande variação, chegando a temperaturas 

compatíveis com a de cristais de magmas máficos (Fig. IV.5b). Essas temperaturas mais altas 

podem estar relacionadas ao enriquecimento de Ti devido à fatores não relacionados à 

cristalização (WATSON; WARK; THOMAS, 2006). 

A razão Th/U dos cristais de ca. 2,1 Ga quando relacionadas a idade, valores de εHft, 

YbN/GdN e concentração de Hf (ppm) sugerem informações interessantes sobre a evolução da 

área-fonte dos cristais detríticos (Fig. IV.6). Amostras com pico de idade ao redor de 2130 

Ma possuem cristais de zircão menos juvenis (εHft = -0,3 – +2), com maiores valores da razão 

Th/U (0,46 – 0,98), menores valores de fracionamento de ETRP (maioria dos dados com 

YbN/GdN entre 10 e 21) e maior concentração de Hf entre 9855 ppm e 18055 ppm quando 

comparados aos cristais com pico de idade mais antigo, ao redor de 2140 Ma (εHft = -0,4 e 

+5; Th/U = 0,1 – 0,7; YbN/GdN até 30 ppm; Hf = 8650 – 14350 ppm). Tais diferenças 

sugerem que a área fonte sofreu contaminação de fontes crustais durante sua evolução, com 

diminuição da temperatura dos magmas evidenciada pelos valores de Th/U mais altos nos 

cristais detríticos mais jovens (CLAIBORNE; MILLER; WOODEN, 2010; BARTH et al., 

2013; KIRKLAND et al., 2015). 
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Figura IV.4: Digrama de ETR normalizados para o valor de condrito segundo Taylor e McLennan 
(1985) ilustrando o padrão destes elementos nos cristais detríticos de zircão (a) e nos cristais ígneos 
(anfibolitos) e bordas metamórficas sobrecrescidas (b). 
 

 

Cristais detríticos de idade ao redor de 2,2 Ga e no Arqueano apresentaram 

concentrações similares ao cristais de zircão com pico de idade ao redor de 2140 Ma, com 

temperaturas Ti-em-zircão entre 710 ºC e 760ºC associadas a baixas concentrações de Hf e 
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baixas razões Th/U. Entretanto, as concentrações de HfO2, Y2O3 e de U variam entre cristais 

provenientes de granitos (alcalinos e cálcio-alcalinos), riolitos, andesitos, granodioritos de 

ambiente orogênico a anorogênico. 

 

 
Figura IV.5: diagramas de elementos-traço para cristais detríticos de idade no Paleoproterozóico e 
Arqueano pertencentes às diferentes unidades do Complexo São Vicente. (a) diagrama HfO2 vs. Y2O3 
extraído de Pupin (2000) com os diferentes campos composicionais correspondentes a diferentes tipos 
de rochas ígneas: (1-2) origem anorogênica; (3-4) origem anorogênica e orogênica; (5-6) origem 
orogênica; (b) diagrama Temperatura (ºC) vs. U (ppm) com diferentes campos correspondentes à 
cristais pertencentes à diferentes rochas ígneas. Dados de temperatura extraídos de Fu et al. (2008) e 
composições de U (ppm) extraídas de planilha pré-compilada e disponibilizada por GEOROC (2015 – 
http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/); (c) diagrama Y (ppm) vs. U/Yb (ppm) com campos de 
diferentes rochas ígneas. Campos “Arco magmático e Crosta Continental” e “Crosta Oceânica 
segundo Grimes et al. (2007). Demais campos delimitados com composições extraídas de planilha pré-
compilada e disponibilizada por GEOROC (2015). 
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Figura IV.6: gráficos binários comparativos entre a razão Th/U e assinatura isotópica de Hf, idade U-
Pb, fracionamento de ETRP e Hf (ppm) para cristais detríticos pertencentes às unidades 
metassedimentares do Complexo São Vicente (a) gráfico Th/U vs. εHft para cristais de zircão detrítico 
de variadas idades. Notar a correlação negativa entre εHft e a razão Th/U para cristais de amostras com 
idade de pico ao redor de 2,1 Ga; (b) Gráfico Th/U vs. Idade (Ma) para cristais de zircão detrítico. 
Notar menores valores da razão Th/U para cristais de amostras com idade de pico ao redor de 2140 
Ma; (c) gráfico Th/U vs. YbN/GdN para cristais de diversas idades e assinaturas isotópicas de Hf. Notar 
os maiores valores da razão Th/U associados a menores valores de fracionamento de ETRP para a 
maioria dos cristais de amostras com idade de pico ao redor de 2130 Ma; (d) gráfico Th/U vs. Hf 
(ppm) para cristais de zircão detrítico. Notar o predomínio de cristais de amostras com idade de pico 
ao redor de 2130 Ma com maiores concentrações de Hf. 
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IV.3.2. Hornblenda Anfibolitos 

 Os cristais de zircão de amostras de hornblenda anfibolitos pertencentes ao Complexo 

São Vicente, assim como os pertencentes às amostras metassedimentares, apresentaram o 

padrão de ETR típico de rochas ígneas crustais, com enriquecimento de ETRP em relação aos 

ETRL, anomalias positivas de Ce e negativas de Eu (ANEXO VIII; Fig. IV.4b). Entretanto, 

a amostra C-540 apresentou alguns cristais ígneos com anomalias negativas de Eu 

ligeiramente menores (0,60 a 0,70). Três análises realizadas em cristais de idade compatível 

com o metamorfismo que afetou a área de estudo (aprox. 570 Ma) apresentaram menor 

conteúdo total de ETR quando comparados aos cristais ígneos (Fig. IV.4b), com leve 

anomalia positiva de Ce quando existente (0,25) e a presença de concavidade no padrão de 

ETRP, confirmando a natureza metamórfica do cristal (HOSKIN; BLACK, 2000). 

 A maioria dos cristais analisados concentram-se nos campos daqueles provenientes de 

rochas geradas em ambientes orogênicos (PUPIN, 2000) (Fig. IV.7a), com concentrações de 

Y2O3 entre 94 ppm e 1718 ppm e HfO2 entre 9790 ppm e 13062 ppm. Tal assinatura é 

confirmada pelos valores da razão U/Yb entre 0,36 e 2,21 e pelas concentrações de Y (entre 

74 ppm e 1352 ppm) e U (entre 47 ppm – 336 ppm), compatível com cristais de uma 

tendência cálcio-alcalina em ambiente de arco magmático (GRIMES et al., 2007; GEOROC, 

2015) (Figs. IV.7b e c). As temperaturas Ti-em-zircão obtidas variaram de 680 ºC a 820 °C 

com predomínio de cristais da amostra C-509 com temperaturas compatíveis com rochas 

máficas e o restante dos cristais plotados na interface entre rochas máficas e 

félsicas/intermediárias (Fig. IV.7b). Um cristal pertencente à amostra C-509 e outro 

pertencente à amostra C-540, com idades próximas à idade de cristalização das rochas (idade 

U-Pb de 2132 e 2137 Ma) apresentaram temperaturas semelhantes de 804 °C e 805 °C. 

A maioria dos cristais ígneos dos anfibolitos apresentou razão Th/U entre 0,11 e 0,46 

similares às encontradas para os cristais de amostras detríticas com pico de idade ao redor de 

2140 Ma (Fig. IV.8). Concentrações de Hf (8302 – 11077 ppm), fracionamento YbN/GdN (8 – 

27) também são similares às destes cristais detríticos. Quatro cristais da amostra C-509 e um 

cristal da amostra C-540 apresentaram maior razão Th/U, entre 0,55 – 0,67, associada a 

menores valores de fracionamento de ETRP (YbN/GdN = 10-11). Entretanto, as idades destes 

cristais são semelhantes às dos demais, impedindo a correlação de tais diferenças 

composicionais com processos de evolução magmática. 
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Figura IV.7: diagramas de elementos-traço para cristais de zircão ígneos de idade no 
Paleoproterozóico pertencentes a hornblenda anfibolitos do Complexo São Vicente. (a) diagrama 
HfO2 vs. Y2O3 extraído de Pupin (2000) com os diferentes campos composicionais correspondentes a 
diferentes tipos de rochas ígneas: (1-2) origem anorogênica; (3-4) origem anorogênica e orogênica; (5-
6) origem orogênica; (b) diagrama Temperatura (ºC) vs. U (ppm) com diferentes campos 
correspondentes à cristais de zircão pertencentes à diferentes rochas ígneas. Dados de temperatura 
extraídos de Fu et al. (2008) e composições de U (ppm) extraídas de planilha pré-compilada e 
disponibilizada por GEOROC (2015 - http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/); (c) diagrama Y 
(ppm) vs. U/Yb (ppm) com campos de diferentes rochas ígneas. Campos “Arco magmático e Crosta 
Continental” e “Crosta Oceânica segundo Grimes et al. (2007). Demais campos delimitados com 
composições extraídas de planilha pré-compilada e disponibilizada por GEOROC (2015).Os campos 
delimitados correspondem a amostras detríticas com pico de idade em ca. de 2140 Ma (verde escuro) e 
ao redor de 2130 Ma (verde claro). 
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Figura IV.8: gráficos binários comparativos entre a razão Th/U e assinatura isotópica de Hf, idade U-
Pb, fracionamento de ETRP e Hf (ppm) para cristais ígneos pertencentes aos Hornblenda anfibolitos 
do Complexo São Vicente (a) gráfico Th/U vs. εHft; (b) Gráfico Th/U vs. Idade (Ma); (c) gráfico 
Th/U vs. YbN/GdN; (d) gráfico Th/U vs. Hf (ppm). Os campos delimitados correspondem a amostras 
detríticas com pico de idade em ca. de 2140 Ma (verde escuro) e ao redor de 2130 Ma (verde claro).  
 

 

IV.4. Sistema isotópico Rb-Sr 

Os valores das razões 87Sr/88Srt foram recalculados considerando t a provável idade de 

deposição (ver item IV.2 e ANEXO V). 

 Os gnaisses e o xisto do Complexo São Vicente analisados apresentaram valores da 

razão 87Sr/88Srmedido entre 0,707693 e 0,738141, com 87Sr/88Srt entre 0,701924 e 0,714086, 
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considerando o grupo de idades mais jovem de cada amostra como sendo a provável idade de 

deposição (t = 2130 e 2140 Ma). 

 Os hornblenda anfibolitos (amostras C-509 e C-540) apresentaram valores similares 
87Sr/88Srmedido de 0,705073 e 0,705334, respectivamente, enquanto a amostra C-544A 

apresentou alto valor para a mesma razão, 0,713777 (ANEXO V). Como as razões Sm/Nd e 
143Nd/144Ndmedido são similares para todas as amostras (Sm/Nd: C-509 = 0.23; C-540 = 0,27; 

C-544 = 0,28;  143Nd/144Ndmedido ver item IV.2 e ANEXO V), o aumento da razão 
87Sr/88Srmedido da amostra C-544A pode estar relacionado à percolação de fluidos alcalinos, 

ricos em Rb, durante o metamorfismo do Neoproterozóico. O alto valor da Rb/Sr desta 

amostra quando comparada com as demais (C-509=0.026; C-540=0.076; C-544A=0.140) e o 

intenso metassomatismo que afetou a rocha metaultramáfica associada reforçam esta hipótese. 

 Considerando apenas as amostras C-509 e C-540, os hornblenda anfibolitos 

apresentaram valores de 87Sr/88Srt de 0,702788 (amostra C-509, t = 2136 Ma) e 0,698499 

(amostra C-540, t = 2143), respectivamente.  Tais valores são consideravelmente baixos, 

indicando curto período de residência crustal. Aliado aos valores de εNdt obtidos para cada 

amostra, detalhado no artigo do item IV.2 (C-509 = +3,46 e C-540 = +2,3), indicam 

composição isotópica próximas às aceitas para o manto (Fig. IV.9a), similar a de basaltos de 

ilhas oceânicas ou basaltos continentais de assinatura juvenil, próxima à do MORB 

(MCLENNAN et al., 1990; WHITE, 2015). 

 

 

IV.5. Ambiente tectônico durante sedimentação e assinatura geoquímica da área-fonte 

Anomalias negativas de Eu acima de 0,75 e valores da razão Th/U abaixo de 3,0 se 

assemelham às de sedimentos depositados em bacias de ante-arco (Fig. IV.9b), com 

composições próximas à sedimentos originados em arcos não diferenciados (MCLENNAN et 

al., 1990). Amostras com valores de Th/U acima de 3,0 apontam para a contribuição crustal 

mais antiga evidenciada pelas idades U-Pb e valores de εHft descritos no item IV.2. A 

afinidade com fontes juvenis relacionadas a arcos magmáticos é confirmada pelos baixos 

valores da razão 87Sr/88Srt (0,701926 – 0,703356) para os gnaisses e valores pouco negativos a 

positivos de εNdi de todas as amostras (-0,89 – +2,72) (Fig. IV.9a). 
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Figura IV.9: Diagramas de classificação química segundo o ambiente tectônico de deposição e 
principal área-fonte: (a) gráfico 87Sr/86Sri vs. εNdi extraído e modificado de McLennan et al. (1990); 
(b) diagrama Th/U vs. EuN/Eu* com os campos das composições químicas de sedimentos derivados de 
bacias de retro-arco (R-A) e bacias de arco continental (AC), segundo McLennan et al. (1990). 
Sedimentos depositados em bacia de ante-arco possuem EuN/Eu* > 0,75, enquanto sedimentos 
depositados em domínio de margem passiva possuem EuN/Eu* < 0,75. Composições NASC, PAAS e 
composição média da crosta continental superior (CCS – Taylor e McLennan (1985) e NMORB 
(SUN; MCDONOUGH, 1989) plotadas para comparação. Indicações de arco jovem diferenciado, não 
diferenciado e crosta continental superior antiga segundo McLennan et al. (1990). 
 

 

IV.6. Discussões 

IV.6.1. Unidades metassedimentares 

 A partir de análises Sm-Nd em rocha total e U-Pb, Lu-Hf e elementos-traço em zircão, 

detalhadas nos itens IV.2 e IV.3, concluiu-se que a área-fonte dos sedimentos do Complexo 

São Vicente era formada por granitóides e rochas vulcânicas de idade entre 2170 – 2130, de 

assinatura isotópica juvenil, gerados em arco magmático cálcio-alcalino, com contribuição 

secundária de granitóides do Arqueano de assinatura crustal. Análises de elementos maiores e 

elementos-traço em rocha total confirmaram esta interpretação, indicando composição 

semelhante à de sedimentos depositados em ambiente de margem ativa, associadas a arco 

magmático não diferenciado (juvenil), com menor contribuição de rochas félsicas da crosta 

continental superior. A assinatura de elementos-traço dos cristais de zircão detrítico sugerem 

diferenças composicionais sutis entre amostras que apresentaram pico de idade mais jovem 

em ca. 2130 Ma e amostras com pico de idade mais antiga ao redor de 2140 Ma. Os cristais 

detríticos de idade ao redor de 2,1 Ga de amostras de pico de idade mais jovem possuem 

maior razão Th/U (0,46 – 0,98), valores de εHft menos juvenis (entre -0,3 e +2), maiores 
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concentrações de ETRL, menores valores de fracionamento de ETRP (10 e 21) e maior 

concentração de Hf (9855 ppm e 18055 ppm), sugerindo processos de contaminação crustal 

durante a evolução do arco magmático. 

