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RESUMO

A

geração de magmas crustais na Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé (NESG)

foi

investigada a partir de dados petrográficos, geoquímicos e isotópicos (sm-Nd, Rb-Sr) de
diferentes tipos de granitos e de rochas metamórficas que podem constituir seus protolitos.

As rochas metassedimentares da NESG foram divididas em três grupos:
metagrauvacas "primitivas" (com contribuição importante de a¡cos magmáticos neoproterozóicos)
têm To¡,r (Nd) tão baixos quanto 1,2 Ga; metapelitos com assinatura de margem passiva têm Tp¡a

(Nd) entre 1,8 e 2,1 Ga; e metagrauvacas "evoluídas" (com contribuição predominante de fonte
continental antiga), aflorantes na região de Atibaia, também têm Tov (Nd) enhe L,B e 2,2 Ga. os
granulitos têm em geral baixo 87sr/E6sr (<0,zl l), mas seus eNd variam amplamente (-0,6 até -2g,1
à época do metamorfismo principal). A distribuição das rochas metamórficas na metade
setentrional da NESG permite o reconhecimento de dois blocos crustais distintos: o Bloco
Alfenas-Guaxupé, dominado por granulitos migrnatíticos, residuais, de longa vida crustal (Tpy Nd
> 1,8 Ga) e o Bloco Machado, a sul, em que evidências de um embasamento antigo não foram
encontradas, e as T¡¡a Nd têm forte concentração em tomo de 1,5 Ga.

A idade do metamorfismo principal, ao qual

se associa o evento anatético regional,

foi determinada em 625 1.5 Ma, intervalo em que se situam as idades U-pb de todos os granitos
crustais aqui estudados.

Os granada-biotita granitos tipo Nazaré Paulista foram gerados nos níveis mais
rasos do segmento exposto (a ca. 5 kbar) pela fusão a ca. 750" c þor quebra de muscovita) de
metagrauvacas imaturas que tiveram fontes de longa vida crustal. As características químicas (e.g.,
altos teores de Sr, Ba, ETRL, Th) e isotópicas (eNd¡zs = -13 a -16;875r/865r:0,713-0,719) desses
granitos indicam fontes com características intermediii,¡ias entre as dos granada-biotita gnaisses e
dos biotita gnaisses granodioríticos regionais. Os granada-biotita gnaisses não podem ter sido a
fonte única desses granitos através de reações de quebra da muscovita em condições de equilíbrio;
os maiores teores de sr e Ba nos granitos demandariam, nesse caso, a introdução de água livre
dutante a anatexia, ou fusão em desequilíbrio.
Em níveis intermediários da crosta (ca. 7 kbar), na região de pinhal (Sp), protolitos
quartzo-feldspáticos isotopicamente um pouco menos "evoluídos" (eNdozs = -10 a -13; ttsr/tusr:
0'708-0,716) deram origem a dois tipos principais de biotita granitos róseos anatéticos: o Subtipo
I' portador de allanita e titanita, com fontes metaluminosas, e o subtipo 2, portador de monazita,
que teve maior contribuição

te

fontes com Rb/Sr mais alto. Comparados aos granitos Nazaré

Paulista, os granitos Pinhal foram gerados a temperaturas mais altas (ca. 850" c para o Subtipo 1),
compatíveis com a fusão associada à quebra da biotita. A maior parte da biotita deve ter sido
consumida nessas reações; em decorrência, os granitos Pinhal alcançam os mais altos teores de Rb
de todos os granitos crustais da região, e seus resíduos granulíticos devem ter altos Ba,¡Rb e K/Rb.

vii

Granitos tipo Pinhal que ocorrem denho do Bloco Machado têm a assinatura
isotópica mais primitiva observada nas rochas metamórficas desse bloco (e.g., eN&zs : - 5 a -7),
e
são em geral mais pobres em minerais acessórios (Subtipo 2); tipos portadores de monazita,
conhrdo, estão presentes, e têm os mais baixos eNd625 do conjunto estudado.
Em níveis profundos da crosta, foram gerados magmas mangeríticos pera fusão de

granulitos residuais. Duas suites contrastadas foram identifìcadas pela geoquímica
elemental e
isotópica. A suite Divinolândia (eNd625 : -10 a
-12), dominada por mangeritos mais máficos
associados a volumes menores de dioritos, ocorre em uma faixa setentrional de corpos
tabulares,
que invadiram o limite entre os Blocos Alfenas-Guaxupé e Machado, e deve ter
sido gerada pela
fusão a ca. 975"

c

de granulitos residuais, intermedi¿í.rios a máficos, de longa vida crustal, do
Bloco Alfenas-Guaxupé. A suite São pedro de Caldas (eNd625 -3 a __6) inclui desde
mangeritos
até granitos hololeucocráticos, numa sequência contínua gerada por fracionamento
e assimilação
de magmas graníticos de composição similar à dos granitos pinhal do Subtipo
l. Foi gerada a T <

:

950" C e P > l0 kbar, pela anatexia de granulitos de menor vida crustal (do Bloco Machado),
pobres em Th' ETRL, u e cs. Baixas proporções de fusão são indicadas pero
baixo mg#, pelo
enriquecimento significativo em Nb e pelo aumento da razào Nb/Ta em relação aos protolitos.
A
fusão deve ter sido limiøda pela disponibilidade do feldspato potássico; importante
volume de

plagioclásio residual deve responder pelo forte fracionamento entre Ba
e sr, de modo que os
mangeritos mostram razões Ba./sr superiores às de todos os protolitos conhecidos.

A

anatexia simultânea de um amplo segmento crustal, com tempe¡aturas täo altas
quanto ca. 975o c sendo alcançadas nas porções mais profundas do terreno
hoje exposto, implica

na eficiente introdução de calor mantélico, através de underplating máfico durante regime
o
compressional. A crosta inferio¡ máfica assim formada não foi preservada; provavelmente
quando
a crosta atingiu uma espessura crítica ela foi eclogitizada, e então delaminada;
enhe as principais
consequências desse processo, podem estar o soerguimento regional e a mudança
do caráter do
magmatismo observada nas ocorrências tardi-orogênicas.

ABSTRACT
The genesis of crustal magmas in the Socorro-Guaxupé Thrust Nappe (SGTN) was
investigated using petrographic, geochemical and isotope (Sm-Nd, Rb-Sr) data obtained in several
types ofanatectic granites and metamorphic rocks that can correlate to their protholiths.

Three groups

of

metasedimentary

rocks were recognized: ,,primitive"

metagre¡,wackes (with important conhibutions fiom Neoproterozoic magmatic arcs) have Nd Tov
as low as 1.2 Ga; metapelites (with passive margin signatures) have Nd rov between l.g and 2.1

Ga; and "evolved"metagre¡u'ackes (with major contributions from old continental sources) from
the Atibaia region have also higher Nd rou (Nd), between l.B and,2.2 Ga. The g¡anulites have
usually a low 87sr/86sr (<0,711), but their eNd vary widely (-0.6 down to
-2g.1 at the time of the
main metamorphic event). The geographic distribution of the Nd T¡¡a of the metamorphic rocks in
the northem half of the SGTN allows the recognition of two different crustal blocks: the AlfenasGuaxupé Block is made up of old residual migmatitic granulites (Nd rour > l.g Ga), whereas in

the southem Machado Block no evidences of an old basement was found, and the Nd rp¡a rire
tightly concentrated around 1.5 Ga.

The age of the main metamorphic event, to which the regional anatexis is
associated, was determined at 625 t 5 Ma; all the crustal granites here studied have u-pb ages
within this interval.
The Nazaré Paulista gamet-biotite granites were generated at the shallowest (ca. 5
kbar) levels of the crust presently exposed by muscovite dehydration-melting (at ca.750. c) of

"evolved" metagreyrvackes. The chemical (e.g., high sr, Ba, ETRL, Th) and isotopic (eNdurr: -13
to -16; 8?sr/86s r : 0,713-0,719) characteristics of these granites suggest sources chemically
intermediate between the local units of gamet-biotite gneisses and the (slighlty metaluminous)
granodioritic biotite greisses. The gamet-biotite gneisses cannot have constituted the only source
ofthese granites through muscovite dehydration-melting under equilibrium conditions; the higher
Ba and Sr contents of the granites would imply the extemal apport of water and/or disequilibrium
melting.

In

intermediate levels of the crust (ca. 7 kbar), in the pinhal region, quartzfeldspatic protholiths isotopically a little less "evolved', (eNdor, = -10 to -13; 875r/865r : 0,70g0'716) were the sources of two main types of pink anatectic biotite granites. The Subtype 1, with
allanite and titanite, derived fiom metaluminous sources, whereas the Subtype 2, with monazite,

had greater contribution form sources with higher Rb/Sr. Compared to the Nazaré paulista
granites, the Pinhal granites were generated at higher temperatures (ca.. g50" c for Subtype l),
within the range normally associated with biotite dehydration melting. Most of the biotite should
have been consumed in these reactions; as a result, the Pinhal granites exhibit the highest Rb
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contents of all crustal granites studied here, and their granulitic residua are inferred to have high
Ba,¡Rb and K./Rb, as Ba and K can have been partially retained in residual K-feldspar.

Pinhal-type granites that occur in the Machado Block have a more primitive Nd
isotope signature (eNdozs = - 5 to -7). They are usually poor in accessory minerals (Subtype 3), but
even gamet- and monaz ite-bearing (subtype 2) granites from this region have low eNd625.
In deeper levels of the crust, mangeritic magmas were generated by melting of
residual granulites. Two contrasted suites were identified. The Divinolândia suite (eNd625: -10 to

-12)' dominated by more mafic mangerites associated to lesser volumes of diorites, appe¿rs as a
northem belt of tabular bodies that appear to have been emplaced at the boundary between the
Alfenas-Guaxupé and Machado Blocks.
intermediate to mafic granulites of

suite (eNd625 = -3 to

-ó)

diversity generated

by

It

was produced by melting

at

ca. 97

5"

c

of residual,

tle

Alfenas-Guaxupé Block. The São Pedro de Caldas suite
includes a continuum from mangerites to hololeucocratic granites, a

fractional crystallization plus assimilation of granitic magmas
compositionally similar to the subtype t ofpinhal granites. It was produced at T s 950. c and p >
l0 kbar, by anatexis of'lounger" granulites from the Machado that were previously depleted in
Th' ETRL, u and cs. Low melting proportions are indicated by very low mg#, by the strong
enrichment in Nb and by the higher NbÆa ratios as compared to the protholiths. The amount of
melting should have been limited by the availability of K-feldspar; significant volumes of residual
plagioclase are implied by the strong fiactioning between Ba and sr, in such a way that the
mangerites have the highest Ba,/Sr ratios of all the studied rocks.

The simultaneous anatexis of a wide crustal segment, with temperatures as high as
9750 C being attained in the deepest portions ofthe terrane presently exposed, denotes an efficient
introduction of mantle heat, through basic underplating during the compressive regime. The mafic

lower crust so formed was not preserved; it was possibly eclogitized when the crust attained a
critical thickness, and then delaminated. Such a process can have had imponant consequences for
the exhumation of the granulitic terrane, and for a major change in the type of magmatism in the
region.
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CAPÍTULO

1

INTRODUÇAO
1.1- Granitos crustais, granitos híbridos e a diferenciação da crosta continentat terrestre

A

geração de magmas graniticos

reciclagem da crosta terrestre. Tuttle

é o principal

mecanismo responsáver pela

&

Bowen (1958) e Luth et al. (1964) demonstraram que
rochas quartzo-feldspáticas ftindem a temperaturas tão baixas quanto 695" C (a 2 kbar) e 630. C (a
10 kbar), quando em presença de excesso de H2o, dando origem a líquidos de composição
granítica, que seriam, portanto, a consequência lógica do metamorfismo de alto grau. Brown &
Fyfe (1970) argumentaram que, em regiões profi.rndas da crosta, onde se geram os principais
volumes de magmas graníticos, a água não deve esta¡ livre, mas essencialmente na estrutura de
minerais hid¡atados como micas e anfibólios. Dessa forma, a geração de magmas graníticos
ocorreria associada às reações de quebra desses minerais, que fomeceriam H2o e parte dos
elementos (K, na quebra de muscovita e biotita; Na + K, na quebra da homblenda) necessií,rios à
fusão. Decorrência importante desse fato é que os resíduos deixados após a exhação dos magmas

graníticos seriam fortemente empobrecidos em HzO, estabelecendo-se assim uma conexão entre a
geração de granitos e de granulitos. Inúmeros estudos experimentais subsequentes demonstraram
que, às pressões tipicamente esperadas para a geração de magrnas graníticos (> 3 kbar), as reações
de quebra de micas e anfibólios ocorrem a temperaturas acima do solidus ganiticq mas dentro do

intervalo observado em rochas metamórficas de alto grau na crosta terrestre, atestando
viabilidade do processo vislumbrado por Brown & Fyfe (1970).

a

O maior volume de magmas graníticos crustais gera-se aparentemente entre as
temperaturas de 750 e 900" c, intervalo em que ocorrem as reações de quebra dos principais
minerais hidratados. os volumes de magmas gerados são limitados pela quantidade de
þo que

pode ser liberada nessas reagões. Tipicamente, a quebra da muscovita, que ocor¡e a temperaturas
mais baixas a P < l0 kbar, produz volumes pequenos de magmas (em geral, <10%), mas a quebra
da biotita pode produzir volumes expressivos a temperatuas da ordem de 900. c (ca. s} io a 5
kbar;30%o a 10 kbar em protolitos de composição equivalente à de uma metagrauvaca; Montel &

Vielzeuf, 1997).
Modelamentos térmicos mostram que as temperaturas miáximas alcançadas pelo
espessamento crustal em zonas colisionais não excedem 750-800. c (cf. Thompson & Connolly,
1995), e seriam portanto suficientes apenas para gerar granitos de baixa temperatura associados à
quebra da muscovita, como os leucogranitos dos Himalaias. Para que temperaturas equivalentes às
da quebra da biotita sejam alcançadas, seria portanto necessária a incursão de calor do manto. A
volumosa produção de magmas normalmente associada à quebra da biotita poderia, de acordo com

alguns autores, servir como um "cobertor térmico", tamponando as temperaturas da crosta em
tomo de 850" c (vielzeuf & Holloway, 1988; vielzeuf et al., 1990) em eventos metamórficos que
afetam protolitos

"férteis"-

dessa forma, apenas tenenos antigos, residuais,

já

afetados por
eventos que extraíram parte importante de seu componente granítico, poderiam alcançar
temperaturas de metamorfismo superiores a 900. C.
A incursão de calor do manto está comumente associada à introdução de magmas
básicos. Em regimes compressionais, esses magmas, devido a sua alta densidade, tipicamente se
acumulam na base da crosta, onde podem interagir com as rochas metamórficas e os magmas
gerados a partir delas através de mecanismos complexos (e.g., MASH, Hildreth & Moorbath,
1988; Voshage et al., 1990). A hibridização de magmas mantélicos e crustais deve portanto ser
fenômeno comum na ctosta inferior, e seus produtos- magmas intermediarios de composição s.i.

andesítica./tonalítica- são os constituintes das manifestações magmáticas mais volumosas de
ambientes compressivos.