A imaturidade química dos sedimentos precursores dos gnaisses e xisto analisados se 

reflete na presença de fragmentos líticos e grânulos de plagioclásio, quartzo e de feldspato 

potássico, nos baixos valores do índice de intemperismo químico (CIA = 48 a 51) e nos altos 

valores do índice de variabilidade de composição (ICV = 0,94 a 1,27) (item IV.2). Rochas 

com altos valores de ICV são geralmente encontradas em ambientes tectonicamente ativos, 

caracteristicamente depósitos de primeiro ciclo (COX; LOWE; CULLERS, 1995). Ambientes 

tectonicamente ativos estão geralmente associados a altas altitudes, com altas taxas de 

intemperismo físico, refletidos nos baixos valores de CIA destas amostras. 

Outras evidências de fonte juvenil relacionada a arcos magmáticos está na ausência de 

fortes anomalias negativas de Eu (EuN/Eu* > 0,80), principalmente quando associada à 

anomalias positivas de Sr, negativas de Zr e Hf, a razões Th/U abaixo de 3,0 e valores baixos 

para a razão 87Sr/86Srt (0,701926 – 0,703356) (Figs. 2 e 9 – MCLENNAN et al., 1990). 

Os muscovita quartzitos registram a influência de rochas mais antigas de assinatura 

crustal, pela presença de cristais de zircão detrítico de idade no Arqueano e no 

Paleoproterozóico com valores negativos de εHft (item IV.2). Nas análises de elementos 

maiores e elementos-traço destas rochas esta contribuição secundária se refletiu em maiores 

anomalias negativas de Eu (C-510 = 0,79; C-559 = 0,71), maiores valores da razão Th/U (C-

510 = 6,55; C-559 = 11,95), fortes anomalias negativas de Sr e levemente negativas de Zr e 

Hf. Apesar dos altos valores de CIA e baixos valores de ICV refletirem o maior grau de 

maturidade química destas rochas quando comparadas aos gnaisses, a composição similar à 

de arenitos sub-arcósianos marca a sua imaturidade (NESBITT; YOUNG, 1982; HERRON, 

1988; MCLENNAN et al., 1990; COX; LOWE; CULLERS, 1995). Cristais detríticos de 

2,13-2,17 Ga de assinatura juvenil (ɛHft positivos) presentes nos quartzitos e valores de ɛNdt 

positivos a pouco negativos destas amostras confirmam a presença de rochas juvenis 

associadas a arcos magmáticos na área-fonte (FLOYD; LEVERIDGE, 1987; MCLENNAN et 

al., 1990). Considerando que todas as unidades metassedimentares tiveram como área-fonte 

principal as mesmas rochas, os altos valores de CIA e baixos valores de ICV dos quartzitos 

estariam relacionados à reciclagem sedimentar intensa (MCLENNAN et al., 1990; COX; 

LOWE; CULLERS, 1995) ou à mistura de fontes mais antigas e distais. 

A área-fonte secundária formada por granitóides de assinatura isotópica crustal (εNdt 

= -0.9 a +0.6; Nd TDM=2460-2333 Ma; εHft = -9 a -0.3) e idade no Arqueano (2,8 – 2,6 Ga) e 
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Paleoproterozóico que serviram de área-fonte secundária para as unidades metassedimentares 

são facilmente encontradas no sul do Cráton São Francisco e nos alóctones de idade no 

Arqueano-Paleoproterozóico do Orógeno Brasília Meridional (Capítulo III; ANEXO II), 

aproximado da bacia com a evolução da subducção. Entretanto, a existência de uma crosta 

siálica pouco espessa como embasamento do arco magmático juvenil não deve ser descartada. 

 

IV.6.2. Anfibolitos 

 Os hornblenda anfibolitos associados às rochas metassedimentares e rochas 

metaultramáficas apresentam assinatura semelhante à de basaltos de assinatura toleítica 

(IRVINE; BARAGAR, 1971; PEARCE, 1996). Valores de 87Sr/86Srt de 0.698499 e 0.702788 

associados à valores de εNdt positivos (+3,2 e +2,2) e baixas razões de 143Nd/144Ndt (0.510042 

e 0.509979) marcam a assinatura juvenil destes magmas máficos. 

 A maioria dos cristais de zircão ígneo apresentou assinatura de elementos-traço 

compatível com andesitos gerados em ambientes orogênicos de arco magmático. A assinatura 

dos anfibolitos é similar à dos cristais detríticos provenientes de rochas com pico de idade 

mais antiga, em ca. 2140 Ma, confirmando o importante magmatismo juvenil desta idade 

discutido no item IV.2. 

 

IV.6.3. Ausência de unidades correlatas 

Meta-arenitos na sequência inferior do Domínio São Roque (Formação Boturuna) 

poderiam ser associados ao Complexo São Vicente devido ao predomínio de cristais de zircão 

detrítico de idade no Paleoproterozóico nestas rochas (HENRIQUE-PINTO et al., 2015). 

Entretanto, a idade máxima de deposição da Formação Boturuna é mais jovem e bem 

estabelecida em aproximadamente 1800-1700 Ma (Fig. IV.10a), através da datação U-Pb de 

rochas meta-vulcânicas intercaladas aos metassedimentos e pela população de zircão detrítico 

mais jovem ((VAN SCHUMS; TASSINARI; CORDANI, 1986; OLIVEIRA et al., 2008; 

HENRIQUE-PINTO et al., 2015). Adicionalmente, a presença comum de cristais de idade no 

Arqueano e pico de idade ao redor de 2,2 Ga é característica típica de todas as amostras do 

Domínio São Roque. Tal assinatura está ausente no Complexo São Vicente, que possui como 

característica diagnóstica picos de idade ao redor de 2,1 Ga. A sequência superior do Domínio 

São Roque (Grupo Serra do Itaberaba) possui idade mínima de deposição em 1395 Ma, 

determinada pela idade U-Pb de cristalização de meta-andesitos intercalados aos 

metassedimentos (JULIANI et al., 2000). 
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Figura IV. 10: (a) Diagrama de probabilidade comparativa entre cristais de zircão detrítico do 
Complexo São Vicente (verde escuro) e cristais de zircão detrítico pertencentes ao Domínio São 
Roque (HENRIQUE-PINTO et al., 2015). Idades de cristalização de rochas meta-vulcânicas e 
plutônicas plotadas para comparação de idades mínimas e máximas de deposição (Juliani et al., 2000; 
Oliveira et al., 2008; van Schums et al., 1986); (b) Idade (Ga) vs. Proporção Cumulativa (%) para 
amostras pertencentes ao Complexo São Vicente e ao Domínio São Roque (HENRIQUE-PINTO et 
al., 2015). Notar o predomínio de idades ao redor de 2,1 Ga para o Complexo São Vicente e ao redor 
de 2,2 Ga para o Domínio São Roque, além da presença de ca. 40% de cristais mais antigos do que 2,3 
Ga pertencentes ao último; (c) Diagrama de probabilidade de comparação entre idade de cristais 
detríticos de zircão do Complexo São Vicente (verde escuro) e cristais de zircão detrítico pertencentes 
às sequências metassedimentares do Domínio Apiaí: Sequência Lajeado, Sequência 
Metavulcanossedimentar Votuverava, Sequência Serra das Andorinhas e Grupo Itaiacoca (BASEI et 
al., 2008; FALEIROS; PAVAN, 2013; CAMPANHA et al., 2014; HENRIQUE-PINTO et al., 2015). 
Idades de cristalização de rochas ígneas metabásicas e plutônicas plotadas para comparação de idades 
mínimas e máximas de deposição (VAN SCHUMS; TASSINARI; CORDANI, 1986; JULIANI et al., 
2000; OLIVEIRA et al., 2008; SIGA et al., 2011; SIGA JR. et al., 2011a, 2011b). 
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Rochas metassedimentares com pico de idade detrítica ao redor de 2,1 Ga associadas a 

magmatismo de idade no Estateriano contemporâneo ao granito Taguar (Fig. 10c) são 

encontrados no Domínio Apiaí (KAULFUSS, 1991; BASEI et al., 2008; SIGA JR. et al., 

2011b; FALEIROS; PAVAN, 2013; CAMPANHA et al., 2014). Entretanto, cristais detríticos 

de idade no Arqueano, Estateriano e Mesoproterozóico são comuns nas unidades 

metassedimentares, estabelecendo a idade máxima de deposição entre 1,4 Ga e 1,2 Ga para a 

Sequência Lajeado e ao redor de 1,7 Ga para a Sequência Metavulcanossedimentar 

Votuverava. Rochas metabásicas intrusivas nestas sequências indicam idade mínima 

deposicional ao redor de 1,4 Ga (SIGA et al., 2011; SIGA JR. et al., 2011a) (Fig. 10c), similar 

às estabelecidas para o Grupo Serra do Itaberaba do Domínio São Roque (JULIANI et al., 

2000). Núcleos do embasamento de idade no Riaciano (~2,2 Ga) encontram-se associados à 

estas sequências metassedimentares e exibem assinatura isotópica crustal marcadas por 

valores de εNdt entre -9 e -5, respectivamente (Siga Jr. et al., 2011b, 2007). Portanto, a 

correlação entre as sequências metassedimentares do Domínio Apiaí e do Complexo São 

Vicente torna-se inviável. 
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CAPÍTULO V 

O GRUPO CARRANCAS 
 

 

 

 O Grupo Carrancas, como descrito no Capítulo III, é caracterizado por uma sequência 

deposicional, com Unidade Quartzítica Inferior na base (TROUW; RIBEIRO; PACIULLO, 

1980), em contato transicional com a Formação Campestre (TROUW; RIBEIRO; 

PACIULLO, 1980), seguida pela Unidade Quartzítica Superior no topo (Figs. V.1) 

(COUTINHO, 2012; WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). 

 Na Serra da Estância, a Unidade Quartzítica Superior encontra-se em contato tectônico 

com a Unidade Metawacke (Fig. V.2), sin-colisional de idade máxima de deposição no 

Ediacarano (WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). Na Serra de Carrancas toda a sequência 

deposicional apresenta-se mapeada, com claro contato transicional entre a Unidade 

Quartzítica Inferior e a Formação Campestre, com aumento gradativo do predomínio de 

metapelitos sobre muscovita quartzitos, que reaparecem próximo ao contato com a Unidade 

Quartzítica Superior (Fig. V.2). Por outro lado, na região da Serra do Pombeiro a Formação 

Campestre ocorre em contato discordante com a Unidade Metawacke, sendo a Unidade 

Quartzítica Superior ausente (Fig. V.2). 
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Figura V.1: mapa geológico da região da cidade de Carrancas modificado de Paciullo et al. (2002), 

Ribeiro et al. (2002) e Westin e Campos Neto (2013). Linhas verticais em preto correspondem à 
localização das colunas estratigráficas da Figura V.2. 
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Figura V.2: colunas estratigráficas do Grupo Carrancas nas serras da Estância, de Carrancas e do 

Pombeiro. Localização no mapa da Figura V.1. 
 

 

Unidade Quartzítica Inferior 

Apresenta transição entre muscovita quartzito com muscovita-quartzo xisto e 

muscovita xistos. A diferenciação entre os três litotipos está na proporção relativa entre 

quartzo e muscovita. Camadas métricas espessas, lenticulares e descontínuas de quartzitos são 

frequentes. 

 A muscovita é esverdeada, mais precisamente fengita (PREVIATO, 2013), e 

determina as porções lepidoblásticas, marcando a foliação principal. As porções 

granoblásticas são compostas essencialmente por quartzo com a presença de plagioclásio e de 

minerais opacos como minerais acessórios principais (Fig. V.3 A e B). 
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Figura V. 3: fotomicrografias de amostras pertencentes às unidades do Grupo Carrancas analisadas 
neste trabalho. (A) e (B) Muscovita-quartzo xisto com plagioclásio pertencente à Unidade Quartzítica 
Inferior (C-543); (C) e (D) Cianita-estaurolita-granada-biotita-muscovita xisto porfiroblástico 
pertencente à Formação Campestre (C-552); (E) e (F) feldspato (microclínio + plagioclásio)-
muscovita-quartzo xisto pertencente à Unidade Quartzítica Superior (C-546 e C-547). 
 

 

Formação Campestre (Trouw et al, 1980) 

 Caracterizada pela alternância entre muscovita quartzitos e filitos/xistos grafitosos, 

com aumento do predomínio dos filitos/xistos da para o topo onde há ausência da Unidade 
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Quartzítica Superior. Na Serra de Carrancas, o predomínio de filitos/xistos em direção ao topo 

também é observado, porém intercalações de quartzitos tornam-se comuns próximo ao 

contato com a Unidade Quartzítica Superior (Fig. V.2). 

 Os muscovita quartzitos são compostos essencialmente por muscovita e quartzo, com 

predomínio de porções granoblásticas e granulação fina a média. Os filitos/xistos grafitosos 

apresentam variações mineralógicas e texturais, condicionadas pelo aumento do grau 

metamórfico, que varia de fácies xisto verde para fácies anfibolito, do norte para o sul da área. 

Os xistos variam de grafita-muscovita xistos de coloração cinza e granulação fina e xistos 

ricos em cloritóide, granada e muscovita a norte a xistos porfiroblásticos ricos em estaurolita, 

cianita e granada a sul (Fig. V.3 C e D). A matriz granoblástica é rica em quartzo com a 

presença subordinada de plagioclásio. 

 

Unidade Quartzítica Superior 

 Denominada anteriormente por Coutinho (2012) Formação Chapada das Perdizes, 

apresenta-se em afloramentos como a Unidade Quartzítica Inferior, com a mesma transição 

entre muscovita quartzitos, muscovita-quartzo xistos e muscovita xistos e a presença 

característica de muscovita esverdeada. 

 Entretanto, petrograficamente, o muscovita-quartzo xisto do topo apresenta maior 

proporção de plagioclásio quando comparado ao da base, com presença adicional de 

microclínio, ambos feldspatos ultrapassando 5% da composição total da rocha, 

caracterizando-se como feldspato (plagioclásio+microclínio)-muscovita-quartzo xisto (Fig. 

V.3 C e D). 

 

 

V.1. Elementos maiores e menores: influência de intemperismo químico e maturidade 

 Apenas amostras da Formação Campestre e da Unidade Quartzítica Superior foram 

analisadas para obtenção de elementos maiores, menores e elementos-traço por FRX 

(ANEXO III). 