A

estrufura e a composição da crosta inferio¡ são também exhemamente
influenciadas pelo underplating de magmas básicos. Modelos recentes admitem que ca. 1g% do
volume da crosta continental corresponde a uma camada inferior descontínua de granulitos
máficos formada principalmente por underplating, e apenas amostrada em xenólitos trazidos em
magmas de erupção rápida como álcali-basaltos e kimberlitos (Rudnick & presper, 1990;

wedepohl, 1995). Esses granulitos correspondem principalmente a cumulatos máficos e
ulhamáficos relativamente pobres em LILE, e frequentemente exibem anomalias positivas de Eu
(Rudnick & Presper, 1990; Rudnick, 1992; Halliday er al., 1993). Em contraposição, a crosra
granulítica, como amostrada em terrenos diversos atualmente expostos, é muito mais félsica que o
admitido em modelos anteriores (e.g., weaver & Tamey, l9g4), e não atende aos requisitos
esperados de tenenos "residuais" (i.e., pobres em LILE, e com anomalias positivas de Eu). Assim,
no modelo de diferenciação da crosta continental terrestre proposto por Rudnick & Presper (1990)
e Rudnick (1992), a exftação de magmas graníticos produzidos por anatexia crustal teria um papel
menos importante que o underplating de magmas básicos. A manutenção de características pouco

ou não empobrecidas nos

terrenos granullticos félsicos refletiria a retenção de frações
significativas dos líquidos graníticos (ricos em elementos incompatíveis) nos granulitos
"residuais". A anomalia negativa de Eu da crosta superior resultaria da ascenção de magmas
produzidos pelo fracionamento (e contaminação) dos magmas basálticos que constróem a crosta
inferior granulítica máfica por underplating.
Claramente, o estudo de granitos crustais e de suas possíveis á¡eas-fonte tem muito
a contribuir para o entendimento dos processos de reciclagem e diferenciação da crosta
continental. Muito também pode ser extraído do estudo de produtos do fracionamento de magmas

originados no manto, ou de granitos híbridos, que de fato parecem constitut o maior volume de
magmas gerado em certos ambientes tectônicos, como arcos magmáticos.

Em trabalhos anterio¡es (Janasi, r985, 1992, 1993; Janasi & ulbrich, r9g7; Janasi
et al.' 1993), estudamos maciços formados por rochas diferenciadas a partir de magmas gerados
no
manto litosférico subcontinental, pouco ou nada afetados por contaminação crustal. O estudo de
batólitos graníticos formados largamente por produtos de hibridização de magmas mantélicos
e
crustais foi iniciado em duas areas principais (batólito Pinhal-Ipuiúna, Vasconcellos

& Janasi,
1989; Haddad, 1995; Haddad et al., 1997, e batólito Agudos Grandes, Janasi et al., 1990;
Leite,
1997), e encontra-se em desenvolvimento. Cla¡amente, contudo, o estudo dos magmas
hlbridos se
beneficiará do conhecimento dos termos "puros" a partir dos quais eles se formaram, i.e.,
dos
magmas mantélicos e seus fraçionados e dos magmas puramente crustais, gerados por anatexia
da
crosta continental.

Neste trabalho, procurou-se investigar os produtos da anatexia crustal em uma iárea
particularmente favorável, a Nappe de Empunão Socorro-Guaxupé (NESG; campos Neto
et al.,
1984)' onde se expõe um amplo segmento da crosta continental neoproterozóica no qual ocorrem,

em uma estrutura grosso modo homoclinal, de norte para sul, desde tenenos granuliticos
submetidos a P > 11 kbar e T > 950o C até rochas metassedimentares de crosta média a
superior,
submetidasaP<5kbar,eT<T00oC.Dessemodo,estãorepresentadasnesseterrenoastípicas
condições de geração de magmas graníticos por anatexia crustal, e a diversidade de protolitos
disponível pode potencialmente dar origem a uma ampla variedade de magmas graníticos.

Em artigo publicado recentemente (Janasi, 1997a), agrupei os granitos anatéticos
presentes na NESG em hês tipos principais: (l) os granada-biotita granitos tipo
Nazaré paulista,
aflorantes no extremo meridional da NESG, que teriam se gerado a níveis mais rasos, e sob
temperaturas relativamente baixas (700-800' C) a partir de fontes que incluiriam contribução
importante de matetial de derivação metassedimentar; (2) os biotita granitos tipo pinhal, aflorantes
na porção slv do Domínio Guaxupé (metade setenhional da NESG), que teriam se gerado
tipicamente por reações de quebra de biotita a T em tomo de 850o C a partir de protolitos ricos
em
feldspato (gnaisses e/ou granulitos), e (3) a suite mangerítica-granítica São José do Rio pardo,
objeto de estudos anteriores (Janasi, 1992, rgg5, 1997b), que indicaram sua geração a partir de
rochas granulíticas empobrecidas em elementos radiogênicos a temperaturas bastante
elevadas
(900-1000" c).
No presente trabalho, esses três tipos de granitos foram objeto de: (l) novos estudos
petrográficos e geoquimicos, que ampliam significativamente a base de dados pré-existente; (2)
datações u-Pb em zircões e monazitas, que permitem posicioná-los com segurança no contexto
estratigráfico regional e (3) estudos de geoquímica isotópica pelos métodos sm-Nd e Rb-sr, que

3

constituem ferramentas fundamentais na identificação de suas áreas-fonte. Alguns dos principais
pacotes de rochas metamórficas da NESG, identificados como potenciais protolitos para os
granitos crustais, foram, em paralelo, objeto de trabalhos petrográficos, de geoquímica elemental,
e de geoquímica isotópica Sm-Nd e Rb-Sr.

Parte significativa dos dados obtidos neste trabalho foi obtida em estágio de
pesquisa realizado entre setembro de 1997 e dezembro de 1998 no ',Isotope Geochemistry
Laboratory" da universidade do Kansas, EUA, liderado pelo prof. w.R. van schmus. A
metodologia empregada na obtenção dos dados geoquímicos, isotópicos e geocronológicos
descrita no Anexo A.
1,2.

é

A geração de granitos crustais: perspectiva da literatura

1.2.1. As relações entre migmatítos e granitos crustais

Terrenos migmatíticos oferecem a oportunidade de examinar diretamente os
pfocessos de geração de magmas na crosta (e.g., Brown, 1gg4), Tradicionalmente, os estudos
petrogenéticos em migmatitos têm concentrado sua atenção na geração dos metatexitos, i.e.,
rochas nas quais os leucossomas ocotrem como corpos pequenos perfeitamente individualizados
(frequentemente concordantes e ladeados por melanossomas) dentro de um mesossoma que
preserva suas feições pré-migmatização.

Muito do esforço desenvolvido ao longo das décadas de 70 e 80 concentrou-se na
definição de critérios para a distinção de leucossomas de origem anatética, metassomática, por
injeção ou por diferenciação metamórfica (Mehnert, 1968; olsen, l9g2; Johannes, l9g5). os
critérios que podem ser utilizados nem sempre são totalmente inequivocos, e enfatizam a
necessidade de uma criteriosa investigação do contexto geológico onde ocorrem os migmatitos.
Assim, por exemplo, os leucossomas gerados por diferenciação no estado sólido em sistemas
fechados (metamorfismo isoquímico) são esperados em terrenos nas quais não foram alcançadas as
condições (T, P, x, a(fluidos)) para a anatexia, e leucossomas gerados por transformação em
estado sólido em sistemas abertos em escala de afloramento ou maior (metassomáticos) parecem
de ocorrência restrita, confìnados a zonas de cisalhamento fortemente percoladas por fluidos.

Migmatitos de injeção podem corresponder a faixas em que magmas graníticos gerados em
profundidade se intercalam com suas encaixantes; alternativamente, os leucossomas de injeção
conespondem a porções em que o fundido gerado por anatexia se movimentou a ponto de perder o
contato com seu protolito imediato- nesse caso, devem ser estudados no mesmo contexto dos
leucossomas anatéticos.

os

dados geoquímicos acumulados para leucossomas

de metatexitos têm
demonstrado que suas composições são, por um lado, frequentemente distintas daquelas previstas
experimentalmente para magmas graníticos de mínimo (e.g., olsen, l9g2; Johannes, l9g5; Barbey
4

et al

1989)' e, por outro, também diferentes daquelas observadas em magmas graníticos
crustais
interpretados como primitivos (ou "parentais,'; Sawyer, l99g).
As principais diferenças em relagão aos magmas de mínimo
þlagiocftísios de
composição mais cálcica e idêntica à dos plagioclásios do mesossoma;
caráter hololeucocrático,
pobre em elementos presentes em fases máficas e acessórias, que
se concentram

'

nos

melanossomas; razões KÀ,ra por vezes extremamente elevadas) têm
sido ahibuídas a fusão em
desequilíbrio- a segregação dos fundidos gerados nos contatos entre grãos, que
normalmente
deve ocorrer sob condições de sfress, é muito eficiente (Sawyer,
1996), e significativamente mais
rápida que as reações de difusão e dissolução esperadas em processos
em equ íbrio.
As diferenças geoquímicas entre os leucossomas dos metatexitos e os granitos
crustais têm sido reiteradas por inúmeros autores, e colocaria em
cheque, para alguns, a conexão
entre migmatitos e granitos. De fato, os metatexitos representam
terrenos onde a proporção de
fundido gerado é insuficiente para que exista migração de magmas
em escala suficiente para gemr
plútons graníticos. como mostram os estudos de Sawyer (199s),
é nas porções de mais alto grau
metamórfico de terrenos migmatíticos, onde se geram ñ¡ndidos graníticos
em proporção suficiente
para destruir as estruturas pré-existentes do paleossoma, que
são alcançadas condições reológicas
adequadas para que grandes volumes de materiar (inicialmente,
fundido e resíduo) ganhem
mobilidade. Nesses terrenos diatexiticos, a distinção entre leucossoma
e mesossoma é em geral
pouco evidente; o fluxo magmático estimula a segregação, e
o material restítico tende a se
concentrar em schlieren (cf. estruturas nebulíticas e schlieren de
Mehnert, 196g). A composição
química de diatexitos ricos em componente fundido (identificados
por tendências de aumento de K
e diminuição de Fe e Mg com a sílica) é similar à de granitos crustais
tidos como primitivos
(Sawyer, 1998), confirmando a conexão entre ambos, e constituindo
forte argumento em favor da
importância de mecanismos de separação de restitos na geração
da diversidade de granitos crustais
(White & Chappell, 1977).

L2.2. Fatores que controlam a diversidade de magmas cruslais

A

argumentagão principar apresentada por Tuttle & Bowen (r95g) para
sustentar a
origem magmática dos granitos, que acabou por enterar a
"controvérsia do g.anito,,, baseava-se na
homogeneidade composicional dessas rochas, mais especificamente
na coincidência de suas
composições com aquelas previstas por estudos experimentais para
a fusão da crosta continental.
olhados com maior detalhe desde então, os granitos crustais revelam
notáveis

variações composicionais, que têm sido atribuídas, com base
em estudos geoquimicos e
experimentais, à influência de diversos fatores, em especial
a composição da ilrea-fonte e as
condições fisico-químicas em que se deu a fusão.

A

composição química da área-fonte é, não surpreendentemente, tida como o
principal fator responsável pela diversidade de magmas crustais. Sua importância ganhou
amplo
destaque a partir do artigo de chappell & white (1974) que propôs a subdivisão
dos granitos
caledonianos do Lachlan Fold Belt, na Austrália, em tipos e s, associando
as principais
diferenças entre eles ao tipo de fonte, respectivamente metaígnea e metassedimentar.
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Anos mais tarde, a identificação de um novo tipo de granitos crustais (os granitos
A
wones, 1979), também presente no Lachran Fold Belt, ilustrou a importância de

outros fatores na geração da diversidade dessas rochas. Para Collins et al. (1980) posteriormente
e
muitos outros autores, os granitos A teriam fontes metaígneas similares às dos granitos
tipo I, mas
já afetadas por um evento de fusão anterior (residuais), e portanto empobrecidas
em elementos
litófilos e H2o, de modo que só sofreriam fusão a temperaturas elevadas. Estudos posteriores
têm
destacado mais enfaticamente a influência das temperaturas elevadas (King
et al., 1996) e/ou do
baixo conteúdo de HzO em detrimento das diferenças químicas provocadas por processos
prévios
de fusão nas áreas-fonte para explicar as diferenças entre granitos A e I.

A influência

das áreas-fonte e dâ temnerafrrre

As situações ideais em que ocorre a anatexia crustal são balizadas por estudos
experimentais em sistemas simprifìcados (e.g., Tuttre & Bowen, r95g; Luth et
al., 1964; Ebadi &
Johannes, 1991; Holtz et al., 1992a), mas experimentos em materiais naturais
ou que proc.'am
reproduzir as composições de protolitos típicos importam mais diretamente
à composição dos
magmas anatéticos. A geração da maioria dos granitos crustais não ocone
em condições eutéticas,
e as temperaturas alcançadas no metamorfismo regional pode exceder substancialmente as
condições previstas para o mínimo granítico. Em diversas situações, a disponibilidade
de H2O ou

de outro componente essencial pode ser o principal fator limitante para a produção
de maiores
volumes de magmas graníticos. Assim, a composição do protolito é um condicionante
fundamental

que precisa ser conhecido em detalhe.

Como resposta à idéia de que o principal controle sobre a diversidade dos granitos
crustais é exercido pela composição das áreas-fonte, estudos experimentais
foram conduzidos ao
longo das duas últimas décadas nos principais tipos de rochas metamórficas tidas
como ferteis, i.e.,
metapelitos (vielzeuf & Holloway, lggg; patiño Douce & Johnston, 1991; patiño
Douce & Harris,

1998; Pickering & Johnston, 1998), metagrauvacas e tonalitos (Skjerlie
& Johnston, 1993;
vielzeuf & Montel, 1994; Patiño Douce & Beard, 1995; Gardien et al., r995;

Singh & Johannes,
996; Montel & vierzeuf r 997; Stevens et al., 1997), anfibolitos (Rushmer,
1991 ; wolf & wyllie,
1991), e misturas dessas rochas (Skjerlie et al., 1993; patiño Douce, 1995).
As composições dos líquidos iniciais (eutéticas ou de mínimo) gerados nesses
experimentos são tipicamente dificeis de estimar- dados os pequenos volumes
gerados e os
I
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problemas de volatilização de álcalis sob o feixe da microssonda eletrônica, é dificil obter análises
adequadas dos fundidos. De um modo geral, contudo, para protolitos nos quais os componentes
do
sistema granítico (Qtz, Ab,

ort, An, Hzo)

estão presentes na forma de fases minerais ou de
componentes extraíveis dessas fases, para condições idênticas de P e atividade de fluidos, as

composições dos magmas de minimo tendem a ser muito semelhantes, e coincidentes
com as
previstas em sistemas simplificados (Thompson, 1996).
Os estudos experimentais têm concentrado a atenção na produtividade de diferentes

protolitos durante a fusão crustal, em particular quando associada às diferentes reações
de
fusão/desidratação.

A

produção de magmas através dessas reações é controlada basicamente pela
disponibilidade das fases envolvidas, e atua como tampão para a temperatura nos terrenos
metamórficos.

A

temperaturas mais baixas, tipicamente da ordem de 750o
Harris, 1998), se dá a quebra da muscovita:

Ms + Pl +

Qtz:

fundido + Kfs + Als

c

(patiño Douce

&

(l)

(abreviações de acordo com Kretz, 1983). Essa reação ocorre em um estreito intervalo
de
temperatura (<20" c), pois a muscovita não tem variação composicional importante. como
decorrência da maior a(Hzo) (em torno de 0,6 a 5 kbar), os fundidos gerados por quebra da
muscovita devem ser mais sódicos (>Ab/or) que os gerados por quebra da biotita (Thompson,
1996), mantidas constantes as demais variáveis.

A

proporção de fundido gerado excrusivamente pera quebra da muscovita, a
temperaturas abaixo de 750"c, é tipicamente baixa (F < 0,15), de acordo com observações
experimentais (Gardien et

al.' 1995).

al.,

1995; Patiño Douce

& Harris, 1998) e cálculos teóricos (Harris et

Desse modo, muitos autores consideram que a quebra da muscovita é incapaz de gerar

corpos graníticos intrusivos maiores,

e levaria tipicamente à

formação de migmatitos (e.g.,

Clemens & Yielzeuf, 1997).

A temperaturas mais elevadas, na faixa g00-950. c,
se dá por reações de quebra da

a geração de fundidos crustais

biotita, do tipo:

Bt+Pl+ Qtz+Als=fundido+crr+

Ilm(Ru)tKfs

(2)
em metagrauvacas peraluminosas (vielzeuf & Montel, 1994). A formação de Kfs ocone quando
a
razão molar Kzo/fl,o é superior a 1 (carrington & watt, 1995). Em rochas com maior razão
Ca./Al, a quebra da biotita se dá através de reações do tipo:
Bt + pl + ez = fundido + crt + Opx (3)
As biotitas exibem extensa solução sólida, de modo que as reaçõeò não mais são
univariantes, e podem se estender por largos intervalos de temperatura (> 100" c), ao longo dos
quais elas biotitas mudam continuamente de composição, no sentido de maiores teores de Ti e F e
maiores mg# (e.g., Pickering & Johnsron, 1998).
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Nas condições em que se dá a quebra da biotita, a a(H2O) é tipicamente mais baixa
(ca' 0,35)' e como resultado os magmas de mínimo seriam teoricamente mais potássicos (<Ab/Or,
Ebadi & Johannes, 1991; Thompson, 1996). o "protolito ótimo" teria menor proporção plgMica
para determinados valores de P e An(Plg); as proporções Bio/(plg+etz) seriam
da ordem de 45:55
(Patiño Douce & Johnston, 1991), portanto mais próximas das de uma metagrauvaca que
de um
metapelito.

A

produtividade de fundidos anatéticos gerados experimentalmente durante

a

quebra da biotita responde a diversos fatores, dos quais os mais importantes são
a disponibilidade
de H2o (equivalente, na ausência de outras fontes, à própria proporção de biotita) e da
maior ou
menor aproximação, no protolito, da proporção "ótima" entre as fases envolvidas.

Assim, a fusão de "tonalitos" portadores de pequenas quantidades de biotita (t
homblenda) pode resultar em proporções de fundido inferiores a l0%o em volume
mesmo a
temperatu¡as da ordem de 900 ou 9500 c (Runer & wyllie, l9g8; Skjerlie & Johnson,
1993;
Gardien et al., 1995). Em contrapartida, se um aporte exha de Hzo é disponível (como
em
experimentos nos quais H2o é adicionada- Holtz & Johannes, 1991; patiño Douce
& Harris,

1998- ou

está presente em fases hidratadas de baixa temperatura- Beard et al., 1994), as
proporções de fusão em protolitos equivalentes (e.g., de composição s.l granítica
ou mesmo
chamockítica) podem ser muito elevadas.

A

composição da biotita é outro fator fundamental na produtividade de protolitos
crustais. Como indicado pela variação contínua do mg# das biotitas ao longo das reações
de fusão

e desidratação' biotitas de alto mg# são mais refratárias, e persistem até temperaturas
mais altas
que biotitas ricas em Fe (Stevens et al., 1997).

Ti e F têm efeito ainda mais pronunciado na estabilização da biotita (patiño Douce,
1993; Stevens et al., 1997; Pickering & Johnston, 199g). o uso de uma biotita natural
com 2,3%o
TiO2 ao invés de biotitas sintéticas isentas de Ti nas composições modelo estudadas por
Stevens et
al' (1997) aumentou o limite máximo de estabilidade desse mineral em ca. 80o C (até ca.
940o C a
10 kbar) em metagrauvacas. Biotita de composição inicial ainda mais rica em Ti (2,g1%
Tio2) e

com 0,28%o F presente no metapelito estudado por pickering & Johnston (i99g) permaneceu
estável até 975' c' temperatura na qual seus conteúdos de Tio2 e F chegaram a 5,1%o
e 2,ro/o,
respectivamente.

O máximo de produtividade observado experimentalmente foi obtido no metapelito
estudado por vielzeuf & Holloway (1988), que produziu quase 60% de fundido
em um pequeno
intervalo de temperatura (850-875" C), até a exaustão da biotita. Conforme enfatizado por
diversos
autores, esse resultado reflete

combinação de diversos fatores favoráveis, como: (a) composição
fénil (Patiño Douce & Johnston, 1991); (b) teor de H2o mais alto, em parte proveniente de reações
de desidratação abaixo do solidus granitico de minerais hidratados presentes na rocha
original
(clorita e estaurolira); (c) biotita mais pobre em Ti (r,7g% Tioz) e, provavelmente, F, já que
o
a.
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efeito combinado desses dois elementos na estabilização térmica da biotita é maior que o de cada
um individualmente (Dooley & Patiño Douce, 1996). Consequência importante dessa constatação

é que a idéia de Vielzeuf & Holloway (1988) e vielzeuf et al. (1990) de que a fusão crustal
associada à quebra da biotita provocaria um tamponamento das temperaturas durante o
metamorfismo regional não

foi

sustentada por estudos experimentais posteriores, que mostram

aumentos contínuos (exceto a P< 3 kbar, valor excessivamente baixo para situações normais de
geração de granitos) e intervalos relativamente amplos de geração de magmas por quebra da

biotita (e.g., 60" c, entre 820 e 880" c, para aumentar de l0 para 60% de fimdido a 5 kbar, e ca.
190' c, entre 800 e 990' c, para aumentar de l0 para 40% de fundido a l0 kbar; Montel &

Yielzeuf,1997).
As reações de fusão envolvendo de quebra de homblenda podem ocorrer em um
largo intervalo de temperatura (850-1050' c; Rushmer, 1991) que se superpõe em boa parte com a
quebra da biotita. Rushmer (1991) ftrndiu experimentalmente dois anfibolitos naturais a 8 kbar, e
observou diferentes intervalos de quebra da hornblenda (inlcio a 935oc, com formação de ca.20To
de fundido, e desaparecimento da homblenda a ca. 1000o c, com ca. 45% de fi:ndido em um meta-

álcali-basalto,einícioaT<825oc,com20%odefundidoaca.ST5ocedesaparecimentoag50o
C, com geração de ca.40%o de fundido em um meta-toleíto de arco de ilha). Um quartzo anfibolito
sintético (com 25%o de quartzo) investigado por Patiño Douce & Beard (1995) fomeceu 20-30% de

fundido entre 870 e 920o C a 5 kbar e 900-940o C a 10 kba¡.
As reações envolvidas na quebra da homblenda são:
Hbl + Qtz = Cpx + ñrndido + Opx + Ilm(RÐ + pl (4)
com excesso de quartzo e P < 10 kbar, ou
Hbl + Qtz + Pl = Cpx + fundido + Opx + Ilrn(Rt) + crr (5)
com excesso de quartzo e P > 10 kbar (Patiño Douce & Beard, 1995).

Nas composições investigadas por Rushmer (1991), mais pobres em quartzo, as
reações de mais baixa temperatura consomem quartzo e plagioclásio, e gerÍrm um plagioclásio
mais cálcico. Na ausência de quartzo, as reações, a 8 kbar, são do tipo:
Hbl + Pl = Cpx + Opx + Ca-Pl + tundido + Ilm (t Ttn, Sp) (6)

As composições dos magmas gerados por fusão de anfibolitos são tipicamente
tonalíticas ou trondhjemíticas, refletindo o caráter pobre em potássio dos protolitos, e
peraluminosas.

a

fr¡são de protolitos crustais na ausência de fases fluidas foi
relativamente pouco investigada, já que requer temperaturas muito elevadas, que, para varios
autores, não seriam alcançadas na crosta continental terrestre. Becker et al. (1998) determinaram
Finalmente,

as temperaturas mínimas do sistema Qtz-Ab-Or a

I

p = 5 kbar e a(H2O): 0,07 em 990. C.

Temperaturas dessa ordem são identificadas em magmas chamockíticos e "riolitos" interpretados
como de origem crustal (Kilpatrick & Ellis, 1992; Garland et al., 1995). para vários aurores, a
geração dessas rochas demandaria protolitos "férteis", nos quais o feldspato potássico produzido
no metamorfismo progressivo não foi extraído em eventos de fusão prévios (Kilpatrick & Ellis,
1992; Landerberger & Collins, 1996).