A amostra C-552 pertencente à Formação Campestre apresentou valores 

intermediários para o índice de intemperismo químico CIA (NESBITT; YOUNG, 1982) e 

para o índice de variabilidade de composição ICV (COX; LOWE; CULLERS, 1995) (CIA = 

59 e ICV = 1,01) (Fig. V.4a). Estes valores são muito diferentes dos esperados para rochas 

pelíticas ricas em alumínio, obtidos para muscovita xistos da Formação Campestre por Westin 

e Campos Neto (2013), i.e. baixos valores de ICV associados a altos valores de CIA. O 
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afloramento da amostra C-552 apresentou veios granoblásticos ricos em quartzo de 

granulação mais grossa do que a matriz pelítica, fator determinante para o aumento da 

proporção de SiO2. No diagrama de classificação química de arenitos de Herron (1988) 

observa-se que a amostra C-552 possui altas proporções de SiO2, similares à de arenitos ricos 

em fragmentos líticos, enquanto as amostras analisadas por Westin e Campos Neto (2013) 

apresentam composições semelhantes à de pelitos (Fig. V.4b). 

O feldspato-muscovita-quartzo xisto grafitoso pertencente à Unidade Quartzítica 

Superior (C-547) apresentou valores intermediários de CIA e ICV semelhantes aos obtidos 

para amostra C-552, com valor de CIA de 61 e ICV 0,96 (Fig. V.4a). Neste caso, a 

composição mineralógica da amostra confirma os valores intermediários obtidos, com a 

presença de feldspato e muscovita, indicando a baixa maturidade do sedimento original. O 

valor de CIA sugere uma influência moderada de intemperismo químico, possivelmente 

relacionada à exposição da área-fonte contemporânea à sedimentação, à moderada reciclagem 

sedimentar, ou à área-fonte e bacia de deposição localizada em baixas latitudes. No diagrama 

de Herron (1988) observa-se que a amostra C-547 possui composição semelhante à de 

arenitos sub-arcósios, compatível com as informações dos índices ICV e CIA e as 

observações petrográficas descritas anteriormente (Fig. V.4b). 

 

 
Figura V.4: (a) gráfico CIA vs. ICV para amostras pertencentes ao Grupo Carrancas. CIA = 
Al2O3/(Al2O3 + CaO + Na2O + K2O) (NESBITT; YOUNG, 1982); ICV = (Fe2O3 + K2O + Na2O + 
CaO + MgO + MnO + TiO2) / Al2O3 (COX; LOWE; CULLERS, 1995); (b) Diagrama de classificação 
química de arenitos e folhelhos segundo Herron (1988). Fm. Campestre1: dados da Formação 
Campestre extraídos de Westin e Campos Neto (2013). 
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V.2. Elementos-traço: padrão de ETR, assinatura geoquímica da fonte e ambiente 

deposicional 

 As amostras pertencentes às unidades Quartzítica Inferior e Superior e à Formação 

Campestre apresentaram padrão de ETR similar a da média de sedimentos recentes 

depositados em ambientes de margem passiva (MCLENNAN et al., 1990; LIMMER et al., 

2012) (ANEXO IV). 

O muscovita quartzo xisto da Unidade Quartzítica Inferior (C-543) possui maior 

concentração de ETR, com a soma total (∑ETR) igual 195 ppm. Maiores valores de 

fracionamento também foram observados, com LaN/YbN igual a 23,8, LaN/SmN igual a 6,11 e 

GdN/YbN igual a 2,41, com anomalia negativa de Eu (EuN/Eu*) igual a 0,63 (Fig. V.5). 

As amostras C-546 e C-547 pertencentes à Unidade Quartzítica Superior diferem da 

unidade inferior por apresentarem valores de ∑ETR de 58 e 93, respectivamente, valores 

LaN/YbN de 7,03 e 8,40, fracionamento de ETRL de 3,43 e 3,52, baixos valores de 

fracionamento de ETRP (GdN/YbN = 1,43 e 1,49). As anomalias negativas de Eu de 0,63 e 

0,67 são semelhantes à unidade inferior (Fig. V.5).  

As anomalias negativas de Eu dos quartzitos sugerem a presença de rochas que 

sofreram diferenciação intracrosta, envolvendo cristalização fracionada de plagioclásio 

(mineral que retém Eu em sua estrutura cristalina) na área-fonte das unidades (MCLENNAN 

et al., 1990). Entretanto, os valores de fracionamento e a soma total de ETR maiores para a 

Unidade Quartzítica Inferior quando comparada à Unidade Quartzítica Superior sugere áreas-

fonte distintas para ambas as formações, confirmando as diferenças mineralógicas (Fig. V.5). 

O cianita-estaurolita-granada-muscovita xisto grafitoso (amostra C-552) da Formação 

Campestre possui fracionamento de ETR de 12,2, fracionamento de ETRL de 4,25, 

fracionamento de ETRP de 3,0 e baixa anomalia negativa de Eu (EuN/Eu* = 0,82). Este valor 

de anomalia negativa de Eu é similar aos obtidos por Westin e Campos Neto (2013) para 

metapelitos da Formação Campestre e, provavelmente, refletem fracionamento de minerais 

pesados durante processos de deposição sedimentar (concentração na fração areia), 

característica comum em pelitos, não representando a composição original da área-fonte (Fig. 

V.5). 

  



Capítulo V – O Grupo Carrancas 
 

103 

 
Figura V.5: diagrama do padrão de elementos terras raras das amostras pertencentes ao Grupo 
Carrancas. Valores normalizados para a composição de condrito de Taylor and McLennan (1985). Fm. 
Campestre1: dados da Formação Campestre extraídos de Westin e Campos Neto (2013). 
 

Anomalias negativas de Eu abaixo de 0,70 e valores da razão Th/U acima de 3,0 para 

os muscovita quartzitos apontam para composições semelhantes à de sedimentos depositados 

em margem passiva (Fig. V.6a). Os valores de ΣETRN das amostras da Unidade Quartzítica 

Superior são semelhantes aos obtidos por McLennan et al. (1990) para amostras de 

sedimentos depositados em ambientes de margem passiva, enquanto a amostra C-543 

assemelha-se a sedimentos depositados em bacias de arco continental  (Fig. V.6b). Amostras 

da Formação Campestre possuem valores de ΣETRN variáveis, similares aos de sedimentos 

depositados em bacias de margem passiva e bacias de retro-arco e arco continental 

(MCLENNAN et al., 1990). 

As amostras C-546 e C-543 (unidades Quartzítica Superior e Inferior, 

respectivamente) possuem maiores valores da razão Th/U sugerindo importante contribuição 

de rochas de crosta continental superior na sua fonte. Por outro lado, a amostra C-547 da 

Unidade Quartzítica Superior possui valores da razão Th/U próximos à 3,0, sugerindo 

importante contribuição de rochas geradas em arcos magmáticos. Composição média de 

pelitos pós-arqueanos da Austrália (PAAS – Post-Archean Average Australian Shale 

composite; NANCE; TAYLOR, 1976) e composição média da crosta continental superior 

(CCS - TAYLOR; MCLENNAN, 1995) apresentaram valores semelhantes aos da amostra C-

547. 
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Figura V. 6: (a) diagrama da razão Th/U vs. EuN/Eu* para amostras do Grupo Carrancas. Limites dos 
campos definidos segundo informações de McLennan et al. (1990); (b) gráfico de ΣETRN vs. EuN/Eu* 
para amostras do Grupo Carrancas. Valores de sedimentos depositados em diferentes ambientes 
tectônicos (MCLENNAN et al., 1990), PAAS (NANCE; TAYLOR, 1976), CCS (TAYLOR; 
MCLENNAN, 1995) e N-MORB (SUN; MCDONOUGH, 1989) plotados para comparação. Fm. 
Campestre1: dados da Formação Campestre extraídos de Westin e Campos Neto (2013). 
 

Os valores de anomalia negativa de Eu dos xistos da Formação Campestre devem ser 

desconsiderados devido ao fracionamento mineral, porém os valores de Th/U, assim como 

para a amostra C-547, são compatíveis com valores próximos ao limite entre crosta 

continental superior e arco magmático. 

A composição química semelhante à de sedimentos depositados em ambientes de arco 

continental e retro-arco não indica necessariamente deposição em ambientes tectônicos 

semelhantes, mas proveniência a partir de rochas de crosta continental antiga e rochas geradas 

em arcos magmáticos. 

 

V.3. Idade U-Pb, assinatura Lu-Hf e elementos-traço em zircão detrítico 

Os cristais de zircão detrítico analisados variam de equidimensionais, prismáticos e 

arredondados, com terminais piramidais ou arredondadas, apresentando zoneamento 

magmático oscilatório, complexo e zonado (CORFU et al., 2004) (Fig. V.7). Fragmentos de 

cristais, cristais homogeneamente claros e escuros (sem zoneamento) são comuns. Texturas 

de reabsorção intermediária e núcleos herdados são comuns, assim como bordas de 

sobrecrescimento (CORFU et al., 2004). 
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Figura V.7: Imagens de catodoluminescência de cristais de zircão representativos das amostras do 
Grupo Carrancas. Círculos de cor vermelha representam análises U-Pb. Análises de Lu-Hf foram 
realizadas no mesmo local das análises de U-Pb. Análises de elementos-traço foram realizadas na 
mesma textura das análises de U-Pb e Lu-Hf (raster). 
 

No diagrama de distribuição cumulativa é possível observar que as idades detríticas 

obtidas para as amostras de cada unidade são concordantes com as informações estratigráficas 

coletadas em campo (ANEXO VI - Fig. V.2). Observa-se o aumento gradativo, da base ao 

topo da sequência, da proporção de cristais com idades mesoproterozóicos em relação aos 

cristais paleoproterozóicos e arqueanos (Fig. V.8a). A amostra pertencente à Unidade 

Quartzítica Inferior (C-543) possui apenas cristais de idade entre 2,8 Ga e 2,1 Ga, enquanto a 

amostra pertencente à Unidade Quartzítica Superior possui cristais de idade entre 2,7 Ga e 0,9 

Ga, com amplo predomínio de cristais entre 1,5 e 1,1 Ga. A Formação Campestre, 

estratigraficamente intermediária, possui amostras com predomínio de idades 
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paleoproterozóicas sobre mesoproterozóicas e amostras em que a presença de ambos os 

grupos é proporcionalmente similar. 

 

V.3.1. Unidade Quartzítica Inferior 

 Os cristais de zircão detrítico da amostra C-543 apresentam o predomínio de idades 

paleoproterozóicas e o conjunto com erros 2σ variando entre 13 e 33 Ma. No digrama de 

probabilidade observa-se uma distribuição praticamente unimodal de idades entre 2189 Ma e 

2123 Ma, com pico de aproximadamente 2150 Ma (Fig. V.8b), além quatro cristais isolados 

em idades de 2837 ± 22 Ma, 2682 ± 19 Ma, 2475 ± 21 Ma e 2242 ± 33 Ma. 

 Dez dos vinte e seis cristais datados foram selecionados para análises do sistema 

isotópico Lu-Hf (ANEXO VII) e todos apresentaram valores da razão 176Lu/177Hf < 0,002. Os 

valores de εHft dos cristais de zircão pertencentes ao grupo principal (t = 2189-2123 Ma) 

variam de -0,1 a +3,2, com idades Hf TDM entre 2747 Ma e 2585 Ma e 176Hf/177Hft entre 

0,281418 e 0,281474. (Fig. V.9a). Os cristais de idade no Arqueano possuem valores de εHft 

de -2,4 (t = 2837 Ma) e +0,4 (t = 2682 Ma), com idades Hf TDM de 3453 Ma e 3156 Ma e 
176Hf/177Hft de 0,280891 e 0,281070, respectivamente. Destaque para o zircão detrítico eo-

Sideriano (2475 Ma) que possui εHft de +7,8 com idade Hf TDM associada de 2520 Ma 

(176Hf/177Hft = 0,281414). O cristal de 2242 Ma apresenta εHft +3,6 e idade Hf TDM de 2606 

Ma (176Hf/177Hft = 0,281449). 

	 

V.3.2. Formação Campestre 

 Os cristais detríticos de zircão do muscovita quartzito da Formação Campestre 

apresentam contribuições equivalentes de rochas de idade no Mesoproterozóico (45%), de 

1580 Ma a 1001 Ma, e rochas de idade no Paleoproterozóico (48%), de 2452 Ma a 1622 Ma 

(VALLADARES et al., 2004; WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). Contribuição subordinada 

de rochas de idade no Arqueano (7%), de 3089 Ma a 2618 Ma foram descritas pelos autores. 

Cristais mesoproterozóicos apresentaram assinatura juvenil (εHft entre +3,35 a +7,13), à 

exceção de um cristal de 1535 Ma com εHft = -1,21 (WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). A 

maioria dos cristais de idade no Paleoproterozóico apresentaram assinatura crustal, exceto um 

cristal de 2294 Ma com εHft = +6,69 e um cristal de 1997 Ma que apresentou εHft = +1,52 

(WESTIN; CAMPOS NETO, 2013). 
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Figura V.8: (a) Diagrama de Idade (Ma) vs. Distribuição Cumulativa (%) de idades U-Pb detríticas de 
amostras pertencentes ao Grupo Carrancas. Fm. Campestre1: dados da Formação Campestre extraídos 
de Valladares et al. (2004) e Westin e Campos Neto (2013); (b) diagrama de Idades U-Pb detríticas 
(Ma) vs. frequência e probabilidade relativa para amostra pertencente à Unidade Quartzítica Inferior 
(C-543); (c) diagrama de Idades U-Pb detríticas (Ma) vs. frequência e probabilidade relativa para 
amostra pertencente à Formação Campestre (C-552); (d) diagrama de Idades U-Pb detríticas (Ma) vs. 
frequência e probabilidade relativa para amostra pertencente à Unidade Quartzítica Superior (C-547). 
Notar o aumento da ocorrência de cristais de idade no Mesoproterozóico da base para o topo da 
sequência. 
 

 

Por outro lado, o cianita-estaurolita-granada-biotita-muscovita xisto grafitoso (amostra 

C-552) apresentou idades variadas entre 2785 Ma a 943 Ma, com predomínio de cristais de 

idade no Paleoproterozóico (45% da amostras) sobre cristais de idade no Mesoproterozóico 

(27%) e Arqueano (23%). Os cristais arqueanos variam de 2785 Ma a 2701 Ma, com pico de 

aproximadamente 2720 Ma (Fig. V.8c). Os cristais paleoproterozóicos variam de 2208 Ma a 

1637 Ma, com dois picos ao redor de 2190 Ma e 2110 Ma, e o cristais mesoproterozóicos 

determinam um pico de idade ao redor de 1250 Ma e idades isoladas e descontínuas entre 

1549 Ma e 1233 Ma. O único cristal Neoproterozóico de idade 943 ± 28 Ma possui 

concordância de 91%. 
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Figura V.9: (a) Diagrama Idade (Ma) vs. εHft para cristais de zircão detrítico pertencentes às amostras 
do Grupo Carrancas. Notar o predomínio de cristais juvenis de idade no Mesoproterozóico na amostra 
da Unidade Quartzítica Superior quando comparada às demais amostras. Linhas verticais marcam os 
limites entre o Arqueano e as Eras do Proterozóico; (b) Diagrama Idade (Ma) vs. εNdt para amostras 
do Grupo Carrancas. Notar o aumento gradativo da idade modelo e dos valores de εNdt da base para o 
topo da sequência e a correlação dos dados de Nd em rocha total com os dados de Hf de cristais 
detríticos de zircão. Fm. Campestre1: dados da Formação Campestre extraídos de Valladares et al. 
(2004) e Westin e Campos Neto (2013). 
 