A influència de P e alH"Ol
Os estudos experimentais de Tuttle

& Bowen (1958) e outros que os sucederam nas
duas décadas seguintes (e.g., winkler & von platen, 196l) foram feitos sob p total = p (H2o), de
modo que seus resultados são válidos para sistemas saturados em H2o, i.e., nos quais esse
componente está presente na forma livre. como argumentado por Fyfe (1973), contudo, no
metamorfismo de alto grau a H2O está presente apenas como componente estrutu¡al de minerais
como as micas e anfibólios, e a geração de magmas graníticos estaria condicionada à liberação
dessa água em reações de quebra desses minerais (fusões com fase

fluida ausente, ou reações de
fusão/desidratação). Além disto, o solidus granítico na presença de vapor tem inclinação dp/dT
negativa, o que indica que esses magmas deveriam cristalizar du¡ante a ascenção na crosta, e
portanto não poderiam alcançar níveis crustais mais rasos. Se esses argumentos são válidos, os
magmas graníticos crustais seriam tipicamente subsaturados em H2O, o que em geral encontra
bom respaldo na mineralogia e na ordem de cristalização dos minerais nessas rochas.
Em resposta a esses argumentos, os estudos experimentais ao longo das duas
últimas décadas se concentraram fortemente na investigação das relações de fase no sistema
granítico sob condições de a(H2o) < I (cf. sínteses em Ebadi & Johannes, l99l e Thompson,
1996) e na fusão de rochas nas quais toda a H2o disponível provém de micas, anfibólios e, mais
raramente, outros minerais hidratados (Vielzeuf & Hollaway, lggg; Rushmer, 1991; skjerlie &
Johnston, 1993,1996).
Estudos de detalhe de granitos crustais e de terrenos migmatíticos têm demonstrado
que, embora pareçam prevalecer situagões nas quais a atividade de Hzo é baixa, e claramente
controlada por reações de fusão/desidratação, existem casos em que a infilhação de Hzo, que seria

portânto tamponada extemamente a atividades mais elevadas, deve ter sido responsável pela
fusão
generalizada sob temperaturas relativamente baixas (750-800"C) (migmatitos Tois Seigneurs,
Wickham, 1987 e St. Malo, Brown, 1994).

Muito debate ainda existe quanto à presença ou não de uma fase vapor livre na
geraçâo de granitos crustais, ilustrado pelas controvérsias sobre a gênese dos leucogranitos
himalaianos. Nos modelos de Le Fort (l9sl) e France-Lanord & Le Fort (l9sg), a geração desses
leucogranitos seria uma resposta à introdução de fluidos em terrenos cristalinos quentes (xistos da
Formação I dos "High Himalayas") quando do seu cavalgamento sobre rochas metâmórficas de
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baixo grau ao longo da "Main Central Thrust". Modelamentos geoquímicos apresentados por
Hanis & Inger (1992) e Hanis et al. (1993, 1995), no entanto, mostram que a composição desses
granitos, em particular suas altas razões Rb/Sr, são incompatíveis com a geração por fusão na
presença de uma fase fluida, que consome proporção muito maior de plagioclásio em relação à

muscovita. Para esses autores, os leucogranitos himalainos se gerâram por reações de fusão
durante a quebra da muscovita, na ausência de uma fase fluida livre, e provavelmente em resposta

a descompressão associada ao rápido soerguimento ao longo de falhamentos normais (portanto,
em regime extensional).
Estudos devotados especificarnente para a influência da a(H2O) sobre a composição
dos fundidos anatéticos crustais têm sido conduzidos tanto no sistema granítico simplificado como
em composições naturais.

& Johannes (1991) ilustram claramente que a diminuição da
a(H2O) a uma dada P desloca o mínimo granítico no sentido de maiores razões Or/Ab- as
consequências são importantes: como já antecipado, a inferência de que magmas gerados duante a
Os resultados de Ebadi

quebra da muscovita sejam mais sódicos que os gerados por reações de quebra da biotita
(Thompson, 1996) baseia-se na dedução de que a a(H2O) é mais alta no primeiro caso.
Como demonstrado pela comparação de dados experimentais obtidos por diversos

I

atm e 30 kbar (Thompson, 1996), a pressão exerce também fone
influência sobre a localização do mínimo no sistema haplogranítico: o campo de estabilidade do
quartzo tem forte expansão com o aumento de P (e.g., a razão Qzl(Ab + Or) diminui de ca. 35:65
autores a pressões entre

para 18:72 enhe 2 e 20 kbar).
Patifro Douce (i996) investigou experimentalmente a influência de P e a(H2O) na
fusão de metapelitos e metagrauvacas. Sob condições livres de fase fluida, os líquidos são sempre

graníticos, e tendem a exibir um leve aumento da razão Ab/Or com o aumento de P entre 7 e 12,5

kbar, devido à estabilização da biotita e instabilização do plagioclásio (que reage para formar
granada). Quando uma pequena quantidade (lVo em peso) de HzO é adicionada, esse efeito é
aumentado; mais ainda, a pressões mais altas (15 kbar), a granada tende a reter o Ca, e os fundidos

resultantes têm composição próxima

à de hondhjemitos. Quantidades mais altas de

H2O

adicionada (6-8%o em peso) desestabilizam a biotita e a granada e estabilizam o ortopiroxênio
residual a l5 kbar; elevadas proporções de fundido (50-70%) são geradas, e têm composições mais
ricas em K, Ca, Fe e Mg, que se aproximam das de granodioritos e tonalitos cálcio-alcalinos.

CAPÍTULO

2

O METAMORFISMO E AS ROCHAS MtrTAMóRFICAS DA Nf,SG
2,1 Contexto geológico: Uma breve síntese sobre a geologia da NESG

A Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé O.IESG) é parte de um conjunto

de nappes

que, ao final do neoproterozóico, alojou-se na borda SW do Cráton do São Francisco (Figura 2.1),

como reflexo de um processo colisional (Campos Neto

& Caby,

1999b). Trata-se de um terreno

complexo, composto principalmente de rochas de alto grau metamórfico e uma ampla variedade de
$anitos. Em suas porções basais, predominam granulitos de alta P e T (> 1l kbar e até 900-950.

C; Vasconcellos et al., 1991; Campos Neto & Caby, 1999b) que são sucedidos, em direção

ao

topo, por gnaisses migmatíticos diversos; rochas metassedimentares ocoffem como faixas discretas

no Domínio Guaxupé (metade setentrional da NESG), e como faixas mais extensas na porção
meridional do Domínio Socono (metade meridional da NESG, separada do Domínio Guaxupé por
um corredor de rochas de grau metamórfico mais baixo, dos Grupos Andrelândia-Itapira e

seu

embasamento).

A NESG foi inicialmente reconhecida como um terreno alóctone, conespondendo
às zonas intemas de alto grau metamórfico na região de interferência entre as "Araxaídes" (Faixa

Brasília) e as "Paraibides" (Faixa Ribeira) (Ebert, 1968).

A hierarquia das fases de deformação

impressas nas suas rochas, e a interpretação dos indicadores cinemáticos resultaram em incertezas

quanto à proveniência do terreno, mas trabalhos recentes convergem no sentido de admiti-la como

o testemunho mais meridional da evolução da Faixa Brasllia, colocada sobre o c¡åton através de
transporte para E, e posteriormente afetada pelå deformação associada à Faixa Ribeira (Ribeiro et
al., 1995; Campos Neto &, Caby, 1999b)
Descrições dos principais pacotes de rochas metamórficas presentes na NESG são

encontradas em diversos autores, ent¡e eles Ebert (1968), Oliveira (1973), Wemick

&

A¡tur

(1983), Campos Neto et al. (1984), Juliani et al. (198a), Campos Neto & Figueiredo (1985),
Morales (1988), Artur (1988), Janasi (1992) e Ebert et al. (1995). A despeito do grande volume de
trabalhos, não existe consenso sobre as relações entre os diferentes pacotes, ou colunas
estratigráficas bem estabelecidas para as sequências supracrustais. Em vista do grau metamórfico

elevado, com migmatização

e

deformagão intensas,

a própria

distinção entre sequências
supracrustais, ortognaisses nela intrusivos, e fochas de embasamento é frequentemente incerta.
Descrições mais detalhadas das rochas metamórficas estudadas no presente fabalho são
apresentadas nos itens 2.2 e 2.3.

As poucas determinações geocronológicas disponíveis para rochas da NESG
recentemente se concentravam nos métodos K-Ar e Rb-Sr (e.g., Artur, 1988); todas registram a

até
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Figura 2'1. Trecho do.Mana Geológico do Brasil em l:2.500.000
(Schobbenhaus F"
et al., 1991), com localização dl NJppe So.orro_Cur1"pJq:
Domínios Guaxupé e
Socorro), e sua relação com as Faixas Brasília e Ribeira'e
àor o cráton do São Francisco.
l3

idade tardi-neoproterozóica para o metamorfismo e granitogênese,
o que tem sido confirmado, e
refìnado, por idades U-pb obtidas na última década (ver
adiante).

A

idade dos protolitos das rochas metamórficas tem permanecido
uma incógnita, e

muitos autores (e.g., Hasui, 19g3; Artur

&

wemick, l9g4) admitiram serem rochas

paleoproterozóicas ou mesmo arqueanas, concepção
registrada na versão mais recente do Mapa
Geológico do Brasil em 1:2.500.000 (schobbenhaus F., l9g4;
cf. Figura 2.1). os resultados de
isotopia Sm-Nd apresentados no presente t¡abalho fomecem
limites importantes para a idade
dessas rochas, sugerindo idade mais jovem que r,2
Ga, mais provavelmente neoproterozóicâ, para
a formação das sequências supracrustais, e a presença rocal
de um embasamento mais antigo que
2,0 Ga (ver itens 2.2 e 2.3).

2.l. I . - O magmatismo granítico neoproterozóico na NESG

o

"Domínio Guaxupé" foi descrito por Ebert (196g) como um terreno
essencialmente granítico, e de fato o volume de rochas
s.r granitóides aí presentes (em grande

parte neoproterozóicos) é muito expressivo.

As idades mais antigas registradas em rochas graníticas da NESG até
o momento
foram obtidas em datações u-Pb em zircões de ortognaisses.
chamockitos gnáissicos cálcioalcalinos da região de Muzambinho foram datados em
643 + 12 Ma (Basei et ar.,

1995), e
homblenda-biotita ortognaisses graníticos dos arredores de
Caldas (MG) fomeceram idade U-pb
de 640 + 15 Ma (dados inéditos do autor).
Esse magmatismo parece corresponder a manifestações iniciais
do magmotismo
cálcio-alcalino sin-orogênico, que encontra maior expressão
em extensos batólitos dominados por
hornblenda-biotita quartzo monzonitos e monzogranitos porfiríticos,
recentemente datados em 629
+ 8 Ma (batólito Socorro, Topfrrer, 1996) e 622-619
Ma (batórito pinhal-Ipuiúna, dados inéditos
do autor). Diversos autores (e.g., wemick, l9g4; Janasi & vasconcellos,
19g9; Figueiredo &
campos Neto, 1984) têm considerado as caracteristicas petrográficas
(e.g., suites expandidas, com
proporções importantes de rochas intermediárias de
alto indice de cor) e geoquímicas desses
batólitos como sugestivas de que eles representam magmatismo
de arco magmático continentar.

A suite mdngerítico-granítica são José do

Rio pardo (campos Neto et al., lggg) é
formada por corpos tabulares dobrados formados pelo fracioname
nto ¡n situ de magmas primários
mangeríticos e quartzo mangeriticos, e tem características
geoquímicas de magmas intra_praca. Em
vista disto, foi inicialmente considerada como pré-orogênica,
interpretação sustentada peros dados
isotópicos Rb-sr (campos Neto et al., rggg; Janasi, 1992).
Datações u-pb indicam, confudo, idade

essencialmente idêntica à do magmatismo sin-orogênico (625

t

7 Ma para mangeritos da região de

Divinolândia; Basei et al., 1995).

os

biotíta granitos equigranurares tipo pinhal (wemick

&

penalva, 19g0)

correspondem a um conjunto bastante heterogêneo de granitos róseos equigranulares que ocorrem
em abundância, mas em geral como corpos de pequena expressão, venulando principalmente

e

granitos sin-orogênicos. Interpretados como produtos da anatexia de rochas
gnáissicas, esses granitos ocorrem principalmente na metade sul-ocidental do Domínio Guaxupé;
são também conhecidas ocorrências correlatas na porção setentrional do Domínio Socorro (região
ortognaisses

de Bueno Brandão; Vasconcellos, 1988).

os granada-biotita granitos típo Nazaré paulista (campos Neto et al., r9g3;
Wernick et al', 1987) são também interpretados como produtos da anatexia regional, e se associam
a pacotes metassedimentares þrincipalmente, granada-biotita gnaisses) no extremo sul do
Domínio Socorro.
Não existem na literatura boas estimativas de idade para esses granitos anatéticos;
os valores reportados (ca. 800 Ma), obtidos pelo método Rb-Sr, são considerados muito altos, e
podem refletir herança isotópica (ver adiante).
O magmatismo granítico tardi-orogênico associa-se ao desenvolvimento de zonas
transconentes de direção predominante NE-SW, após importante deslocamento dos terrenos para

níveis crustais mais rasos (e.g., Ebert et al., 1995).

A

diversidade composicional

desse

magmatismo foi destacada por Vlach et al. (1990), que reuniram as manifestações graníticas tardiorogênicas com idades enhe 610 e 580 Ma no "cinturão ltu". As duas principais associaçöes
reconhecidas no cinturão correspondem a granitos cálcio-alcalinos potássicos (e.g., plúton Jaguari
da região de Morungaba, com ca. 610 + 10 Ma; vlach, 1993;maciço sena do Lopo, com 595 r2
Ma; Ebert et al., 1995) e sienogranitos de afìnidades "rapakivi" (e.g., batólito ltu, com 5g6 + 10

I

Ma; Tassinari, 1988).

Embora volumetricamente menores, ocoffem também no cinturão Itu plútons
compostos por rochas intermediá¡ias, diferenciadas a partir de magmas derivados do manto
litosférico subcontinental, como os sienitos potássicos presentes na porção central do Domínio
Guaxupé (maciços capituva, Janasi, 1992 e Pedra Branca, datado em 613 + 3 Ma pelo método uPb em zircão por Topfner, 1996) e os dioritos potássicos e ¡ochas associadas que constituem o
maciço Piracaia, datado por Janasi (1986) em 581 + 13 ¡4u.
2.

1.2. - O metamorJìsmo neoproterozóico na NESG

Estimativas termobarométricas

a

A despeito de constituir área bastante favorável a estudos termobarométricos, dada
ampla variação paragenética observada em protolitos diversos, em particular as rochas
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metapelíticas, relativamente poucas tentativas de estimar as condições p-T em que se deu o
metamorfismo na NESG encontram-se publicadas.

Oliveira & Alves (1974) discutiram a presença de wollastonita em rochas cálciosilicáticas na região de Caconde-SP, e sugeriram a sua formação â temperaturas da ordem de ó80760' C e pressões de 5,3 a 6,6 kba¡, por analogia com dados de literatura.

Oliveira & Hypollito (1978) apresentaram análises de pares orto- e clinopiroxênio
de rochas chamockíticas da região de São José do Rio pardo, e mostraram que a tendência
compòsicional se assemelha à de rochas metamórficas. Foram obtidas temperaturas no intervalo
795-883'C pelo método de Wood & Banno (1973).

Oliveira & Ruberti (1979) estudaram equilibrios em gnaisses kinzigíticos da mesma
região, fazendo estimativas P-T do metamorfismo principal através do termobarômeho g¡anadacordierita e do termômetro biotita-granada. Entre as váLrias calibrações utilizadas, foram preferidos
valores de 740-770" C e 5,9-6,3 kbar.
Santos (1987) apresentou estimativas P-T para granulitos básicos da região de
Guaranésia-MG, com base em pares orto- e clinopiroxênio. Para a autota, as melhores estimativas
seriam obtidas pelo termômetro de Kretz (1982):763 t 60. c (termômetro de troca) e743 + 60" c
(termômetro de solvøs). os valores obtidos pela calibração de wood & Banno (1973) são mais
altos, da ordem de 825' C.

Vasconcellos et al. (1991) fizeram levantamento termobarométrico em metapelitos
e granulitos de toda a NESG; os resultados, porém, só foram reportados em um resumo expandido.
Os valores obtidos mostram significativa variação de pressão entre as porções basais da NESG
(granulitos e cianita-granada gnaisses de varginha, com 1l
kbar) e os níveis superiores,

t I

correspondentes ao extremo meridional do Domínio Socorro (4,5
variam menos, entre 900 + 50" C e 820 50" C.

+ 0,5 kbar). As temperaturas

t

Na porção centro-mefidional do Domrnio Guaxupé, mesma região onde foram
realizadas as estimativas de Oliveira e colaboradores, os valores de P obtidos (4.C. Vasconcellos,
com. verbal, 1992), foram da ordem de 7 kbar, ligeiramente superiores aos valores reportados por

& Caby (1999b) recalcularam os dados de Oliveira &, Ruberti (1979),
e obtiveram valores de 7,5 kbar e 800" c, dentro, portânto, da estimativa de A.c. vasconcellos
esses autores. Campos Neto

para a região.
Janasi (1992) estimou que a recristalização metamórfica de mangeritos portadores
de ferrossilita na mesma faixa (região de Caldas-Campestre-MG) ocorreu a pressões mínimas de 7

kbar, e teria sido sucedida por descompressão a 3-4 kbar, condições em que se deu a colocação do
maciço sienítico Capituva.
Granada granulitos máficos da região de Guaxupé (MG) foram estudados por Iyer
et al. (1996), que obtiveram valores para o pico metamórfico de g00-900o c e g-9 kbar, com
evidências de descompressão e resfriamento, com formação de simplectitas, a 650"
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c

e 6 kbar.

Del Lama (1993) estudou os granulitos basais do Domínio
Guaxupé, e apresenrou
estimativas de p = 11-12 kbar e T = g70-g90o
c, consistentes com as determinações de
vasconcellos et ar. (r99r) para o mesmo segmento. Rochas
do complexo campos Gerais, situadas
a norte da NESG, registrariam pressões ainda
mais erevadas (r2,5-rs kbar e g30-900. c). Na faixa
de metassedimentos Jacuí-Bom Jesus da penha, foram
estimadas p em torno de 9-r0 kbar e T =
700-780" C.
Del Lama (1998) apresentou novas estimativas para
as condições de metamor¡rsmo
de granada granulitos da base da NESG (região
a leste de Guaxupé, MG), e identificou evidências
da preservação de paragêneses a condições p-T mais
altas que as reportadas em seu estudo
anterior: 12,5-13 kbar e 950-960'c; equ íbrios superpostos
indicam a evolução das condições p_
T para 11-12'5 kbar e 820-g60' c (equivalente às condições
obtidas em Der Lama, 1993) e 9_10,5
kbar e 735-790" c; este último intervalo foi o único
obtido sistematicamente em graaulitos ácidos
isentos de granada da mesma região.

campos Neto

& caby (1999b) utilizaram equilíbrios enhe granada, ortopiroxênio,

clinopiroxênio e plagioclásio em granada granulitos
basais da NESG na região de varginha para
estimar condições variáveis entre 14 +2 kbar e g50o
c e 12 t 2kbar e 7g0. c. pa¡a um granada
granulito basal do Domínio socorro (região de
Itajubá, MG), de composição enderbítica, portador
de biotita e isento de clinopiroxênio, foram estimadas p :
r0,5- ,7 kbar e T máxima de 920" c.
cianita-granada gnaisses de Três pontas, situados
estruturalmente abaixo dos
granada granulitos de varginha, foram também
estudados por esses autores. pressões da ordem de
15 kbar foram estimadas através dos equilíbrios granada-rutilo-ilmenita-plagioclásio-quafizo
e
granada-aluminossilicato-plagioclásio-quartzo.
As temperaturas obtidas pelos termômehos biotitagranada e muscovita-granada são da ordem de
700" C,

como síntese das informações disponíveis na literatura, existem

abundantes

informações indicando que os granada granulitos
basais do segmento setentrional dâ NE'G
(Domínio Guaxupé) se formaram em um regime

de altas pressões e temperatwas. pressões de até

13-14 kbar são reportadas (Del Lama, 1998;
Campos Neto & Caby, 1999b), embora mais
comumente valores da ordem de l 1- r 2 kbar sejam
observados. As temperaturas alcançaram até ca.
950o c, mas valores mais baixos (e.g., na faixa
entre g00 e g50. c) são frequentemente obtidos,
seja por problemas de calibração dos termômetros
utilizados, seja por reequilibrios na troca Fe_Mg
posteriores ao pico metamórfico.

Abaixo do nível de granada granulitos, afloram cianita-granada
metamorfisados a altas pressões (9-10 kbar em
Jacui-Bom Jesus da penha

e

gnaisses

15 kbar, com

descompressão quase isotermal para ca. 9 kbar,
em Três pontas: Del Lama, 199g; campos Neto &
caby, 1999b) As temperaturas são sistematicamente mais
baixas que as registradas na NESG (ca.
700'750'c), caracterizando um regime de mais alto p/T paraesses
pacotes metassedimentares.
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Em direção a níveis superiores do Domínio Guaxupé, as condições
de pico
metamórfico caem pa¡a 8-9 kbar e 900-900' c nos arredores
de Guaxupé (MG) (Iyer et al., r99g)
e 7,5 kbar e 8000

c

nos arredores de São José do Rio pardo (Sp) (campos
Neto & caby, 1999b,
recalculando os dados de oliveira & Ruberti, 1979).
Não existem dados para o extremo meridional
do Domínio Guaxupé, mas A.c. vasconcelos (com.
verbal, r992) estimou pressões da ordem de 6
kbar na região de São João da Boa Vista.

Mais esparsas são as estimativas de p e T para o metamorfismo
na metade
meridional da NESG (Domínio socorro)' os valores
reportados para o biotita-granada granuìito de
Itajubá por Campos Neto & Caby (1999b) (ca.
11 kbar, g20. C) sugerem que o cinturão

granulítico basal, embora menos expressivo, se gerou
sob condições semelhantes as do cinturão
presente no Domínio Guaxupé.

As condições que prevaleceram no extÍemo meridional
do Domínio, onde biotitasillimanita-granada-cordierita gnaisses são localmente
observados, só foram estimadas por

vasconcellos et al. (1991), e parecem regishar as
mais baixas pressões do metamorfismo principal
preservadas na NESG (ca' 4,5 kbar)' As temperaturas
estimadas por esses autores (ca, g20. c) são
elevadas, implicando forte gradiente geotérmico.
Importante variação de grau metamórfico é
registrada nessa região (entre as isógradas muscovita +
sillimanita e sillimanita + feldspato
potássico; cf' Janasi, 1985), contudo, e estudos
termobarométricos especificamente concentrados
nas rochas metapelíticas aí presentes são claramente
demandados.

A idade do metamorfismo
Os dados da literatura

A

idade do metamorfismo da NESG foi, até recentemente,
tema bastante
controverso como se trata de terreno de alto grau metamórfico,
diversos autores admitiram tratarse de terreno antigo, talvez arqueano (como regishado
no Mapa Geológico do Brasil em
1:2'500 000; Schobbenhaus, l9g2). para Hasui (1983),
o próprio metamorfismo principal, que se
desenvolve ao longo de uma foliação que se dispõe
com baixo ângulo de mergulho,
seria

arqueano.

Na concepção de Ebert (1968), contudo, o Domínio
Guaxupé corresponderia à zona
intema dos "Araxaídes"' constituindo um terreno
essencialmente granítico de idade ,,assíntica,, (=
brasiliana)' A idéia de que um importante evento
metamórfico brasiliano encontra-se registrado na
NESG foi defendida por wemick & penalva (19g0), que
reconheceram nos granitos ,,formadores
de migmatitos" Pinhal os produtos de intenso retrabalhamento
de gnaisses antigos, possivelmente
até arqueanos. wernick & Artur (r9g3) e Artur
& wemick (19g4) defenderam a idéia de que a
NESG seria constituída por terrenos antigos, arqueanos
transamazônicos, rocalmente
retrabalhados no cìclo brasiliano.

a
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Datações Rb-Sr obtidas em rochas graníticas e granulíticas (rWinters,
l9g1; Artur,
1988) confirmaram a importância do metamorfismo brasiliano na região;
nenhuma idade pré-

brasiliana foi reportada em terrenos da NESG nesses trabalhos. Idades variáveis
enhe ca. 7g0 Ma
(oliveira et al., 1986) e 510 Ma (Artur, 19gg) foram reportadas para rochas
metamórficæ da
NESG, deixando em aberto a avaliação sobre a duração do evento metamórfico
neoproterozóico.

Idades Rb-Sr obtidas em granitos anatéticos também fomeceram resultados
duvidosos. Tassinari (1988) datou o granito Nazaré paulista em 790 +
32 Ma; p'* Janasi &
ulbrich (1991), esse resultado refletiria herança isotópica. valor semelhante, contudo, foi
reportado em migmatitos com leucossomas de "granitos tipo pinhal" por
campos Neto et al.

(1e88)(830t9Ma).

Datagão Rb-Sr em migmatitos peraluminosos da região de Atibaia por
Tassinari
(1988) forneceu valor de ca.620Mra. O mesmo afloramento, um
extenso corte na Rodovia Femão
Dias pouco a norte do cruzamento com a Rodovia Dom ped¡o I, foi
alvo de determinações

u-pb

em zircões (Ebert et al., 1995). Três frações magnéticas fomeceram
idades 20?pb/206pb em tomo de

1.3 Ga;

o

resultado

foi

interpretado como reflexo

de reajuste parciar de um

protorito

transamazônico durante o metam<lrfi smo brasiliano.
Para Ebert et al. (1995), o metamorfismo principal brasliano, ao qual
se associa o
desenvolvimento de importante superfÏcie de cisalhamento de baixo ângulo
de mergulho, teria
idade no intervalo 655-615 Ma, conespondente a idades u-pb obtidas
em um ,,migmatito,, e em
amostra do granito cálcio-alcalino Socorro, ambos afetados pelo evento
metamórfìco.
Isócrona Sm-Nd granada-biotita-rocha total obtida em granulitos do
Domínio

Guaxupé, na região de Piranguinho (MG) fomeceu idade de 629 + 14
Ma (W. Teixeira, dados
inéditos citados por campos Neto & caby, 1999b), atestando a idade
neoproterozóica do
metamorfismo granulítico na NESG.

o

limite superior para o metamorfismo de alto grau é dado pela idade de rochas
plutônicas inhusivas após significativo soerguimento e resfriamento
de suas encaixantes,
normalmente associadas a zonas transcorrentes de alto ângulo e direção
NE-sw. Enhe os
exemplos melhor datados dessas rochas plutônicas, citam-se o os granitos
da região de Morungaba
(Rb-Sr, 610-590 Ma; vlach, 1993), o granito serra do Lopo (u-pb,
595 + 12 Ma; Eberr er al.,
1995) e o sienito Pedra Branca (U-pb, 612 + 3 Ma; Topfner, 1996).
Com base nos dados da literatura, portanto, idades Rb-Sr mais jovens que
ca. 610
Ma (e'g., Artur, 1988) não devem representar o pico metamórfico regional, mas
reajustes
posteriores de significado incerto até o momento.