 

 Todos os cristais de idade no Mesoproterozóico da amostra C-552 possuem assinatura 

juvenil, com valores de εHft entre +2,5 e +4,8 (t = 1549 – 1233 Ma) (Fig. V.9a), com idades 

Hf TDM entre 2125 Ma e 1752 Ma e 176Hf/177Hft entre 0,281870 e 0,282120. Os valores de 

εHft dos cristais de idade no Paleoproterozóico variam de -3,9 a +3,9 (t = 2208 – 1637 Ma), 

com idades Hf TDM entre 2432 Ma e 2918 Ma e 176Hf/177Hft entre 0,281374 e 0,281662. Os 

cristais de idade no Arqueano indicam assinatura crustal, com valores de εHft entre -4,3 e -1,2 

(t = 2785 – 2705 Ma), com idades Hf TDM entre 3487 Ma e 3276 Ma e 176Hf/177Hft entre 

0,280899 e 0,281010. O cristal de idade 943 Ma possui εHft  de -4,2 e idade Hf TDM de 2071 

Ma e 176Hf/177Hft igual a 0,282070. 

 

 

V.3.3. Unidade Quartzítica Superior 

 Os cristais detríticos de zircão da Unidade Quartzítica Superior indicam área-fonte 

distinta à da Unidade Quartzítica Inferior, confirmando as diferenças mineralógicas e 

geoquímicas de ETR discutidas anteriormente. O muscovita-quartzo xisto do topo apresenta 
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maioria de cristais detríticos de idade no Mesoproterozóico, com 66% dos grãos entre 1539 

Ma e 1128 Ma (Fig. V.8d). Cristais de idade entre 2047 Ma e 1735 Ma indicam contribuição 

subordinada de rochas de idade no Paleoproterozóico (29%). Um cristal de idade 2771 ± 22 

Ma (99% de concordância) e um cristal de 975 ± 25 Ma (93% de concordância) também 

foram identificados. O grupo mesoproterozóico predominante apresentou dois picos 

principais de idade ao redor de 1400 Ma e 1190 Ma e dois picos subordinados de 

aproximadamente 1260 Ma e 1530 Ma. O grupo de idades no Paleoproterozóico apresenta um 

pico de idade ao redor de 1880 Ma e outro pico subordinado de idade ao redor de 1760 Ma. 

 Doze cristais de idade no Mesoproterozóico foram analisados para o sistema isotópico 

Lu-Hf e apresentaram, assim como as rochas da Formação Campestre, valores de εHft 

juvenis, entre +0,7 e +7,1 (t = 1539 – 1128 Ma), com idades Hf TDM entre 2312 Ma e 1662 

Ma e 176Hf/177Hft entre 0,281837 e 0,282174 (Fig. V.9a). Um cristal de 1379 Ma apresentou 

valor de εHft de -2,5 e idade Hf TDM de 2312 Ma. Seis cristais de idade no Paleoproterozóico 

apresentaram valores de εHft entre -4,9 e -0,6 (t = 2047 – 1735 Ma), idades Hf TDM 

associadas de 2988 Ma a 2471 Ma e valores de 176Hf/177Hft entre 0,281339 e 0,281662. O 

cristal de idade 2771 Ma possui εHft de -10,45, com idade Hf TDM de 3912 Ma (176Hf/177Hft = 

0,280707)  e o cristal de 975 Ma apresenta εHft de -8,4 com idade Hf TDM de 2361 Ma 

(176Hf/177Hft = 0,281931). Os valores obtidos da razão 176Lu/177Hf são sempre menores do que 

0,002 para todos os cristais analisados. 

 

V.3.4. Idade máxima de deposição 

 A idade máxima de deposição foi estabelecida utilizando o zircão detrítico mais jovem 

de cada amostra. No caso de erro 1σ > 10 Ma, a idade só foi considerada quando não houve 

sobreposição com a próxima idade mais jovem (DICKINSON; GEHRELS, 2009). 

 A Unidade Quartzítica Inferior é uma exceção e sua idade máxima de deposição não 

pôde ser determinada utilizando o cristal detrítico mais jovem. A amostra analisada possui um 

pico de idade em ca. de 2150 Ma, entretanto, apresenta contato transicional normal com a 

Formação Campestre, sem evidências de contato discordante entre ambas (TROUW; 

RIBEIRO; PACIULLO, 1980, 1983; PACIULLO et al., 2000; COUTINHO, 2012). Desta 

forma, a deposição da Unidade Quartzítica Inferior ocorreu antes de 932 ± 39, idade máxima 

de deposição considerada para a Formação Campestre considerando os dados descritos por 

Valladares et al. (2004) e Westin e Campos Neto (2013). O xisto grafitoso da Formação 

Campestre analisado neste trabalho apresentou cristal mais jovem de idade 943 ± 28 Ma e a 

Unidade Quartzítica Superior possui idade máxima de deposição de 975 ± 25 Ma. 
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Todas as idades máximas de deposição obtidas neste trabalho são semelhantes, 

considerando o erro associado, e sugerem uma idade máxima de deposição em 900 Ma para o 

Grupo Carrancas. 

 

V.3.5. Assinatura de elementos-traço e prováveis rochas de origem 

 Todos os cristais de zircão detríticos analisados, independente da idade U-Pb e 

assinatura isotópica do sistema Lu-Hf, apresentaram composição típica de zircão cristalizado 

em rochas ígneas crustais, com anomalia positiva de Ce, anomalia negativa de Eu e 

empobrecimento de ETRL em relação aos ETRP (HOSKIN; BLACK, 2000; BELOUSOVA; 

GRIFFIN; O’REILLY, 2006; GRIMES et al., 2007) (ANEXO VIII; Fig. V.10). A maioria 

dos cristais apresentou anomalias negativas de Eu entre 0,1 e 0,60, concentrações totais de 

ETR entre 300 ppm e 1000 ppm, YbN/GdN entre 10 e 30, com algumas exceções que serão 

descritas posteriormente. Além disso, grande parte dos cristais apresentou concentrações de 

Hf2O (ppm) e Y2O3 (ppm) similares à de cristais de zircão provenientes de rochas ígneas de 

ambientes orogênicos (PUPIN, 2000), com concentração nos campos 5a, 5b e 5c (Hf2O = 

9212 – 16377; Y2O3 = 503 – 1884; Figs. V.11a e V.12a). Temperaturas Ti-em-zircão 

(WATSON; HARRISON, 2006), concentrações de U (ppm), Y (ppm) e razão U/Yb para a 

maioria dos cristais não foi diagnóstica (T = 666 – 780 ºC; U = 54 – 549 ppm; Y = 396 – 

2877; U/Yb = 0,16 – 1,50), sendo características de cristais originados em rochas 

intermediárias e félsicas (FU et al., 2008), andesitos e granodioritos à riolitos e granitos (Figs. 

V.11b e V.12b), semelhantes à cristais originados em rochas ígneas de arco magmático (Figs. 

V.11c e V.12c). 
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Figura V.10: padrões de ETR para cristais detríticos de zircão de diferentes idades pertencentes à 
Unidade Quartzítica Inferior (I), à Formação Campestre (II) e à Unidade Quartzítica Superior (III). 
Notar a maior concentração e menor fracionamento de ETR dos cristais de idade no Mesoproterozóico 
quando comparados aos demais. 
 

 

 Entretanto, alguns cristais apresentaram assinaturas diferentes da maioria, com 

maiores ou menores concentrações quando comparadas com as descritas anteriormente 

(tabela V.2): 

v Unidade Quartzítica Superior (C547): 

• 1128 Ma (spot 4.1) à possui maiores concentrações de ETR (3122 ppm), 

U (1254 ppm) e Y (4201 ppm). Assinatura de Hf2O (ppm) e Y2O3 (ppm) 

compatível com cristais gerados em rochas de ambientes anorogênicos (Fig. 

V.11a) (PUPIN, 2000). Alta temperatura Ti-em-zircão associada a altas 

concentrações de U e Y e valores intermediários para razão U/Yb são compatíveis 

com rochas máficas (FU et al., 2008) de crosta oceânica (GRIMES et al., 2007), 

similares à de cristais derivados de basaltos de ilha oceânica (GEOROC - 

http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/; Figs. V.11b e 11c); 
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Figura V.11: diagramas de elementos-traço para cristais detríticos de idade no Mesoproterozóico e 
Neoproterozóico pertencentes às diferentes formações do Grupo Carrancas. (a) diagrama HfO2 vs. 
Y2O3 extraído de Pupin (2000) com os diferentes campos composicionais correspondentes a diferentes 
tipos de rochas ígneas: (1-2) origem anorogênica; (3-4) origem anorogênica e orogênica; (5-6) origem 
orogênica; (b) diagrama Temperatura (ºC) vs. U (ppm) com diferentes campos correspondentes à 
cristais de zircão detrítico pertencentes à diferentes rochas ígneas. Dados de temperatura extraídos de 
Fu et al. (2008) e composições de U (ppm) extraídas de planilha pré-compilada e disponibilizada por 
GEOROC (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/); (c) diagrama Y (ppm) vs. U/Yb (ppm) com 
campos de diferentes rochas ígneas. Campos “Arco magmático e Crosta Continental” e “Crosta 
Oceânica segundo Grimes et al. (2007). Demais campos delimitados com composições extraídas de 
planilha pré-compilada e disponibilizada por GEOROC (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/). 
 

 

v Formação Campestre – xisto grafitoso (C-552): 

• 2108 Ma (spot 12.1) à assinatura de elementos-traço compatível com cristais 

gerados em rochas de ambientes orogênico e anorogênicos (Fig. V.12a) (PUPIN, 

2000). Alta temperatura Ti-em-zircão associada a concentrações intermediárias de 

U são compatíveis com rochas máficas (FU et al., 2008), similares à cristais de 

basaltos continentais (GEOROC - http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/; 

Fig. V.12b). No gráfico Y vs. U/Yb de Grimes et al. (2007) observa-se que a 

amostra possui concentrações compatíveis com a transição entre os campos de 
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crosta oceânica e arco magmático/crosta continental, similares à cristais de 

riolitos e basaltos de ilha oceânica (Fig. V.12c); 
 

Unidade Spot 
Idade 
U-Pb 
(Ma) 

Total 
ETR 

(ppm) 
YbN/GdN EuN/Eu* 

Hf2O (ppm) 
vs. Y2O3 
(ppm) 

Temperatura 
(ºC) vs. 
U (ppm) 

Y (ppm) 
vs. U/Yb 

Quartzítica 
Superior 4.1 1128 3122 9,66 0,52 13257 

vs.5335 830 vs. 1254 4201 vs. 
1,13 

Fm. 
Campestre 

– xisto 
grafitoso 

12.1 2108 1705 4,43 0,90 12608 vs. 
3653 864 vs. 573 2877 vs. 

1,19 

Fm. 
Campestre 

- 
Muscovita 
Quartzito 

35.1 2452 107 15,20 - 14648 vs. 
234 855 vs. 70 185 vs. 

1,35 

Maioria 
dos cristais   300 - 

1127 9,7 - 30 0,10 – 
0,60 

9212-16377 
vs. 

503-1884 

666-780 vs. 
54-549 

396-2877 
vs. 0,16-

1,50 
Tabela V. 1: Assinaturas de elementos-traço dos cristais de zircão detrítico analisados. 
 

 

v Formação Campestre – Muscovita quartzito (CAR-II-179): 

• 2452 Ma (spot 35.1) à possui menor concentração de Y2O3 entre os 

cristais analisados (234 ppm) compatível com rochas ígneas geradas em 

domínios orogênicos (Fig. V.12a - 5c; Pupin, 2000). Possui temperatura e 

concentração de U similares à de basaltos continentais (Fig. V.12b) e valor 

da razão U/Yb e concentração de Y semelhantes à de cristais originados 

em rochas associadas a arco magmático/crosta continental (GRIMES et al., 

2007). 

 

A amostra pertencente à Unidade Quartzítica Inferior possui cristais de zircão juvenis 

de idade entre 2128 Ma e 2189 Ma que podem ser divididos em dois subgrupos quanto à sua 

assinatura de elementos-traço. Os cristais de idade 2128 Ma e 2166 Ma apresentaram menores 

temperaturas Ti-em-zircão (680 ºC e 666 ºC, respectivamente) e assinatura compatível com 

cristais gerados em ambientes orogênicos, com concentrações de U, Yb, Y e da razão U/Yb 

similar a de cristais da interface andesito/granodiorito, no campo de rochas de arco 

magmático e crosta continental (Fig. V.12). Os cristais de idade entre 2138 Ma e 2189 Ma 

possuem temperaturas Ti-em-zircão variadas, entre 700 ºC e 757 ºC, com composição de 
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HfO2 e Y2O3 na transição entre cristais de rochas de origem orogênica e anorogênica, na 

interface granito/granodiorito/basalto (Fig. V.12). Um cristal juvenil de 2242 Ma e 

temperatura aproximada de 694 ºC possui assinatura de elementos-traço similar à de cristais 

de zircão gerados em rochas de ambientes anorogênicos, na interface 

granito/granodiorito/basalto. Um cristal juvenil de 2475 Ma e temperatura de saturação de 

689 ºC possui assinatura semelhante à de cristais de zircão gerados em ambientes 

anorogênicos, próximo à de granitos. 

 

 
Figura V. 12: diagramas de elementos-traço para cristais detríticos de idade no Paleoproterozóico e Arqueano 
pertencente às diferentes formações do Grupo Carrancas. (a) diagrama HfO2 vs. Y2O3 extraído de Pupin (2000) 
com os diferentes campos composicionais correspondentes a diferentes tipos de rochas ígneas: (1-2) origem 
anorogênica; (3-4) origem anorogênica e orogênica; (5-6) origem orogênica; (b) diagrama Temperatura (ºC) vs. 
U (ppm) com diferentes campos correspondentes à cristais detríticos pertencentes à diferentes rochas ígneas. 
Dados de temperatura extraídos de Fu et al. (2008) e composições de U (ppm) extraídas de planilha pré-
compilada e disponibilizada por GEOROC (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/); (c) diagrama Y (ppm) 
vs. U/Yb (ppm) com campos de diferentes rochas ígneas. Campos “Arco magmático e Crosta Continental” e 
“Crosta Oceânica segundo Grimes et al. (2007). Demais campos delimitados com composições extraídas de 
planilha pré-compilada e disponibilizada por GEOROC (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/). 
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Outros cristais que apresentaram temperaturas abaixo de 650 ºC ou acima de 780 ºC 

possuem assinatura geoquímica geral dentro das características encontradas para a maioria 

dos cristais (Figs. V.10, V.11 e V.12). Desta forma, as diferentes temperaturas foram 

interpretadas como resultados de alterações das concentrações de Ti causadas por processos 

posteriores à cristalização (WATSON; WARK; THOMAS, 2006). 