Inferências a partir de datações U_pb em granitos
anatéticos

A principar fonte de informação sobre a idade
do metamorfismo na NESG são as
determinações u-Pb em granitos crustais que
são produtos da anatexia generalizada
observada em
praticamente toda a extensão exposta
desse terreno. As determinações de idades
de granitos
crustais da NESG previamente disponiveis
na literatu¡a (mangerito Divinorândia, 625
t i Ma,

Basei et

al''

1995) e as quat¡o determinações apresentadas
neste habalho (granito Naza¡é paulista
NP40f' 624 + 2 M'a; muscovira-biotita
$anito Np4ga, 626 + 4 Ma;granito pinhal pHgTl[r,625 +
3 Ma; mangerito são pedro de cardas, 623
3 Ma) confirmam a contemporaneidade da geração
dos granitos crustais da NESG, e sugerem
ao mesmo tempo uma curta duração pafa
o evento
anatético.

t

A

idade de 625 + 5 Ma é portanto admitida
neste habalho como a melhor
aproximação para o pico metamórfico na
região; a idade Sm-Nd (isócrona minerar)
em granada
granulito da porção basal do Domínio
socorro acima reportada concorda
com esta estimativa.

Inferências a partir de idades de monazitas
no DomÍnio Guaxupé
Foram obtidas idades de monazitas em
duas amost¡as de gnaisses aflorantes em
diferentes porções do Domínio Guaxupé.
amost¡a yA167a é um cianita-granada gnaisse
portador de rutilo típico de um
pacote metassedimentar aflorante abaixo
do cinturão granurítico basal da NESG, pouco
a leste da
cidade de Vargirrha (MG).

A

Nessa rocha, a monazita ocorre como
cristais relativamente grandes, amareloclaros' em parte incluídos na granada. um
cristar de monazita da fração magnética
a 0,6 A
mostrou-se concordante, fomecendo a
idade de 613,0 + 2,4 Ma. out¡os três
cristais foram
analisados, e se incruídos com o cristal
concordante em uma regressão, fomecem
a idad,e de 612,3

+

1,1

Ma(MSWD =1,7)(Fig.2.2).

Foram também analisadas duas populações
de zircão dessa mesma amosÍa, uma
formada por cristais equidimensionais, incolores,
bem ar¡edondados, e outra, presente em
menor
volume, por cristais alongados, levemente
rosados, e também arredondados. Foram
obtidas idades
207Pb/'0upb
de 644 x 2 Ma e 6g4 + 2 Ma, respectivamente,
que não puderam ser utirizadas em
estimativas da idade de proveniência
devido à existência de perda de pb pós_metamórfica;
a idade
mais baixa fomece um limite superior para
o metamorfismo da rocha.
Foi também analisada uma fração de cristais
de rutiro. A despeito da boa razão
206Pb/'04Pb'
superior a 400, por problemas estatísticos
foi obtido um resurtado insatisfatório,
devido ao elevado erro; o valor, de sgs +
I7 Ma, contudo, parece ser concordante, e
consistente
com o fato das Tc para o rutilo serem
mais baixas que as da monazita, da ordem
de 550. c.
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Figuras 2.2 e 2.3- Diagramas concórdia u-pb para cianita-granada gnaisse
de varginha
e biotita ortognaisse de ibitiúra de Minas. As règressões foriam
calcílada, up"nu, fruämonazitas (excluído o cristal com discordância ieversa em pH97l0ga).
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A amostra PH97l08a é um biotita ortognaisse granítico porfirítico
migmatítico que
de lbitiura de Minas (MG), pouco a norte do batórito granítico pinhar-Ipuiúna,

ocone a w
porção SW do Domínio Guaxupé.

na

Três cristais de monazita das frações magnéticas a 0,60 e 0,65
A foram anarisados,
são pouco discordantes, e têm idades 207pbr06pb
idênticas. Em uma regressão forçada a zero (Fig.
2'3), obtém-se a idade de 6rr,6 + 2,9 Ma (MSWD 0,35).
=
um quarto cristal tem discordância
reversa.

As idades de monazitas nas duas amostras de gnaisse estudadas
são idênticas entre
si' e também coincidem com uma idade de monazita concordante obtida
no biotita granito
anatético PH97/0r. Trata-se de amostras de origens
diversas, e situadas em poções
geograhcamente distintas, que, durante o metamorfismo
principal, correspondiam a profundidades
bem contrastadas

(>ll

kbar para o cianita-granada gnaisse, e ca.7 kbar parao
biotita ortognaisse e
pinhal;
o biotita granito
e.g., Campos Neto et al., 1999).

uma expricação para essa observação seria que todo o Dominio,
originalmente
afetado por temperaturas que variavam entre > 950o
c nas regiões mais profundas e ca. g00-g50o
c na região onde ora se expõe o seu extre.rno meridional, resfriou abaixo da Tc
da
simultaneamente a ca. 612 Ma; uma possível explicação
seria o deslocamento da NESG nessa

época para níveis crustais mais rasos. Deve ser observado
que essa idade coincide com as idades
de colocação dos maciços sieníticos pedra Branca e
capituva na porção centrar do Domínio
Guaxupé (ver acima), e que argumentos petrológicos e
estruturais mostram que essa intrusão
se

deu a níveis crustais mais rasos que aqueles em oco¡1eu

o metamorfismo das suas rochas
encaixantes (Janasi, 1992). Uma hipótese alternativa que
é
o resfriamento regional abaixo de Tc da
monazita tenha ocorrido mais rapidamente (na hipótese
anterior, a taxa de resfriamento chega a
um máximo de 20" c/Ma se os valores mais baixos estimados
para Tc, ca. 650. c, são admitidos),
e que as idades de monazitas reflitam um reaquecimento
regional ocorrido na época da intn¡são
dos maciços sieníticos.
2.2. As rochas metassedimentares

Como deduzido em estudos geoquímicos preliminares (e.g.,
Janasi, 1997a),
potenciais áreas-fonte para os granitos crustais que
constituem o foco desta pesquisa

as

são

granulitos, ortognaisses, rochas metabásicas e metassedimentos.
Uma amoshagem representativa
das principais variedades desses rochas na NESG,
em especial na sua metade setentrional
(Domínio Guaxupé), foi obtida graças, principalmente,
à colaboração de A.C. Vasconcellos, que
cedeu para estudo parte do material coletado para
seus trabalhos de geotermobarometria. para
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ampliar a representatividade da coleção, foi realizada coleta de material adicional, especialmente
ortognaisses e metassedimentos, nas regiões de pinhaLcaldas e Atibaia-Nazaré paulista.
Rochas metassedimentares distribuem-se amplamente na NESG, mas são ainda
conlecidas de modo preciírio; trabalhos de mapeamento sistemático em algumas regiões
trazem
propostas de empilhamento estratigráfico, mas faltam trabalhos de integração
abrangendo a NESG
como um todo.

A

amostragem estudada focaliza cinco áreas

de oconência

consideradas
representativas (cf. localização de amostras do Dominio Guaxupé na Fig rxa 2.4):
- "granulitos" portadores de granada + c.ianita + biotita metamorfisados a altas p e (ca.
T
kbar,
900-950" C; Vasconcellos et al., l99l) da região de Varginha_Três pontas (MG);
- idem, região de JaculNova Resende (MG);

ll

- "kinzigitos" portadores de granada, cordierita, sillimanita e biotita metamorfisados
a T em tomo
de 800-850" c e P intermedirárias (ca. 7 kbar) aflorantes em s.J. Rio pardo, s.J. Boa
vista
(Domínio Guaxupé) e Ouro Fino (Domínio Socono);
- sillimanita-granada-biotita gnaisses migmatíticos

da região de sapucalMirim

Socono);

@omínio

- granada-biotita gnaisses migmatíticos da região de Atibaia-Nazaré Paulista, presentes
na porção
da NESG (extremo meridional do Domínio Socorro) submetida a mais baixas p e T
(respectivamente, ca. 5 kbar
2. 2. 1.

e 600-800.C).

- Aspectos petrográficos

Descrições minerarógicas sum¿rrias e localização (em coordenadas urM) das
amostras de rochas metassedimentares aqui estudadas são apresentadas no Anexo B.
Aspectos
petrográficos gerais são discutidos a seguir.
Os "cianita granulitos" de Varginha foram estudados em amostras provenientes de
três pedreiras situadas a leste da cidade homônima
þontos vA73, 162 e 167). A rocha
predominante é um biotita-granada-plagioclásio gnaisse com proporções variáveis
de cianita,
rutilo e feldspato potássico. Descrições detalhadas dessas rochas são apresentadas por Campos
Neto & Caby (1999b), que fizeram estimativas termobarométricas em amostras dos mesmos
afloramentos.

o

plagioclásio

é um oligoclásio (An2¡-3¡),

ocasionalmente antipertítico, e
predomina amplamente sobre o feldspato alcalino pertítico; quartzo é muito alongad
o, em ribbons.
A granada (Alm52Prpa6GrsTSps ¡ em amostra estudada por Campos Neto & Caby,
1999b) é em geral rica em inclusões de quartzo, e pode ser subidiomórfica,
ar¡edondada. Biotita
malrom-avernelhada aparece em proporções geralmente baixas, mas pode ser abundante (10%)
em algumas camadas. Biotita secundária substitui parcial a totalmente a granada
em alguns locais.
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A

cianita é em geral pouco abundante,
e pode mesmo estar ausente, ou aparecer
apenas como
inclusão na granada (Foto 2'1)'
Rutilo é acessório abundante, especiarmente
como inclusão na
granada; em raras amostras (e.g.,
vA73 f) é acompanhado por ilmenita.
Monazita é acessório
comum, em parte incluído na granada.
Apatita e zircão são pouco abundantes.
os "cianita granulitos" de T¡ês pontas (campos
Neto & caby, r gggb) são
composicionalmente distintos dos
de varginha; trata-se ¿"',nu."o.,r¡o_"i".,"_ri"ä0"-"rdspato
K
gnaisses, ie, rochas praticamente
isentas de plagiocrásio (e portanto
com alto K/r.ra; cfì
geoquímica), e gerarmente com
A/cNK bem maior, refletido na presença
de abundante cianita,
além de muscovita' minerar ausente
ou de alteração nos cianita-granada gnaisses
de varginha aqui
esrudados' A amostra REl13a, cedida
por M.c. campos Neto, é um típico
gnaisse de Três pontas.
A amoska NES G72y é umabanda de rochu
compo.i.ionalmente distinta, com pragioclásio,
que se
assemelha aos cianita-granada gnaisses
de Varginha.

As

incluem um

amostras de cianita-granada gnaisses
cianita-granada-feldspato
gnui.i

r

da região de Jacuí-Nova Resende
(JC570) e dois (cianita)-biotita_granada-

plagioclásio gnaisses (AR426,NR541).
A amostra cnlzzr é uma oco'ência isolada
de cianitagranada-feldspato K gnaisse (proveniente
do extremo N do Domínio socorro,
a norte de cristina,
MG) petrografìcamente similar a JC570.
A amostra 1C570 é um gnaisse rico em cianita,
granada e rutilo (Foto 2.2). Tem
intensa foliação e lineação, definida
pela orientação de cianitas e quartzo
riibon. Feldspato
potássico é o único ferdspato
presente. Acessórios incluem
zircâo arredondado e apatita.
Muscovita e biotita marrom ocorïem
como minerais secundririos, e são pouco
abundantes.
As amostras AR426 e NR54l têm abundante
biotita castanha ou avermelhada, e
granada muito rica em inclusões
de quartzo e rutilo. pragioclásio (oligocrásio-andesina)
é
predominante sobre o quaftzo
ribbon; fibrorita pode aparecer como
inclusões no pragioclásio.
Minerais acessórios inc.luem apatita
, zircão, monazita e turmarina. Alguma clorita secundária
substitui a biotita.

As três amostras de "kinzigitos" estudadas
têm minerarogia semerhante,
mas uma
grande diversidade texturar.
cordie¡ita forma grandes porfiroblastos
na amost¡a BV210l, com
abundantes incrusões de sillimanita,
opaco, quartzo g.unuau
@oto 2.3). Essa textura indica que a
cordierita originou-se a partir da granada
"
em uma.elçao ae descompressão
do tipo: Gft + sil +
Qtz=Crd+Mag.
Nas outras du

é

rica em

ínc,usões,,,*ïff::n::ï"JiäJìf;i;il,*ü?;",*lîîiii:ilJi

na cordierita, em situação similar
à observada em BV2101. Já em
oF2560, a cordierita incrui
principalmente de quartzo e biotita,
que também são abundantes na granada;

s'limanita

aparece

associada a magnetita e biotita em faixas irregulares mais finas que
contornam os cristaís maiores
de cordierita e granada (Foto 2.4). Apatita, monazita e zircão são acessórios
comuns nas três
amoshas; os dois últimos formam halos pleocróicos intensos
na cordierita (Foto 2.3).

os

sillimanita-granada-biotita-plagioclásio gnaisses de sapucalMirim são
migmatitos estromáticos típicos. Na amosfta cJl660 foi separado o
mesossoma, designado
CJ1660m; a amostra CJl660a corresponde à amostra total, bandada.
Os dois afloramentos estudados são vizinhos, e as rochas são composicionalmente
muito semelhantes. Plagioclásio (andesina-oligoclásio) predomina amplamente
sobre o feldspato
potássico, que é mais abundante apenas nos leucossomas; quafzo
constitui cerca de 20o/o do

volume da rocha. os minerais principais formam textura de equilíbrio
nas amostras do ponto
cJ1660' mas em cJ1661 há evidências de que a granada está sendo consumida,
dando lugar a
intercrescimentos entre biotita, sillimanita e quartzo (Foto 2.5). possivelmente,
a reação envolvida
reflete a rehidratação da rocha por cristalizaçã o in situ dos líquidos gerados por
anatexia, por
inversão da reação de quebra da biotita: Bt + sil + pl +
:
etz líquido + Grt + Kfs.
Minerais acessórios comuns são monazita, zttcão e apatita.