 

 

Razão Th/U 

Apesar dos padrões de ETR semelhantes, nos gráficos binários da razão Th/U vs. εHft 

e Th/U vs. Idade (Ma) é possível observar importantes distinções entre os cristais.  

Cristais de zircão detrítico de idade no Mesoproterozóico possuem valores de εHft 

associados a menores razões Th/U e maiores valores de fracionamento de ETRP (YbN/GdN) 

quando comparados aos cristais de idade no Paleoproterozóico e Arqueano (Fig. V.13). Tal 

característica sugere que os cristais mesoproterozóicos cristalizaram-se em magmas juvenis 

de temperaturas mais altas do que os cristais paleoproterozóicos e arqueanos (KIRKLAND et 

al., 2015). As concentrações de Hf (ppm) são similares para todas as idades. 

Cristais de idade 975 Ma, 1379 Ma e 2728 Ma possuem razão Th/U maiores do que a 

maioria dos cristais (1,63, 1,08 e 1,39, respectivamente). Altas razões podem indicar 

cristalização em magmas resultantes de intenso fracionamento intracrosta ou abertura de 

sistema com perda de U pelo cristal. Como as altas razões Th/U não são acompanhadas por 

baixas concentrações de Hf e baixo fracionamento de ETRP, a segunda hipótese é a mais 

provável. Altas temperaturas associadas aos cristais de idade 975 Ma e 2728 Ma estariam 

portanto associada a altas concentrações de Ti causadas por processos posteriores à 

cristalização (Figs. V.11  e V.12). 
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Figura V.13: gráficos binários comparativos entre a razão Th/U e assinatura isotópica de Hf, idade U-
Pb, fracionamento de ETRP e Hf (ppm) para cristais de zircão detrítico pertencentes às diferentes 
unidades do Grupo Carrancas (a) gráfico Th/U vs. εHft para cristais detríticos de variadas idades. 
Notar a correlação negativa entre εHft e a razão Th/U; (b) Gráfico Th/U vs. Idade (Ma) para cristais de 
zircão detrítico de diversas assinaturas de Hf. Notar menores valores da razão Th/U para cristais de 
idade Mesoproterozóica; (c) gráfico Th/U vs. YbN/GdN para cristais de diversas idades e assinaturas 
isotópicas de Hf. Notar os menores valores da razão Th/U associados a maiores valores de 
fracionamento de ETRP para a maioria dos cristais de idade no Mesoproterozóico; (d) gráfico Th/U vs. 
Hf (ppm) para cristais de diversas idades e assinaturas isotópicas de Hf. Notar o predomínio de cristais 
de idade no Mesoproterozóico com maiores valores de Hf associados a baixas razões Th/U. 
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V.4. Sistemas isotópicos Rb-Sr e Sm-Nd 

 Os dados de U-Pb, Hf, Nd e Sr foram organizados na tabela V.1 para melhor 

visualização dos resultados. 

 

Unidade Idade U-Pb 
(Ma) εHft  Idade Nd TDM  εNd900 87Sr/86Sr900 

Unidade 
Quartzítica 

Superior 

C-547 

1539 – 1128 
(66%) 

+0.7 a +7.1 
um cristal -

2.5 1911 Ma -6,1 - 2047 – 1735 
(29%) -4.9 a -0.6 

2771 -10.4 
C-546 - - 2115 Ma -8,6 

Formação 
Campestre1 

 

Ms 
Quartzito 

1581 – 1020 
(46%) -1.29 a +9 

- - - 
2452 – 1622 

(47%) 
-7.21 a 
+6.66 

3089 and 
2618 
(7%) 

- 

Gr-Ms 
xisto - - 2306 Ma 

2344 Ma 
-13,3 
-14,8 

0,720859 
0,723524 

Formação 
Campestre2  C-552 

1549 – 1233 
(27%) +2.5 a +4.8 

2447 Ma -13,5 0,732933 2208 – 1637 
(45%) -3.9 a +3.0 

2785 – 2701 
(23%) -4.3 a -1.2 

Unidade Quartzítica 
Inferior 
(C-543) 

2475 - 2123 
(92%) -0.1 a +7.8 

2563 Ma -18,8 
- 

2837 and 
2682 -2.4 e +0.4 - 

Tabela V.2: Resumo dos dados de U-Pb e εHft em zircão detrítico e Nd-Sr em rocha total obtidos 
neste trabalho para as unidades do Grupo Carrancas. 
 

 

 A idade modelo Nd TDM reflete a idade do conjunto de rochas presentes na área-fonte, 

portanto, quanto maior a proporção de rochas jovens na área-fonte mais jovem será a idade 

Nd TDM obtida. Da mesma maneira, quanto maior a presença de rochas de assinatura juvenil 

na área-fonte,  maior o valor da razão 147Nd/146Ndmedido e mais positivo o valor de εNdt 

(MCCULLOCH; WASSERBURG, 1978; MCLENNAN et al., 1990). 

 Os dados isotópicos do sistema Sm-Nd confirmam novamente os dados estratigráficos 

de campos e as idades U-Pb obtidas para as amostras analisadas de cada formação. As idades 

modelo Nd TDM diminuem progressivamente da base para o topo da bacia, variando de 2563 
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Ma para a Unidade Quartzítica Inferior a 2116 Ma e 1911 Ma para a Unidade Quartzítica 

Superior, sendo os valores dos xistos das Formação Campestre intermediária variáveis entre 

2447 Ma e 2306 Ma (Fig. V.9b). As amostras C-546 e C-547 pertencentes à Unidade 

Quartzítica Superior possuem valores de εNd900 de -8,62 e -6,13, respectivamente, menores 

valores entre as demais amostras e condizente com o predomínio de cristais de zircão detrítico 

de idade mesoproterozóica de assinatura juvenil (εHft positivos) (Fig. V.9a). Importante 

ressaltar que a amostra C-546 encontra-se estratigraficamente abaixo da amostra C-547, 

demonstrando o aumento progressivo da proporção de fontes mesoproterozóicas juvenis da 

base ao topo da sequência, marcado pela diminuição do εHft e da idade modelo-Nd. Por outro 

lado, a amostra C-552 pertencente à Formação Campestre, que apresenta predomínio de 

cristais de idade Paleoproterozóica e Arqueana de assinatura crustal apresenta valor de εNd900 

de -13,54. Dados publicados por Westin e Campos Neto (2011) resultam em valores de 

εNd900 semelhantes, entre -13,29 e -14,83 para grafita-muscovita xistos da mesma formação. 

O valor de εNd900 obtido para a amostra da Unidade Quartzítica Inferior (C-543) é o mais 

negativo entre todas as unidades (-18,7), compatível com área-fonte exclusiva de rochas de 

idade no Paleoproterozóico e Arqueano, com maior período de residência crustal. 

Apenas a amostra C-552 forneceu valor aceitável para a razão 87Sr/86Sr900 de 

0,732933, valor alto e compatível com resultados obtidos para o grafita-muscovita xisto da 

Formação Campestre por Westin e Campos Neto (2013) (87Sr/86Sr900 = 0.723524 e 0.720859). 

Tais valores confirmam a presença de rochas de assinatura crustal, compatível com 

sedimentos provenientes majoritariamente de crosta continental, para as rochas da Formação 

Campestre. 

 

V.4.1. Ambiente deposicional 

Os baixos valores da razão isotópica 143Nd/144Nd900 e o valores intermediários de 

anomalia negativa de Eu (ICP-MS rocha total) são similares às composições de sedimentos 

depositados em bacias relacionadas a arcos continentais e bacias de margem passiva (Fig. 

V.14). As diferenças composicionais entre as unidades Quartzítica Inferior e Quartzítica 

Superior fica novamente evidente, com a formação de topo apresentando maiores valores da 

razão 143Nd/144Nd900. 
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Figura V. 14: gráficos 143Nd/144Ndt vs. Eu/EuN (a) e 87Sr/86Srt vs. εNdt (b) para as rochas pertencentes 
às diferentes unidades do Grupo Carrancas. Valores de sedimentos depositados em diferentes 
ambientes tectônicos, Escudo Arqueano Canadense (MCLENNAN et al., 1990) e NASC (HASKIN et 
al., 1966) plotados para comparação. Fm. Campestre1: dados da Formação Campestre extraídos de 
Westin e Campos Neto (2013). 
 

 

A amostra C-552 pertencente à Formação Campestre apresenta razão 87Sr/86Sr900 e 

valor de εNd900 similares aos obtidos por Westin e Campos Neto (2013) para xistos da 

Formação Campestre. Estas composições são muito próximas à composição estabelecida para 

pelitos da América do Norte (NASC – North American Shale Composite; HASKIN et al., 

1966) e à composição de sedimentos de área-fonte formada por crosta antiga e rochas geradas 

em ambientes de arcos magmáticos (MCLENNAN et al., 1990). 

 

 

V.5. Discussões 

A sequência deposicional do Grupo Carrancas registra evento transgressivo da 

Unidade Quartzítica Basal, passando a intercalações entre metapelitos e quartzitos na base, 

com predomínio de metapelitos no topo da Formação Campestre. Esta sequência apresenta 

semelhanças com depósitos associados a lobos turbidíticos em um complexo de leques 

submarinos. A passagem da Formação Campestre, na Serra de Carrancas e na Serra da 

Estância, para a Unidade Quartzítica Superior pode indicar a transição de fácies sedimentar 

distal para fácies proximal, não representando necessariamente um evento retrogressivo. 
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Diferentemente do Complexo São Vicente, o Grupo Carrancas não apresenta magmatismo 

sin-deposicional, dificultando a obtenção da idade de sedimentação mais precisa. A idade 

máxima de deposição foi estabelecida em 900 Ma, idade detrítica mais jovem obtida para as 

diferentes unidades. A idade do metamorfismo dos alóctones relacionados à margem passiva, 

590-570 Ma (U-Pb em monazita; (MACHADO et al., 1996b; VALERIANO et al., 2004; 

CAMPOS NETO et al., 2011) é considerada a idade mínima de deposição. 

 

V.5.1. Área-fonte: idade e assinatura geoquímica 

 O padrão de idades detríticas, da assinatura isotópica de Hf destes grãos, a composição 

isotópica Nd e de ETR em rocha total confirmam que a Unidade Quartzítica Inferior e a 

Unidade Quartzítica Superior apresentam área-fonte distinta, e por isso, devem ser 

interpretadas como duas unidades diferentes. 

 Rochas de idade no Paleoproterozóico (2,18 – 2,12 Ga), com assinatura isotópica 

juvenil (εHft = +3,24 – -0,12), compreendem a área-fonte predominante da Unidade 

Quartzítica Inferior. Rochas juvenis de idade ao redor 2,2 Ga e 2,4 Ga estavam presentes 

subordinadamente, além de rochas crustais e juvenis de idade no Arqueano. Composições de 

ETR e Nd em rocha total registram o predomínio de rochas Paleoproterozóicas, com alguma 

contribuição de rochas crustais (EuN/Eu* = 0,63; Th/U = 10; TDM Nd = 2563 Ma). O valor de 

ΣETRN é semelhante aos de sedimentos com contribuição de arco magmático e de crosta mais 

antiga. 

A passagem da Unidade Quartzítica para a Formação Campestre é marcada pelo 

aumento da proporção de metapelitos e pela mudança drástica da área-fonte principal dos 

sedimentos. Nesta formação, a área-fonte principal era formada por rochas de assinatura 

isotópica crustal e idade entre 2,1 Ga e 1,6 Ga. Rochas de assinatura juvenil e idade no 

Mesoproterozóico estão presentes em menor proporção (1581 – 1001 Ma; εHft = +7,13 – 

+2,52). Cristais detríticos de assinatura isotópica juvenil e idade no Paleoproterozóico, 

predominantes na Unidade Quartzítica Inferior, ocorrem de maneira subordinada e um cristal 

de idade 943 Ma e εHft de -4,19 marca a idade máxima de deposição desta unidade. Rochas 

de idade no Arqueano e assinatura isotópica crustal também compõem, subordinadamente as 

áreas-fonte. Assinatura de elementos-traço, Nd e Sr em rocha total confirmam padrão de 

idades detríticas, evidenciando predomínio de rochas paleoproterozóicas e arqueanas de 

assinatura isotópica crustal em relação a rochas mesoproterozóicas e paleoproterozóicas de 

assinatura isotópicas juvenil (ΣETRN = 135 – 432; Th/U = 3,8 – 5,5; εNd900 = -14 – -13; 

NdTDM = 2,4 – 2,3 Ga; 87Sr/86Sr900 = 0,720859). 
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 A passagem da Formação Campestre para a Unidade Quartzítica Superior registra, nos 

metapsamitos, o predomínio de área-fonte juvenil de idade no Mesoproterozóico e ausência 

de rochas juvenis e crustais de idade ao redor de 2,1 Ga. Rochas crustais de idade entre 1,9 Ga 

e 1,7 Ga são mais recorrentes, enquanto rochas crustais de idade ao redor de 2,0 Ga e no 

Arqueano ocorrem de maneira subordinada. Os dados de geoquímica elemental e isotópica 

em rocha total registram a presença de rochas crustais e juvenis na área-fonte, ΣETRN 

variável e similar a de sedimentos depositados em bacias de arco continental, Th/U variável 

entre 4 e 11, εNd900 = -8,6 – -6,1; NdTDM = 2,1 – 1,9 Ga. 

 Análises de elementos-traço nos cristais de zircão detrítico indicam que os cristais de 

idade no Mesoproterozóico, juvenis, são provenientes de magmas de mais alta temperatura e 

menos evoluídos do que os magmas que deram origem aos cristais de idade no 

Paleoproterozóico e Arqueano. Estes cristais de idade U-Pb entre 1,5 Ga e 1,0 Ga apresentam 

menores razões Th/U e maiores valores de fracionamento de elementos pesados, com 

composições semelhantes a de granitos/riolitos, granodioritos e andesitos gerados em 

ambientes orogênicos semelhantes a arcos insulares. Os cristais de idade no Paleoproterozóico 

e Arqueano apresentam composições similares à crosta continental e rochas ígneas geradas 

em ambientes orogênicos. 

 

V.5.2. Ambiente tectônico durante a sedimentação 

 Amostras de todas as unidades do Grupo Carrancas analisadas neste trabalho 

apresentam no mínimo 95% de idades detríticas 150 m.y. mais antigas do que a idade máxima 

de deposição, porcentagem que aumentaria ainda mais no caso de sedimentação mais jovem 

do que 900 Ma. Este padrão é similar ao de sedimentos depositados em bacias extensionais 

(CAWOOD; HAWKESWORTH; DHUIME, 2012) (Fig. 15). Tal característica associada a 

valores em rocha total de Th/U acima de 3,0 e anomalias negativas de Eu abaixo de 0,70, ao 

desconhecimento de magmatismo contemporâneo à sedimentação, à continuidade espacial de 

cada unidade e a característica alóctone a para-autóctone das unidades (CAMPOS NETO; 

CABY, 1999; TROUW et al., 2013), reforçam a interpretação de que a bacia de sedimentação 

do Grupo Carrancas corresponde à uma bacia Neoproterozóica de ambiente de margem 

passiva (PACIULLO; RIBEIRO; ANDREIS, 1993; TROUW et al., 2000; CAMPOS NETO 

et al., 2004; VALLADARES et al., 2004). As amostras analisadas por Valladares et al. (2004) 

e Westin e Campos Neto (2013) apresentam o mesmo padrão observado para as amostras 

deste trabalho (Fig. 15). 
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Figura V.15: Gráfico de (Idade de Cristalização – Idade de Deposição) vs. Proporção Cumulativa 
(Cawood et al., 2012) para amostras pertencentes ao Grupo Carrancas. Notar que todas as amostras 
apresentam padrão similar ao de rochas depositadas em ambientes de margem passiva, i.e. Idade de 
Cristalização – Idade de Deposição (IC – ID) > 150 Ma para proporção cumulativa (CP) de 5% (*: IC 
- ID < 150 Ma para CP de 5% e IC - ID < 100 Ma para CP de 30%). Fm. Campestre1: dados da 
Formação Campestre extraídos de Westin e Campos Neto (2013) e Valladares et al. (2004). 
 

 

V.5.3. Prováveis fontes, unidades correlatas e paleogeografia. 

 As unidades do Grupo Carrancas possuem padrão de idade de cristais de zircão 

detríticos semelhantes às encontradas por Rodrigues et al. (2010) para o Grupo Canastra (Fig. 

V.16), como apontado por Westin e Campos Neto (2013). O Grupo Canastra compreende 

rochas pelíticas e palmíticas, com intercalação de quartzitos e pelitos, interpretados com 

depósitos de margem passiva (CAMPOS NETO, 1984a, 1984b; RODRIGUES et al., 2010), 

semelhante ao que ocorre no Grupo Carrancas. Entretanto, a correlação entre ambos depende 

da comparação de dados de Lu-Hf e elementos-traço em zircão detrítico do Grupo Canastra, 

não disponíveis na literatura.  
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Figura V. 16: Figura comparativa com idades U-Pb de cristais de zircão detríticos pertencentes ao 
Supergrupo Espinhaço (SE - Chapada Diamantina - GUADAGNIN et al., 2015; SE - Espinhaço 
Meridional - CHEMALE JR. et al., 2012), Complexo São Vicente (este trabalho), Grupo Canastra 
(RODRIGUES et al., 2010) e Grupo Carrancas. (VALLADARES et al., 2004; WESTIN; CAMPOS 
NETO, 2013; este trabalho). Faixas verticais correspondem às possíveis áreas-fonte para os 
sedimentos do Grupo Carrancas: 1-3 - (DE WAELE et al., 2003; HANSON, 2003; JOHNSON; 
RIVERS; DE WAELE, 2005; BEGG et al., 2009): (1) magmatismo associado a arcos magmáticos das 
Faixas móveis Kibaran e Irumide Meridional; (2) magmatismo sin-orogênico das faixas móveis 
Irumide e Kibaran; (3) magmatismo pós-tectônico das faixas móveis Irumide e Kibaran. CPA – 
Complexo Pouso Alegre (CIOFFI et al., 2015a, 2015b). CM – Cinturão Mineiro (ÁVILA et al., 2010; 
TEIXEIRA et al., 2015) assinatura crustal (CMc) e juvenil (CMj). GC – granitóides pertencentes aos 
crátons São Francisco (MACHADO et al., 1996a; NOCE et al., 2005) e Congo (BEGG et al., 2009). 
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Cristais de idade ao redor de 2,1 Ga e assinatura juvenil predominantes na Unidade 

Quartzítica Inferior (Und. QInf. – Fig. V.16) são prováveis produtos da erosão dos granito-

granodioritos-tonalitos que compõem o Complexo Pouso Alegre (CIOFFI et al., 2015a, 

2015b) e da bacia sedimentar associada (Complexo São Vicente - Capítulo IV). Por volta de 

1,7 Ga ambos complexos estavam em ambiente tectônico estável e compunham a borda Sul-

Sãofranciscana da Paleoplaca São Francisco-Congo (Capítulo IV; CIOFFI et al., 2015b). 

Cristais de idade e assinatura isotópica semelhante foram encontrados em amostras da 

Formação Campestre, provavelmente resultantes da reciclagem sedimentar de parte da 

Unidade Quartzítica Inferior. 

Granitóides de assinatura crustal e idade ao redor de 2,1 Ga (CMc – Fig. V.16) e de 

assinatura isotópica juvenil e idade ao redor de 2,2 Ga (CMj – Fig. V.16) compõem a porção 

sul do Cráton do São Francisco, no Cinturão Mineiro (NOCE et al., 2000; TEIXEIRA; 

ÁVILA; NUNES, 2008; ÁVILA et al., 2010). Tais granitóides são as prováveis fontes de 

cristais com estas características encontrados na Unidade Quartzítica Inferior e na Formação 

Campestre (Fig. V.16). Cristais detríticos de idade no Paleoproterozóico/Mesoproterozóico 

(idade entre 2,0 Ga e 1,4 Ga) e assinatura isotópica crustal e juvenil são comumente 

encontrados nas formações do Supergrupo Espinhaço (CHEMALE JR. et al., 2012; 

GUADAGNIN et al., 2015; GUADAGNIN; CHEMALE JR, 2015), principalmente na 

formação superior do Espinhaço Meridional (GUADAGNIN; CHEMALE JR, 2015). O 

Supergrupo Espinhaço é cortado por rochas básicas que limitam a idade mínima de deposição 

em aproximadamente 900 Ma. A erosão destes depósitos forneceria os cristais de idade no 

Orosiriano e Estateriano encontrados na Formação Campestre e na Unidade Quartzítica 

Superior (Fig. V.16). 

Granitóides de idade no Arqueano entre 2,7 e 2,6 Ga e assinatura isotópica crustal são 

comuns nos crátons São Francisco e Congo e nas unidades do Supergrupo Espinhaço, 

representando fontes possíveis para os cristais detríticos encontrados em todas as unidades do 

Grupo Carrancas (Fig. V.16). 

Cristais de idade no Mesoproterozóico, entre 1,3 Ga e 1,0 Ga, assinatura isotópica 

juvenil e razões Th/U compatíveis com cristalização em alta temperatura, ocorrem na 

Formação Campestre e predominam na Unidade Quartzítica Superior. Granitóides com estas 

características são ausentes no Cráton do São Francisco. Prováveis fontes estariam em arcos 

Mesoproterozóicos juvenis presentes nas bordas dos crátons Amazônico (Terreno Jauru – 

BETTENCOURT et al., 2010), Kalahari e Congo (faixas móveis Namaqua, Irumide, Kibaran 

e Chomo-Kolomo e Infraestrutura Rehoboth – HANSON, 2003; JOHNSON; RIVERS; DE 
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WAELE, 2005; BEGG et al., 2009). Entretanto, a presença de arcos magmáticos intra-

oceânicos ativos por volta de 800 Ma e 900 Ma entre os crátons São Francisco e Amazônico 

(Fig. V.17 - PIMENTEL; FUCK, 1992; CORDANI et al., 2013), inviabiliza o Terreno Jauru 

como possível área-fonte, como sugerido por Westin e Campos Neto (2013). Desta forma, a 

fonte Mesoproterozóica juvenil mais provável estaria nos arcos magmáticos continentais e 

intra-oceânicos que aglutinaram-se à Paleoplaca São Francisco-Congo durante o 

Mesoproterozóico (PISAREVSKY et al., 2003; JOHNSON; RIVERS; DE WAELE, 2005). A 

localização geográfica proposta por Cordani et al. (2013) para os blocos continentais no 

intervalo entre 900-800 Ma torna as faixas orogênicas Kibaran, Irumide e Irumide Meridional 

as fontes mais prováveis (Fig. V.17). 

 

 
Figura V. 17: elementos tectônicos relacionados ao Gondwana Oeste no período entre 900-800 Ma, 
extraído e modificado de Cordani et al. (2013). Limites atuais aproximados do Cráton Tanzânia-
Bangweulu e das faixas móveis mesoproterozóicas do continente africano (em azul) segundo Hanson 
(2003). Limites atuais aproximados do Terreno Jauru do Cráton Amazônico (em azul) segundo 
Cordani et al. (2009) e Bettencourt et al. (2010). Retângulo vermelho corresponde à bacia do Grupo 
Carrancas e as setas indicam as prováveis fontes para os sedimentos da bacia. 
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A Faixa Kibaran registra magmatismo bimodal (granitóides de composição 

intermediária e rochas máficas derivadas do manto) de ca. 1,3 Ga, relacionado a um arco 

magmático continental e granitóides pós-colisionais de ca. 1,2 Ga (DE WAELE et al., 2003). 

Granitos, pegmatitos e cristais de zircão metamórfico registram o evento colisional entre as 

paleoplacas Tanzânia-Bangweulu e São Francisco-Congo em 1,0 – 0,95 Ga. O Cinturão 

Irumide registra pico metamórfico em 1,02 Ga, idade da colisão com Cráton Tanzânia-

Bangweulu, com magmatismo granítico de assinatura crustal entre 1,05 Ga e 0,95 Ga. O 

Cinturão Irumide Meridional, por sua vez, é composto por distintos terrenos, com evidências 

de acresção de crosta oceânica, arco de ilha e arco continental, com idade máxima próxima a 

1,4 Ga e evidência de magmatismo de arco de ilha em zona de supra-subducção entre 1,1 Ga 

e 1,0 Ga (JOHNSON; RIVERS; DE WAELE, 2005). 

A colisão entre os crátons Tanzânia-Bangweulu e São Francisco-Congo no período 

entre 1,0 Ga e 0,95 Ga ocasionou o soerguimento de montanhas com predomínio de rochas do 

Mesoproterozóico pertencentes às faixas Kibaran, Irumide e Irumide Meridional. A erosão 

destas rochas (granitóides e rochas metabásicas de assinatura de arcos continentais e arcos de 

ilha de idade entre 1,4 Ga e 1,1 Ga) poderia ser a fonte para os sedimentos da Formação 

Campestre e da Unidade Quartzítica Superior, onde terrenos arqueanos e paleoproterozóicos 

estariam expostos subordinadamente (o que explicaria os raros cristais detríticos de zircão 

desta na Unidade Quartzítica Superior). 

As unidades do Grupo Carrancas, na margem continental passiva, tiveram seus 

registros iniciais a partir da erosão de granitóides juvenis de ca. 2,1 Ga, provavelmente do 

Complexos Pouso Alegre e da reciclagem sedimentar do Complexo São Vicente. Estas rochas 

foram acrescidas durante o Riaciano na borda Sul-Sãofranciscana da Paleoplaca São 

Francisco-Congo e, no início do Neoproterozóico, soerguidas na forma de altos escalonados, 

ou domos, de regimes em extensão, servindo de área-fonte para os sedimentos da Unidade 

Quartzítica Inferior. As extensas cadeias de montanhas soerguida em ca. 1,0 – 0,9 Ga na 

borda leste-Congo da Paleoplaca São Francisco-Congo podem ter ocasionado a transgressão 

marinha sobre a borda Sul-Sãofranciscana, cobrindo, gradualmente, a área-fonte juvenil do 

Riaciano e invertendo o aporte de sedimentos, modificando sua configuração paleogeográfica. 

A Formação Campestre, de provável área-fonte principal no Cinturão Mineiro e na 

reciclagem das unidades do Supergrupo Espinhaço, seria o equivalente distal da Unidade 

Quartzítica Superior, fácies de proveniência principal em rochas mesoproterozóicas juvenis, 

de origem provável na erosão das montanhas do leste-Congo (orógenos Kibaran, Irumide e 

Irumide Meridional). 
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CAPÍTULO VI 

MARGEM PASSIVA VS. 

MARGEM ATIVA 
 
 

 

Diferenças marcantes na natureza química, idade da área-fonte, idade de deposição e 

ambiente tectônico vigente durante a sedimentação levaram à diferenciação, nesta tese, das 

unidades metassedimentares da Sequência Carrancas de Trouw et al. (2000) e do Sistema de 

Nappes Carrancas de Campos Neto et al. (2004) em Complexo São Vicente (Capítulo IV) e 

Grupo Carrancas (Capítulo V). O primeiro interpretado como depósitos orogênicos do 

Paleoproterozóico e o último interpretado como cobertura sedimentar do Neoproterozóico 

depositada na margem passiva Sul-Sãofranciscana da Paleoplaca São Francisco-Congo. 

Adicionalmente, os resultados obtidos na presente tese reforçam o modelo que divide 

o Orógeno Brasília Meridional em alóctones relacionados à margem passiva Sul-

Sãofranciscana, à margem ativa do Bloco Paranapanema e à depósitos sin-colisionais de idade 

no Ediacarano (CAMPOS NETO et al., 2004, 2014; WESTIN; CAMPOS NETO, 2013, 2014 

- ver Capítulo III). 

A zona de sutura, admitida na base do Sistema de Nappes Andrelândia, além de 

marcar o contato brusco entre pilhas de rochas de gradientes metamórficos distintos (Sistema 

de Nappes Andrelândia – metamorfismo de alta pressão; Sistema que Nappes Carrancas – 

metamorfismo do tipo Barroviano; HEILBRON, 1984, 1985; CAMPOS NETO et al., 2004, 

2010, 2011; SILVA, 2010), separa rochas supracrustais com assinatura isotópicas, área-fonte 

principal, ambiente tectônico e idade de deposição distintos. 

 

 

VI.1. Sistema isotópico Sm-Nd aplicado na diferenciação de depósitos supracrustais 

Idades NdTDM e valores de εNdt em rochas sedimentares e metassedimentares  

refletem a mistura das rochas presentes na área-fonte, como discutido no Capítulo II. 

Ambientes tectônicos de margem ativa apresentam área-fonte restrita enquanto ambientes de 
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margem passiva são caracterizados pela presença de área-fonte abrangente (CAWOOD; 

HAWKESWORTH; DHUIME, 2012). Desta forma, depósitos de bacias de margem ativa 

(e.g.: bacias relacionadas a arcos magmáticos, bacias sin-colisionais) apresentam idades 

NdTDM e valores de εNdt restritos a intervalos específicos quando comparados à depósitos de 

margem passiva. 