Os biotita-granada gnaisses da região de Atibaia-Piracaia-Naza¡é paulista são
composicionalmente muito diversos. Predominam termos de composição
"granodiorítica,,, i.e.,
com plagioclásio mais abundante que o microclínio. As principais variações
são observadas na
texturâ, que passa a milonítica em alguns afloramentos, na proporção de quartzo,
que pode ser o
mineral predominante em pacotes com maior contribuição arenosa, e no
teor de An do
plagioclásio, que pode chegar a An>50 em termos associados a rochas
cálcio-silicáticas.
A amostra Np53 corresponde (cf. aspecto macroscópico na Foto 2.6) a uma
variedade mais rica em biotita avermerhada e em microclínio
finamente pertítico, que tem
plagioclásio pouco cálcico (oligoclásio). A granada tem inclusões
de quaftzo arredondado, e
encontra-se substituída em fraturas por biotita verde-clara. Monazita
é abundante (Foto 2.7), como
inclusão na biotita, no plagioclásio, e em contatos entre cristais.
Apatita é notavelmente pouco
abundante, e está incluída no quartzo ou no plagioclásio, ou
aparece em contatos entre esses
minerais.

A
cálcio-silicáticos,

amostra Np57a

foi coretada em um pacote gnáissico com íiequentes boudins

plagioclásio cálcico (até An5¡.52) rico em inclusões de quartzo
arredondado
e biotita marrom rica em mineral opaco nas bordas e clivagens.
e tem

A

amostra Np4lc é também mais cálcica
þlagioclásio An36 predomina
amplamente, e microclínio é pouco frequente); contrariamente às
demais amostras de granadabiotita gnaisse da região, é rica em apatita, que ocone como incrusões
ou isolada, em contatos
enfte cristais de biotita, plagioclásio e quaftzo.
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Foto 2.1' Ky-Bt-Grt gnaisse VAl67f: cianita
granada. N //; lado menor: 1,75 mm.

e

rutilo ocorrem como inclusões em porfiroblastos de

Foto 2.2. Aspecto da textura do Ky-Grt-Kfs gnaisse JC570: cianita, granada, rutilo, feldspato
potássico e quartzo flaser; biotita está ausente. N//; lado menor:3,5 mm.

Foto 2.3. Kinzigito BV210l: interior de porfiroblasto de cordierita; relictos de granada e
sillimanita; magnetita subidiomórfica. Inclusões de monazita e zicão com halos pleocróicos. N //;
lado menor

:

0,87 mm.

Foto 2.4. Kinzigito OF2560. Porfiroblastos de granada e cordierita com inclusões de quartzo
arredondado e biotita. Faixa orientada ao longo do comprimento da foto (porção inferior), com
sillimanita, trunca a granada. N//; lado menor = 3,5 mm.
Foto 2.5. Sil-Grt-Bt gnaisse CJl661. Relcitos de porfiroblastos de granada sendo envolvidos por
simplectitas de biotita, sillimanita e quartzo; sillimanita também em cristais grandes na matriz. N//;
lado menor

:

3,7 mm.

Foto 2.6, Aspecto macroscópico de granada-biotita gnaisse Np53, região de Nazaré paulista.
Diâmetro da tampa da câmera : 6 cm.
Foto 2.7. Aspecto microscópico do granada-biotita gnaisse NP53, com monazita como inclusão no
plagioclásio e na biotita. Nx; lado menor = 1.75 mm.
Foto 2.8' Aspecto microscópico do biotita gnaisse granodiorítico pl346b, com destaque para a
abundância de minerais acessórios: apatita, allanita xenomórfica e zircão. N //; lado menor
= 0,g7
mm.

A

largas

(>i

rocha cálcio-silicática NP50c é bandada, com alternância
entre bandas mais
cm) de clinopiroxênio, plagioclásio, quartzo e biotita avermelhada

com

bandas

subcentimétricas onde o mineral máfico predominante
é a biotita avermelhada associada a titanitâ.
Tremolita-actinolita e epidoto se desenvolvem localmente
nas bordas do clinopiroxênio. Apatita e
opacos são acessórios comuns; turmalina é rara.

Duas amostras de gnaisses coletados nessa região têm
afinidades incertas. Ambas
provêm de uma unidade de biotita gnaisses de composição
va¡iável entre tonalítica e granítica (em
média, granodiorítica), e não têm caráter peraluminoso.
A biotita forma ca. rl%odo vorume das
rochas, e varia de marrom-esverdeada (em pr346b)
a castanha (em Np55). pragioclásio predomina
sobre o microclínio pertítico, e apatita e opaco
são acessórios muito abundantes. Allanita e titanita
xenomórficas aparecem em pl346b (Foto 2.g),
sugerindo tendência metaluminosa para esra
amostra. Em NP55, esses acessórios não estão presentes,
e monazita aparece. zircão éabundante,
especialmente em NP55, onde é inclusão comum
na biotita e nos minerais claros, formando alguns
cristais prismáticos bem alongados. Muscovita e carbonato
são mine¡ais de alteração pouco
frequentes.

2.

2.2. Geoquímica elemental

Dados químicos para rochas metassedimentares da NESG
são praticamente
inexistentes na riteratura. os dados obtidos neste
trabalho (Tabela c.1) reveram parte da
diversidade geoquímica mostrada por essas rochas, e permitem
fazer importantes inferências sobre
o seu ambiente de deposição, confirmadas em boa parte pelos dados
isotópicos, que serão

apresentados em seguida.

Três grupos principais de rochas metassedimentares podem
ser reconhecidos no
conjunto estudado, com base nos índices A/CNK e N/K (Fig.
2.5).
Gnaisses com alta proporção plagioctásio/feldspato alcalino
das regiões de
varginha, sapucalMirim e Jacuí-Nova Resende têm
¡azões N,{r( superiores a r, e A./CNK variável
entre l,l e 1,5. Quimicamente, correspondem a típicas
metagrauvacas. No agrupamento principal
dessas rochas, que tem razões NÆ( entre 1,1 e
2,3, observa-se uma correlação negativa entre esse
índice e A/cNK (Fig.2.5), que deve corresponder a
uma linha de mistura entre um componente
metaluminoso rico em plagioclásio (rochas ígneas intermediárias?)
e um componente pelítico rico
em K.
Gnaisses ricos em ferdspato arcarino, em alguns casos praticamente
isentos de
plagioclásio. são menos abundantes no conjunto
estudado, mas ocorrem amplamente na área.
Foram amostrados nas regiões de Três pontas-varginha,
Jacui e cristina, esta última uma
ocorrência isolada no extemo N do Domínio socorro.
Têm baixas razões N/K (0,2-0,4), e A/.NK
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muito altos (>3), e corespondem quimicamente a metapelitos. As três amostras
de gnaisses
kinzigíticos estendem essa tendência para valores maiores de N/K
e menores de A/CNK, por
diluição do componente pelítico (Fig. 2.5),
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Figura 2.5. Diagrama A/GNK x N/K para metassedimentos da NESG.

O conjunto de granada-biotita gnaisses tla região de Piracaia-Atibaia-Nazaré
Paulista diferencia-se do primeiro grupo por apresentar razões N/K ligeiramente
inferiores a I
(0,8-1,0), e índices A/CNK pouco superiores a l, refletindo
sua mineralogi a, rra. qual estão
ausentes minerais fortemente peraluminosos. Na extensão dessa tendência
para maiores N/K, estão
as duas amostras de biotita gnaisses granodioríticos (pl346b e
Np55) com

A/CNK: ca. 1,0.
Algumas amostras estudadas correspondem a tipos petrográficos peculiares,
que
fogem ao agrupamento acima. são elas as cálcio-silicáticas NP50c (da
região de Atibaia) e
v[l67f de Varginha (ambas metaluminosas; a segunda, rica em Sio2), e os granada-biotita
gnaisses NP4lc e VA73f, das mesmas regiões, que têm características
geoquímicas peculiares
(e'g., N/K exageradamente alto, Fig.2.5) consistentes, como
se verá, com caráter restítico.
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Diagramas de variação ut izando

sioz como índice de

diferenciação são

apresentados na Figura 2.6.
Os granada-biotita gnaisses da região de Atibaia-Piracaia-Naz a¡é paulista
tendem a
apresentar os mais altos teores de SiOz (70-7 S%), sugestivos da presença
de um componente

psamítico importante. os dois biotita gnaisses dessa mesma região
se destacam pelos altos teores
de vários elementos menores e traços, como Ba, zr,p (Fig.2.6),
arémde sr, ETRL e outros.
A distinção entre os gnaisses ricos em plagioclásio (daqui em diante

designados
"metagrauvacas") e ricos em feldspato potássico ("metapelitos") das demais regiões
é evidente em
vários diagramas. Em particurar, as metagrauvacas se distinguem peros
mais altos

mg#, cao

e

NazO e mais baixos Ba' KzO eZr. Variações geográficas dentro
desses coqiuntos são evidenciadas
por diferenças mais sutis (e.g,, metagrauvacas de campos do
Jordão são mais ricas em Ba, e têm
menores mg# e P, se comparadas às de Varginha).

a2.10.

Os padrões de ETR de metassedimentos da NESG são apresentados nas
Figuras 2.7

As cinco

amostras de metassedimentos da região de Atibaia-piracaia-Nazaré
Paulista têm padrões de ETR distintos (Fig. 2.7), refletindo a sua
diversidade petrográfica e
geoquímica' Dois típicos granada-biotita gnaisses (NP53 e
Np57a) têm padrões fracionados
(LalYb)N= 10,8 e 20,6, respectivamente), que se diferenciam principalmente
pelo tipo de
anomalia de Eu (negativa em Np53, e fortemente positiva em Np57a) pela
e
abundância dos
outros ETR, significativamente maior em Np53, amostrâ que também
se destaca pela maior
abundância de feldspato alcalino (e, correspondentemente, K e Rb).
o granada-biotita gnaisse Np4rc ocorre como bandas em meio aos granitos tþo
Nazaré Paulista, e tem feições geoquímicas sugestivas de ca¡áter
restítico, como a exageradamente
alta razão N/Iq já destacada. seu padrão de ETR, não fracionado
devido à riqueza em ETRp,
sugere a abundância de granada residual.

O contraste geoquímico notável entre esses granada-biotita gnaisses e os biotita
gnaisses da região de Piracaia, representados em nosso
conjunto de dados pelas amostras pl346b e
NP55, é destacado pelo padrão de ETR fortemenre fracionado de pl346b ((Lalyb¡,

= 57¡.

A

rocha cálcio-silicática Np50c tem padrão de ETR similar, embora
menos
fracionado (LalYb)N = 5,7), ao do granada-biotita gnaisse Np53.

os padrões de ETR de outros metassedimentos do Domínio socorro aparecem na
Figura 2.8. os sillimanita-granada-biotita gnaisses de Sapucaí-Mirim, que
conespondem
quimicamente a metagrauvacas, têm padrão de ETR distinto dos granada-biotita
gnaisses acima
descritos, em particular pela ausência de fracionamento entre os ETRM
e os ETRp (Gd/yb;* =

"r.
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l).

como deconência, as razões (Lalyb)N são sensivelmente mais baixas (5,4-6,4). porção

mesossomática separada de um desses gnaisses migmatíticos (CJ1660m) se diferencia da
amostra
total pelos maiores teores de ETRL e ETRP (concenhados nos minerais acessórios e na granada) e
menores de ETRM, e, em especial, o Eu (concentrados nos feldspatos)- embora não
analisado,
deduz-se que o leucossoma dessas rochas tem padrão de ETR complementar, possivelmente
com
leve anomalia positiva de Eu.

O cordierita-sillimanita-granada-biotita gnaisse de Ouro Fino OF25ó0 tem padrão
de ETR semelhante ao dos gnaisses migmatíticos de SapucalMirim (e.g., (Lalyb)N
= 5,6), mas
com maio¡es abundâncias absolutas e anomalia negativa de Eu mais pronunciada. por
sua forma
de ocorrência, como lentes em meio a ortognaisses, essa rocha pode ter perdido material
leucossomático (quartzo-feldspático).

os

padrões de ETR de metassedimentos da porção N da NESG, regiões de
varginha-Três Pontas e Jacuí-Nova Resende, são apresentados na Figura 2.9. Também
aqui, as
rochas ricas em plagioclásio (metagrauvacas), têm padrões de ETR pouco fracionados,
com razões
(La,Yb)N entre 2,7 e 5,9, e anomalias negativas de Eu pouco pronunciadas. Em

contraposição, os
metapelitos são notavelmente mais ricos em ETRL e têm razões (Lalyb)N superiores (13,3
em
REl13a e 7,3 em JC570).