No Orógeno Brasília Meridional, unidades metassedimentares relacionadas a arcos 

magmáticos (Sistema de Nappes Andrelândia e Complexo São Vicente) e à erosão sin-

colisional dos depósitos de margem ativa (Unidade Metawacke) apresentam variação de 

idades Nd TDM ao redor de 200 – 300 Ma (Tabela VI.1; Fig. VI.1). Por outro lado, rochas 

metassedimentares depositadas no ambiente da margem passiva Sul-Sãofranciscana (Grupo 

Carrancas) apresenta variação de ca. de 600 Ma nas idades Nd TDM de suas unidades. 

 

Domínio 
Tectônico 

MARGEM ATIVA DO 
BLOCO PARANAPANEMA 

MARGEM PASSIVA SUL-
SÃOFRANCISCANA 

DEPÓSITO DO 
TIPO FLYSH 

SIN-
COLISIONAL 

Alóctones 
Sistema de Nappes Andrelândia 

Complexo 
São 

Vicente 

Grupo 
Carrancas 

Unidade 
Metawacke 

Nappe 
Andrelândia 

Nappe 
Liberdade 

   

Ambiente 
tectônico 
vigente 

durante a 
deposição 

Bacia de ante-
arco 

Prisma-
acrescionário 

Bacia intra-
arco 

magmático 

Bacia de 
margem 
passiva 

Bacia do tipo 
foreland 

Área-fonte 
Arco magmático cálcio-alcalino 
juvenil e de margem continental 

ativa do Criogeniano 

Arco 
magmático 

cálcio-
alcalino 

juvenil do 
Riaciano 

Granitóides 
de idades e 
assinaturas 
isotópicas 
variadas 

Depósitos 
supracrustais 

relacionados à 
margem ativa do 

Bloco 
Paranapanema 

Nd TDM 1,2 – 1,5 Ga 2,1 – 1,9 Ga 
2,5 – 2,2 

Ga 
2,5 – 1,9 Ga 1,8 – 1,6 Ga 

εNdt -1,4 a +0,8 -10 a -8 -0,9 a +3 -15 a -6 -7 a -5 
Tabela VI. 1: Valores de Nd TDM e εNdt dos diferentes depósitos supracrustais presentes no Orógeno 
Brasília Meridional. Fonte: Sistema de Nappes Andrelândia - Campos Neto et al. (2011, 2014); Santos 
(2011b); Frugis e Campos Neto (2014); Complexo São Vicente –Santos (2011b) e este trabalho; 
Grupo Carrancas – Westin e Campos Neto (2013) e este trabalho; Unidade Metawacke - Santos 
(2011a); Santos (2011b); Westin; Campos Neto (2013) e este trabalho. 
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Figura VI.1: Gráfico de Idade (Ga) vs. εNdt dos diferentes depósitos supracrustais presentes no 
Orógeno Brasília Meridional. Notar os campos restritos de amostras pertencentes à alóctones 
relacionados à deposição em margem ativa quando comparado à depósitos de margem passiva. DM: 
Depleted Mantle (Liew and Hofmann, 1988). Fonte: Sistema de Nappes Andrelândia - Campos Neto 
et al. (2011, 2014); Santos (2011b); Frugis e Campos Neto (2014); Complexo São Vicente –Santos 
(2011b) e este trabalho; Grupo Carrancas – Westin e Campos Neto (2013) e este trabalho; Unidade 
Metawacke - Santos (2011a); Santos (2011b); Westin; Campos Neto (2013) e este trabalho (ANEXO 
V). 
 

 

 Além disso, depósitos associados à margem passiva Sul-Sãofranciscana apresentam 

idades NdTDM no Arqueano e no Paleoproterozóico, entre 2,9 e 1,9, enquanto unidades 

associadas à margem ativa do Bloco Paranapanema possuem idades NdTDM entre 2,1 Ga e 1,2 

Ga, restritas ao Mesoproterozóico e ao Paleoproterozóico (Tabela VI.1 e Fig. VI.1). Os 

valores de εNdt pouco negativos a positivos das rochas metassedimentares da Nappe 

Andrelândia e do Complexo São Vicente também se destacam, marcando a proveniência 

principal em arcos magmáticos de assinatura isotópica juvenil.  
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VI.2. U-Pb em zircão detrítico: diferenciando bacias sedimentares de idades 

deposicionais distintas 

O ambiente tectônico inferido pela “Idade de cristalização – Idade de deposição” 

(CAWOOD; HAWKESWORTH; DHUIME, 2012) obtida para cada unidade também reflete 

a diferença marcante entre os depósitos supracrustais presentes no orógeno (Fig. VI.2). 

  

 

 
Figura VI.2: Gráfico de (Idade de Cristalização – Idade de Deposição) vs. Proporção Cumulativa 
(Cawood et al., 2012) para amostras pertencentes às unidades supracrustais do Orógeno Brasília 
Meridional. (* =  5%: IC - ID < 150 Ma = bacias de ambiente convergente ou colisional, IC – ID > 
150 Ma = bacia de ambiente extensional; * = 30%: IC - ID < 100 Ma = bacia de ambiente 
convergente; IC – ID > 100 Ma = bacia de ambiente colisional). Fonte: Complexo São Vicente - 
Santos (2011b) e este trabalho; Nappe Lima Duarte – Abdala e Campos Neto (2014), Campos Neto et 
al. (2014); Grupo Carrancas - Valladares et al.(2004), Belém et al. (2011), Westin e Campos Neto 
(2013) e este trabalho; Nappe Andrelândia e Nappe Liberdade - Campos Neto et al. (2011, 2014), 
Frugis e Campos Neto (2014); Unidade Metawacke - (SANTOS, 2011b; WESTIN; CAMPOS NETO, 
2013) e este trabalho (ANEXO VI). 
 

 

O Complexo São Vicente, o Sistema de Nappes Andrelândia e a Unidade Metawacke 

apresentam assinatura compatível à de sedimentos depositados em ambientes de margem 

ativa (mais de 25% dos grãos com idade até 150 Ma distante da idade de deposição). O 
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Complexo São Vicente, como discutido no Capítulo IV, possui cerca de 90% dos cristais 

com idade até 100 Ma distante da idade de deposição (i.e. bacias de ambiente convergente). 

As nappes Liberdade e Andrelândia possuem padrão no limite entre bacias de ambientes 

convergente e colisionais, enquanto a Unidade Metawacke apresenta padrão similar ao de 

sedimentos depositados em bacias de ambientes colisionais (ca. 23% dos cristais até 100 Ma 

mais antigos do que a idade de deposição). As rochas metassedimentares do Grupo Carrancas 

e da Nappe Lima Duarte, por sua vez, são similares à sedimentos depositados em bacias de 

ambientes extensionais (menos de 3% dos grãos com idade até 150 Ma próximas da idade de 

deposição). 

 Adicionalmente, como discutido no Capítulo IV, o Complexo São Vicente é 

caracterizado pela proveniência a partir de arco magmático juvenil de idade no Riaciano, com 

idade máxima de deposição de ca. 2130 Ma e estabilidade tectônica em 1,7 Ga. O Grupo 

Carrancas apresenta proveniência variável a partir de granitóides e vulcânicas juvenis e 

crustais de idade do Arqueano ao Mesoproterozóico, encontrados na Paleoplaca São 

Francisco-Congo, com idade máxima de deposição ao redor de 900 Ma (Fig. VI.3). 

 Por outro lado, o Sistema de Nappes Andrelândia, possui área-fonte formada 

predominantemente por rochas de idade no Neoproterozóico, principalmente no Criogeniano, 

rochas exóticas ao Cráton São Francisco (CAMPOS NETO et al., 2007, 2011, 2014; 

FRUGIS; CAMPOS NETO, 2012). A idade máxima de deposição é de ca. de 640 Ma e a 

área-fonte no arco magmático de afinidade cálcio-alcalina instalado na borda do Bloco 

Paranapanema durante o Criogeniano (Nappe Socorro-Guaxupé – Arco Magmático de Goiás) 

(Fig. VI.3). 

 A Unidade Metawacke, em contato tectônico e discordante sobre as  rochas do Grupo 

Carrancas (e sobre a Formação Prados, Grupo Carandaí), apresenta cristais com zoneamento 

oscilatório típico de rochas ígneas, com idade no Criogeniano-Ediacarano, exóticas ao Cráton 

São Francisco e ao Grupo Carrancas. Esta unidade é interpretada como depósitos do tipo 

flysch, sedimentos resultantes da erosão de rochas do Sistema de Nappes Andrelândia e do 

embasamento Riaciano, depositados no domínio de margem passiva, durante a migração das 

estruturas da colisão Neoproterozóica (WESTIN; CAMPOS NETO, 2013) (Fig. VI.3). 
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Figura VI.3: dados de idade de cristais de zircão detrítico provenientes das diferentes unidades 
supracrustais encontradas no Orógeno Brasília Meridional. Notar a diferença marcante na área-fonte 
de supracrustais relacionadas à margem passiva Sul-Sãofranciscana quando comparadas à unidades 
relacionadas à margem ativa do Bloco Paranapanema. Linhas verticais pontilhadas marcam a divisão 
das Eras do Éon Proterozóico. Faixas verticais na cor cinza delimitam os períodos da Era 
Neoproterozóico. 
 

 

VI.3. O Orógeno Brasília Meridional e sua complexidade tectônica 

 A partir dos dados discutidos nesta tese, interpreta-se a existência de unidades 

supracrustais depositadas em ambientes tectônicos e períodos distintos: (1) depósitos 

orogênicos do Paleoproterozóico relacionados à um arco magmático juvenil do Riaciano; (2) 

depósitos pós-900 Ma da margem passiva Sul-Sãofraciscana da Paleoplaca São Francisco-

Congo; (3) depósitos orogênicos relacionados à um arco magmático juvenil do Criogeniano; 
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(4) depósitos do tipo flysch, sin-colisionais, de idade no Criogeniano-Ediacarano relacionados 

a migração da colisão Paranapanema – São Francisco-Congo (Fig. VI.4). 

 Desta forma, os complexos Amparo-Serra Negra e Heliodora Minduri (Arqueano-

Paleoproterozóico) e os complexos Pouso Alegre e São Vicente (Riaciano) compreendem o 

embasamento dos depósitos supracrustais de margem passiva de idade no Toniano 

representados pelo Grupo Carrancas e pelos metassedimentos da Nappe Lima Duarte 

(TROUW et al., 2000; CAMPOS NETO et al., 2004, 2014; CIOFFI et al., 2015a, 2015b). A 

Nappe Socorro-Guaxupé representa o domínio de arco magmático instalado na borda do 

Bloco Paranapanema durante o Criogeniano e o Sistema de Nappes Andrelândia constitui 

depósitos de ambiente de ante-arco de idade no Criogeniano-Ediacarano (CAMPOS NETO; 

CABY, 2000; CAMPOS NETO et al., 2010, 2011). A Unidade Metawacke é interpretada 

como depósitos sin-colisionais na margem passiva, em bacias flysch ou de foreland, 

provenientes da erosão do Sistema de Nappes Andrelândia e das unidades orogênicas 

riacianas mais internas desta margem passiva (WESTIN; CAMPOS NETO, 2013; CAMPOS 

NETO et al., 2014). 

 

 
Figura VI.4: Mapa tectônico do Orógeno Brasília Meridional destacando os alóctones relacionados à 
margem passiva Sul-Sãofranciscana da Paleoplaca São Francisco-Congo, à margem ativa do Bloco 
Paranapanema e depósitos sin-colisionais. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSÕES 
 

 

 

VII.1. Complexo São Vicente 

 O Complexo São Vicente é formado, principalmente, por rochas metassedimentares 

imaturas associadas a rochas cálcio-silicáticas, metabásicas e metaultramáficas (tabela 

VII.1). A área-fonte era composta predominantemente por granitóides e rochas vulcânicas de 

idade entre 2170 – 2130 Ma, de assinatura isotópica juvenil, gerados em arco magmático 

cálcio-alcalino, com contribuição secundária de granitóides de ca. 2,2 Ga juvenis e do 

Arqueano de assinatura crustal (tabelas VII.2 a VII.4). Os cristais de ca. 2,1 Ga são 

provavelmente produto da erosão dos granito-granodiorito-tonalito ortognaisses do Riaciano 

do Complexo Pouso Alegre. Granitóides do Paleoproterozóico e do Arqueano do Cráton São 

Francisco e/ou alóctones do Arqueano-Paleoproterozóico encontrados no Orógeno Brasília 

Meridional e/ou crosta siálica pouco espessa do embasamento do arco magmático juvenil 

poderiam ser a fonte secundária dos detritos. 

Magmatismo básico juvenil de assinatura cálcio-alcalina de arco (tabelas VII.2, VII.5 

e VII.6), associado a rochas metaultramáficas, em ca. de 2140 Ma registra a idade de 

sedimentação, contínua até pós-2130 Ma (pico de idade detrítica mais jovem). A idade 

mínima de sedimentação em 1726 ± 21 Ma marcada pela idade de cristalização do granito 

Taguar, anorogênico do tipo-A, intrusivo nos complexos Pouso Alegre e São Vicente. 

As unidades metassedimentares sugerem sedimentação próxima à área-fonte, em bacia 

sedimentar de ambiente convergente, provavelmente intra-arco magmático juvenil (tabelas 

VII.2 a VII.5). Amostras com pico de idade ao redor de 2130 Ma possuem cristais de zircão 

com maiores concentrações de Hf (ppm), maior razão Th/U, menores valores de 

fracionamento de ETRP e valores de εHft menos positivos quando comparados aos cristais de 

rochas com pico em ca. 2140 Ma (tabela VII.4). Esta assinatura sugere contaminação crustal 

ou processos de diferenciação magmática durante a evolução do arco juvenil. 
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O Complexo São Vicente (e o Complexo Pouso Alegre) foi acrescido na borda Sul-

Sãofranciscana da Paleoplaca São Francisco-Congo e, durante o Neoproterozóico, serviram 

de área fonte para as unidades basais e intermediárias da bacia de margem continental passiva 

do Grupo Carrancas. 

 

Unidade/Litotipo Mineralogia Características diagnósticas 
Epidoto-plagiocásio-quartzo-

biotita gnaisse com K-feldspato 
e carbonato 

Bt + Qtz + Pl + Ep + Ms ± Mc ± 
carbonato ± minerais opacos 

Fragmentos líticos 
quartzíticos e graníticos 

Vênulas quartzo-feldspáticos 

Plagioclásio-quartzo-biotita-
epidoto gnaisse com K-
feldspato e hornblenda 

Hbl + Ep + Bt + Qtz + Pl ± Ttn 

Porfiroclastos de Hbl 
Quartzo e feldspato potássico 

detríticos 
Fragmentos líticos sigmoidais 

Epidoto-plagioclásio-biotita-
quartzo gnaisse com carbonato Qtz + Bt + Pl ± Ep ± carbonato 

Fragmentos líticos de agregados 
de Qtz + Pl 

Lentes ricas em quartzo 
dobradas e estiradas 

Porfiroclastos: plagioclásio 

Biotita-plagioclásio quartzo 
xisto com granada Qtz + Pl + Bt ± Ms ± Grt 

Feldspato e quartzo 
policristalinos estirados 

Fragmentos líticos sigmoidas 
(Pl + Qtz + Bt) 

Paragnaisses intercalados a 
quartzitos, hornblenda 

anfibolitos, rochas cálcio-
silicáticas e metaultramáficas 

Paragnaisse: Ms, Bt, Sil e Grt 
(porfiroblastos) 

Quartzito: Qtz + Ms ± minerais 
opacos 

Anfibolito: Hbl + andesina ± 
Qtz; 

Metaultramáfica: Tlc e Hbl + 
Tlc+ Mg-clorita 

Cálcio-silicática: 
andesina/labradorita + Qtz + Grt 

± Bt ± Ms ± Tur 

Paragnaisse: dobras 
intrafoliais, lentes quartzo-

feldspáticas. 
Quartzitos: lentes métricas 
associadas a Ms quartzitos e 

muscovita-quartzo xistos 

Tabela VII. 1: Principais litotipos encontrados no Complexo São Vicente. 

 

 

Gnaisses ricos em 
fragmentos líticos 

Xisto Muscovita quartzitos Anfibolitos 

εNdt = +0,56 a +2,72 εNdt = -0,09 εNdt = -0,89 e +1,79 εNdt = +2,3 e +3,36 
87Sr/86Srt = 0,701926 a 

0,703356 
87Sr/86Srt = 0,71412 - 

87Sr/86Srt = 0,69-8499 
e 0,702788 

Tabela VII. 2: Síntese dos dados de Sm-Nd e Rb-Sr em rocha total de amostras do Complexo São 
Vicente. 
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Gnaisses ricos em 
fragmentos líticos 

Xisto Muscovita quartzitos 

U-Pb 
(Ma) 

εHft 
U-Pb 
(Ma) 

εHft 
U-Pb 
(Ma) 

εHft 

2180 - 2105 
+0,1 a +4,8; 
1 cristal -4,1 

2145 - 2100 -0,3 a +3,0 2190 - 2100 -0,4 a +5,6 

2230 - 2200    2250 - 2200 +3,9 a +5,0 
    2895 - 2695 -9,0 a -4,3 

No mínimo 95% dos cristais com “Idade de cristalização – Idade de deposição” < 100 Ma, 
indicando deposição em bacia de ambiente convergente. 

Tabela VII. 3: Síntese de análises U-Pb e Lu-Hf obtidas para cristais de zircão detrítico de amostras 
do Complexo São Vicente. 
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Idade U-Pb 
Amostras com pico 

de idade detrítica em 
ca. 2130 Ma 

Amostras com pico 
de idade detrítica em 

ca. 2140 Ma 

Cristais de idade ao 
redor de 2,2 Ga e no 

Arqueano 
Hf2O 8890 – 22610 Detritos oriundos de 

granitóides e rochas 
vulcânicas de 

afinidade cálcio-
alcalina a alcalina, 

gerados em ambientes 
orogênicos e 
anorogênicos 

Y2O3 415 – 3161 
U/Yb 0,33 – 1,18 

Y (ppm) 568 – 1230 

U (ppm) 79 – 311 

Th/U 0,46 – 0,98 0,1 – 0,7 
- Hf (ppm) 9855 – 18055 8650 – 14350 

YbN/GdN 10 – 21 até 30 ppm 

Padrão ETR 
Típico de rochas crustais com anomalias positivas de Ce, anomalias 

negativas de Eu e alta razão ETRP/ETRL. 
Tabela VII. 4: Síntese de análises de elementos-traço em cristais de zircão detrítico das amostras do 
Complexo São Vicente. 
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Gnaisses ricos em 
fragmentos líticos 

Xisto Muscovita quartzitos Anfibolitos 

CaO = 3,05 – 4,43 wt% 
CIA = 48 – 50 

ICV = 1,1 – 1,3 
Eu/EuN = 0,96 – 1,04 

Th/U = 0,80 – 2,57 e 8,26 

CaO = 1,96 wt% 
CIA = 51 
ICV = 0,9 

Eu/EuN = 0,86 
Th/U = 2,28 

CIA = 71 (C-510) 
ICV = 0,7 (C-510) 

Eu/EuN = 0,71 e 0,79 
Th/U = 6,55 e 11,90 Na2O= 1,12-1,58 wt% 

K2O = 0,26 – 0,43 wt% 
Fe2O3 = 10,45 – 19,09 

wt% 
MgO = 5,35 – 6,74 wt% 

Basaltos toleíticos 

Baixo CIA: pouca influência de intemperismo 
químico (exposição da área-fonte 

contemporânea à sedimentação) ou predomínio 
de intemperismo físico 

Alto ICV: sedimentos imaturos e sedimentos de 
primeiro ciclo provenientes de arcos 

vulcânicos. 
Arenitos do tipo wacke 

CIA alto e ICV 
moderado: reciclagem 

sedimentar ou área-
fonte intensamente 

afetada por 
intemperismo químico 
Arenito sub-arcóseo 

Tabela VII. 5: Síntese dos dados de geoquímica de elementos maiores, menores e elementos-traço em 
rocha total de amostras do Complexo São Vicente. 
 

 

 

Amostra U-Pb (Ma) εHft Elementos-traço 

C-509 
2136 ± 17 Ma 
(cristalização) 

+8,2 para 
U-Pb de 2137 Ma Y2O3 = 94 – 1718 ppm; Hf2O = 9790 - 13062 

ppm; U/Yb = 0,36 – 2,21; Y = 74 – 1352 ppm; 
U = 47 – 336 ppm; Th/U = 0,11 – 0,46; Hf = 

8302 – 11077; YbN/GdN = 8 – 27; 
Rochas geradas em ambientes orogênicos, 

compatível com cristais de tendência cálcio-
alcalina de ambientes de arco magmático. 

C-540 

2143 ± 14 Ma 
(cristalização) 
568 ± 14 Ma 

(metamorfismo) 

- 

Tabela VII. 6: Síntese dos dados de U-Pb, Lu-Hf e elementos-traço em cristais de zircão de 
hornblenda anfibolitos do Complexo São Vicente. 
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VII.2. Grupo Carrancas 

 O Grupo Carrancas é caracterizado por uma sequência litoestratigráfica que 

compreende uma unidade quartzítica na base, metapelitos intercalados com muscovita 

quartzitos na porção intermediária e unidade quartzítica no topo (tabela VII.7). 

As assinaturas geoquímica e isotópica em rocha total e em zircão detrítico evidenciam 

mudanças na área-fonte durante a sedimentação do grupo (tabelas VII.8 a VII.11). A 

Unidade Quartzítica Superior possui assinaturas químicas e isotópicas em rocha total e em 

cristais detríticos de zircão e idades de proveniência que a distingue da Unidade Quartzítica 

Inferior. Cristais detríticos de zircão do Riaciano, de assinatura juvenil predominam na 

Unidade Quartzítica Inferior e estão subordinados a ausentes nas demais unidades (tabela 

VII.10). Os cristais do Mesoproterozóico estão presentes na Formação Campestre e 

predominam na Unidade Quartzítica Superior (tabela VII.10). Todas as unidades apresentam 

cristais com assinatura de elementos-traço em zircão compatível com à de detritos 

provenientes de granitóides de arcos magmáticos (tabela VII.11). Os cristais detríticos de 

idade no Mesoproterozóico possuem características de cristalização a partir de magmas 

juvenis de temperaturas mais altas do que os cristais paleoproterozóicos e arqueanos (maiores 

valores positivos de εHft associados a menores razões Th/U e valores de fracionamento de 

ETRP levemente maiores). 

Mais de 95% dos cristais de zircão exibem a relação “Idade de cristalização – Idade de 

deposição” > 150 Ma indicando uma deposição em bacia de ambiente extensional (tabela 

VII.10). A continuidade espacial e característica alóctone a para-autóctone das unidades do 

Grupo Carrancas, com magmatismo sin-sedimentar desconhecido e altos valores de CIA, 

valores intermediários de ICV, razões Th/U > 3,0 e EuN/Eu* > 0,70 indicam uma deposição 

em bacia de margem passiva continental (tabela VII.8). A área-fonte principal foi formada 

por crosta continental antiga e rochas geradas em arcos magmáticos (tabelas VII.8 e VII.9). 

A idade máxima de deposição é de 900 Ma e a idade mínima é de 570 – 590 Ma (idade do 

metamorfismo do Neoproterozóico). 

A origem provável para cristais de idade entre 2,7 Ga e 2,6 Ga e assinatura crustal está 

na erosão de granitóides presentes nos crátons São Francisco (Unidade Quartzítica Inferior) e 

Congo (Unidade Quartzítica Superior) e na reciclagem das Unidades do Supergrupo 

Espinhaço (Formação Campestre). Cristais de ca. 2,1 Ga e ca. 2,2 juvenis predominantes na 

Unidade Quartzítica Inferior tem origem provável na erosão das rochas do Complexo Pouso 
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Alegre (2,1 Ga juvenil) e do Cinturão Mineiro (2,2 Ga juvenil) e reciclagem sedimentar das 

rochas do Complexo São Vicente (item VII.1). A erosão das rochas do Cinturão Mineiro (2,1 

Ga crustal e 2,2 Ga juvenil) e reciclagem sedimentar das unidades do Supergrupo Espinhaço 

(2,0 Ga a 1,4 Ga juvenis e crustais) são a fonte de detritos da Formação Campestre. Rochas 

das cadeias de montanha soerguidas em ca. 1,0 – 0,9 Ga na borda leste-Congo da Paleoplaca 

São Francisco-Congo (orógenos Kibaran, Irumide e Irumide Meridional – cristais juvenis 

entre 1,4 Ga e 1,0 Ga) forneceram sedimentos para a Unidade Quartzítica Superior. 

A transição entre Unidade Quartzítica Inferior e Formação Campestre marca o 

soerguimento de extensas cadeias de montanhas em ca. 1,0 – 0,9 Ga na borda leste-Congo da 

Paleoplaca São Francisco-Congo podem ter ocasionado a transgressão marinha sobre a borda 

Sul-Sãofranciscana, cobrindo, gradualmente, a área-fonte juvenil do Riaciano e invertendo o 

aporte de sedimentos, modificando sua configuração paleogeográfica. A Formação Campestre 

seria o equivalente distal da Unidade Quartzítica Superior, fácies de proveniência principal 

em rochas mesoproterozóicas juvenis, de origem provável na erosão das montanhas do leste-

Congo. 

 

Unidade Litotipos 
Unidade 

Quartzítica 
Superior 

Muscovita quartzitos, feldspato (plagioclásio+microclínio) - muscovita-quartzo 
xistos e muscovita xistos 

Muscovita = fengita 

Formação 
Campestre 

Filitos/xistos grafitosos alternados com muscovita quartzitos. 
Filitos/xistos variam de grafita-muscovita xistos de coloração cinza e granulação 

fina e xistos ricos em cloritóide e muscovita, granada subordinada, a norte, a xistos 
porfiroblásticos a estaurolita, cianita e granada a sul. 

Unidade 
Quartzítica 

Inferior 

Muscovita quartzitos, muscovita-quartzo xistos e muscovita xistos 
Presença de plagioclásio e minerais opacos como minerais acessórios principais. 

Muscovita = fengita 
Tabela VII. 7: Unidades e litotipos do Grupo Carrancas.  

 

 

Unidade Quartzítica Inferior Formação Campestre Unidade Quartzítica Superior 

EuN/Eu* = 0,63 
Th/U = 10,0 

CIA = 59 
ICV = 1,01 

Contaminação por veios 
ricos em SiO2 

Th/U = 5,49 

CIA = 61 – influência moderada 
de intemperismo químico, ou 

reciclagem sedimentar 
moderada, ou área-fonte e bacia 
localizadas em baixas latitudes. 

ICV = 0,96 
Arenito sub-arcóseo 

EuN/Eu* = 0,63 e 0,67 
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Th/U = 4,61 e 11,5 
Tabela VII. 8: Síntese dos dados de geoquímica de elementos maiores, menores e elementos-traço em 
rocha total de amostras do Grupo Carrancas. 
 

Unidade Quartzítica Inferior Formação Campestre Unidade Quartzítica Superior 
εNdt = -18,7 εNdt = -13,5 εNdt = -6,1 e -8,6 

- 87Sr/86Srt = 0,732933 - 
Tabela VII. 9: Síntese dos dados de geoquímica isotópica em rocha total de amostras do Grupo 
Carrancas. 
 

 

Unidade Quartzítica Inferior Formação Campestre 
Unidade Quartzítica 

Superior 
U-Pb 
(Ma) 

εHft 
U-Pb 
(Ma 

εHft 
U-Pb 
(Ma 

εHft 

2190 – 2120 
(85%) 

-0,1 a +3,2 
943 (1 cristal) -4,2 975 (1 cristal) -8,4 
1550 a 1230 

(27%) 
+2,5 a +4,8 

1540 – 1130 
(66%) 

+0,7 a +7,1; 
1 cristal -2,5 

2475 e 2242 +7,8 e +3,6 
2210 - 1640 

(45%) 
-3,9 a +3,9 

2050 - 1735 
(29%) 

-4,9 a -0,6 

2837 e 2682 -2,4 e +0,4 
2785 – 2700 

(23%) 
-4,3 a -1,2 

2771 
(1 cristal) 

-10,4 

Tabela VII. 10: Síntese de análises U-Pb e Lu-Hf obtidas para cristais de zircão detrítico de amostras 
do Grupo Carrancas. 
 

 

Idade U-Pb Neoproterozóico Mesoproterozóico Paleoproterozóico Arqueano 

Padrão de ETR 
Típico de rochas crustais com anomalias positivas de Ce, anomalias negativas de 

Eu e alto ETRP/ETRL. 
Y2O3 (ppm) 503 - 1884 
Hf2O (ppm) 9212 - 16377 

U/Yb 0,16 – 1,50 
Y (ppm) 396 - 2877 
U (ppm) 54 - 549 

Th/U 1,63 
0,15 a 0,77; 

1,08 (1 cristal) 
0,52 a 0,95; 

0,31 (2 cristais) 
0,51 a 1,39 

YbN/GdN 19 
10 a 47 

3 (1 cristal) 
11 a 40; 

4 (1 cristal) 
8 a 17 

Tabela VII.11: Síntese das análises de elementos-traço em cristais de zircão detrítico de amostras do 
Grupo Carrancas. 
 

 