A rocha cálcio-silicática vA 1 67f é pobre em ETR, em especial o Eu (Fig. 2.9), que
sâo diluídos pela abundância de quartzo; ela mostra, contudo, padrão de ETR nitidamente
fracionado, similar ao dos metapelitos (Lalyb)N = 9,g).
o granada-biotita gnaisse VA73f, embora se comporte como uma metagrauvaca
sob v¡ários aspectos, é, como já notado anteriormente, uma amostra anômala, como
mostra por
exemplo sua razão Na./K exageradamente alta. Seu padrão de ETR é tão fracionado
como os d.os
metapelitos (LalYb)N = 13,3)' mas, diferentemente de todas as demais rochas representadas
na
Fig. 2.9, tem uma anomalia positiva de Eu bem definida.

os

padrões de ETR de metagrauvacas de diversas porções da NESG são
comparados na Figura 2.10, e se mostram essencialmente idênticos. Duas amostras
de "kinzigitos"
(cordierita-sillimanita-granada-biotita gnaisses) da porção centro-oeste do Domínio
Guaxupé são
lançadas no mesmo diagrama para comparação. Enquanto o padrão da amostra
sRp2093a, da
região a NW são José do Rio Pardo, não se distingue dos apresentados pelas metagrauvacas,
o da
amostra BV2l01, aflorante pouco a sul, tem claramente a assinatura fracionada ((LaNb)N=
27,7;
EuÆu* = 0,5) típica dos metapelitos. Como já ficou destacado, das três amostras de
kinzigitos
estudadas, esta é aquela que apresenta maior afinidade geoquímica com os metapelitos
típicos (cf.
Figs.2.9 e 2.10).
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de variação geoquímica para metassedimentos da NESG.
Símbolos como na Figura 2.5.
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As Figuras

2-lr e 2'12 mostram

as composições de amostras representativas da
diversidade composicional e geográfica de metassedimentos
estudados normalizadas pela média
crustal de Wedepohl (1995).

As três amost¡as de metagrauvacas do Domínio Guaxupé
têm composições muito
próximas às da média da crosta te.'eshe, com leve
tendência a um maior enriquecimento nos
elementos mais incompatíveis observada no intervalo
entre o La e o yb (Fig. 2.1 r). Fortes
anomalias negativas de cs e u, no entanto, são observadas
no cianita-granada gnaisse yLl62a,
mostra¡do que essa rocha, submetida a metamorfismo de
facies granulito (T= g00-g50"c; p > l1
kbar), perdeu esses elementos, em uma fase fluida ou em
magmas delas extraidos. Anomalias
negativas de Cs são observadas, ainda que em grau menor,
em todas as demais amostras
apresentadas na Figura 2.11, à exceção da metagrauvac
a ^\Ft426.
os dois metapelitos têm padrôes mais diversificados; alguns erementos
são
notavelmente mais abundantes que a média crustal, casos
de Ba, Th e ETRL. A amostra JC570,
um cianita-granada gnaisse rico em rut o, tem notáveis anomarias
positivas de Nb e Ta e, em
menor grau, T1, Zr, Hf e ETRP (Fig. 2.1 1).

A

amostra de metagrauvaca do Domínio Socono CJl660a
tem, como as do
Domínio Guaxupé, composição similar à média crustal,
mas com anomarias negativas de u e cs.
Neste caso, contudo, é nítida também uma anomalia
negativa de Nb e Ta (Fig. 2.r2). confirmando
o já mostrado pelos ETR, o kinzigito oF2560
tem padrão de forma similar ao das metagrauvacas,
mas com teores mais erevados da maior parte dos
erementos incompatíveis; as exceções (Ba, Rb e,
notavelmente, Sr) mostram, como já evidenciado pera forte
anomalia negativa de Eu, a deficiência
em feldspatos dessa amostra.

As

duas amostras de metassedimentos da região de Atibaia-ptacaia-Naza¡é
Paulista mostram padrões de elementos incompatíveis
distintos das demais metag¡auvacas; as
concenhações de vários desses erementos encontram-se
acima da média crustal (Fig.2.rz). o
biotita gnaisse PI346b é pobre em erementos mais compatíveis

que o Gd, e tem fortes anomarias
negativas de Nb-Ta, Cs e U, às quais se contrapõem
teores excepcionalmente elevados de Th, Ba,
sr, Rb e ETRL. o granada-biotita gnaisse Np53 tem padrão
mais regular, .levemente enriquecido
em todos os elementos incompatíveis que a média crustal,
exceto para o sr, Nb-Ta e erementos
mais compatíveis que o Sc (Fig. 2.12).

2.2.3- Considerações sobre a idade de deposição

No totar, r 8

a

partir dos

isótopos de Nd

amostras de rochas metassedimentares da NESG
foram arvo de
determinações isotópicas Sm-Nd e Rb-Sr; os resultados
são apresentados na Tabela D.l e na
Figura 2. 13.

A idade de deposição dos metassedimentos que constituem

a maioria das faixas de
metassedimentos do Precambriano do sudeste brasileiro
é tema conhoverso, especialmente pela
falta de dados geocronológicos adequados. No caso em estudo,
o problema é ainda mais
complexo, dado o intenso metamorfismo e deformação
que dificultam o estaberecimento de
relações estratigráficas inequívocas.

Nesse sentido, os valores relativamente baixos de T¡r,¿
(r.,rd) apresentados por
metade das amostras (9 amostras, amplamente dishibuídas
pera área estudada, têm Tpy entre r,20
e 1'55 Ga), embora não datem de modo absoluto os metassedimentos,
sustentam inferências
fundamentais sobre sua idade e origem.

como amplamente reconhecido (e.g., Mcculloch

& wasserburg, 1g7g), idadesmodelo de rochas sedimentares refletem a mistura das
contribuições dos diferentes terrenos que
constituíram suas fontes' e podem ser usadas para estimar
a idade média de proveniência. Assim,
considerando que' como comumente oco,'e, o
metamorfismo superimposto não afetou
significativamente o sistema sm'Nd dessas rochas, as
idades-modelo obtidas confinam a idade da
deposição dos sedimentos com T¡¡a
Qrld) mais baixas ao final do Mesoproterozóico (idades de
deposição similares às idades-modelo, caso em que
uma derivação juvenil, i.e., por erosão de
material proveniente de um a¡co magmático, seria demandada)
ou, mais provavermente, ao
Neoproterozóico (1,2 Ga < T < 0,63 Ga), caso em que
uma contribuição de material juvenil seria
tarnbém importante, mas a bacia sedimenta¡ teria
recebido contribuição de fonte continental
antiga, em proporção tanto maior quanto menor tenha
sido a idade da deposição.
A exata idade de deposição dos sedimentos é, portanto, desconhecida;
não há
inclusive como garantir, no presente estágio, que tenham
todos sido

depositados na mesma época.
idade de 800 Ma, um varo¡ intermediário enhe a idade
do metamorfismo e as Tppl (Nd) mais
jovens observadas, pode ser usada como
uma referência. Em favor de valores nessa faixa, reúnemse alguns argumentos tênues: reunidas em um diagrama
isocrônico Rb-sr, sete amostras de
metagrauvacas de mais baixo Ton¿ (fld) produzem uma
"enócrona" com 7g9 + 9 Ma (r.i.= 0,7052;
MSWD 22,4). Tar varor coincide com a idade de deposição
inferida por pimentel et aI. (1gg2)
para o Grupo Araxá, com base na datação de
um meta-riolito; além disto, ,,falsas isócronas,, nesse
mesmo intervalo de idade são obtidas para alguns dos granitos
crustais estudados (e.g., Tassinari,
1 988) e podem ser reflexo de
herança (Janasi & Ulbrich, 1991).

A

:

2.2.4- Comportamento isotópico; diagramas €Nd x BTSrf6st(i)

A Figura 2.14 compara as razões iniciais de sr

e Nd dos metassedimentos para as
como a diferença de idade é pequena, os desrocamentos
são em geral
pouco expressivos, e o padrão geral de distribuição
é mantido. como as razões sm,ô{d variam
idades de 625 Ma e 800 Ma.
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pouco' o deslocamento em termos de eNd é relativamente
constante; para g00 Ma, os valores são
cerca de 2 unidades menos negativos. As diferenças
nos valores de sTsr/scsr ent¡e as duas idades
tendem a ser mais acentuadas nas rochas com razões
mais altas, que em geral exibem maior Rb/sr
(Fig.2.14).
Independente da idade considerada, é notável o contraste
isotópico enhe os três
grupos principais identifìcados pela geoquimica:
as metagrauvacas, os metapelitos e os
metassedimentos da região de Atibaia_piracaia_Nazaré paulista.
As metagrauvacas exibem rrs./Busrli; notavermente baixos,
concentrando-se num
intervalo restrito (0,703-0,706) a g00 Ma. Seu caráter primitivo
seria destacado apenas pera
isotopia de sr: dado que suas razões Rb/Sr não são particularmente
baixas (variam entre 0,7 er,4),
suas T¡v (sr) (assumindo r.i. = 0,702) são baixas, todas
no intervaro 0,9-r,2 Ga. Não tendo
ocorrido mobilidade pós-deposicional de Rb e sr, fato
reconhecidamente menos facilmente
aceitável que no caso de Sm e Nd' essas idades constituem
argumento adicional para uma idade
neoproterozóica para a sedimentação.

A

isotopia sm-Nd confirma o caráter primitivo das metagrauvacas.
os eNdozs são
pouco negarivos (0 a -5); para 900 Ma, variam
entre +1,5 e _3,0 (Fig. 2.14).
Em conjunto' a assinatura geoquímica e isotópica das metagrauvacas
aponta para
fontes de vida crustar curta com características de
arcos magmáticos (ver adiante).

os

metapelitos do Domínio Guaxupé são notavelmente
mais evoluídos
isotopicamente, e não se distinguem dos metassedimentos
da região de Atibaia-piracaia-Naz aré
Paulista (Figs' 2'13, 2.14). Paru ambas as idades
calculadas, essas rochas exibem sTSr/86Sr1i)
altos

(entre 0,7086 e 0,7232 a 800 Ma).

os varores de eNd tendem a se concentrar em dois patamares, também
evidentes
nos dois diagramas, e destacados por retas naFig.2.14.
um primeiro coqiunto tem eNdeoo mais
baixos (-5,4 a -7,r), e incrui o kinzigiro de são João
da Boa vista BV210r e o cianita_granada

gnaisse de Jacuí JC570, além de dois granada-biotita
gnaisses dos ar¡edores de Nazaré paulista
SIP4tc e NP53, com eNd666 quase idênticos, respectivamente _5,9 e _6,1).

o

segundo conjunto tem eNd¡s6 mais negativos, entre -9,1
e -10,9. Nele se incluem
o metapelito de Três Pontas REl l3a e a rocha cálcio-silicática
silicosa de varginha vAl67f;
ambos provêm de afloramentos onde se intercalam
metagrauvacas primitivas, no primeiro caso
como ocorrências subordinadas (amostra NESGT2y), e
no segundo, predominantes (amostra
YAl67a, e v¿irias outras do mesmo afloramento). Três amostras
desse cor{unto são da região sur
do Domínio Socorro: o granada-biotita gnaisse NP57a
e a rocha cálcio-silicática Np50c (ambos
situados nos arredores de Atibaia, a oeste da área onde
ocorrem os dois granada-biotita gnaisses de
eNd menos negativos acima), além do biotita gnaisse pl346b,
que ocoffe pouco a NE, junto à
cidade de Pi¡acaia.
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Metapelitos e
grt-bio gnaisses de Atibaia
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2.2.5- Considerações tectônicas a partir dos dados químicos e isotópicos

Alguns dos principais indicadores de ambientação tectônica para

rochas
sedimentares (Mclennan et al., 1990, 1995) foram utilizados para
ilustrar as diferenças entre as
metagrauvacas e os outros dois grupos de metassedimentos estudados.

As metagrauvacas agn¡pam-se nitidamente com valores baixos de Lalyb
e K./Na
(Fig. 2.15), dois bons discriminantes tectônicos, que confirmam sua
origem em ambiente
de

margem ativa. Outro bom discriminante é a razão TVSo, que tende
a ser alta em sedimentos de
margem passiva (Mclennan et al., 1990); no diagrama-síntese da
Figura 2.16 também se indicam
os valores de eNd e 87sr/86sr1i¡ para a idade mais provável de sedimentação
(g00 Ma). A amostra
NP41c se destaca dos demais metassedimentos de margem passiva; como
mostrado por sua
geoquímica, é possível que seus baixos teores de K, Th e La reflitam
processos de extração de
magmas, já que ela mostra evidências de caráter restítico.
2.3- Os granulitos, ortognaisses e rochas metabásicas

um cinturão granurítico compõe a porção basal da NESG em ambos os domínios
em que ela se divide. No Domínio Guaxupé, esse cinturão granulítico
estende-se por vasta área
entre a região de Mococa (Sp)-Guaxupé (MG), a oeste, e Alfenas-varginrra
(MG) a leste. No
Domínio Socorro, o cinturão granulítico basal é muito mais estreito e
descontínuo, aflorando de
modo mais expressivo em uma faixa entre Inconfidentes (a sul de
Ouro Fino, MG) e piranguinhoItajubá, mais a leste. o mapa do projeto sapucaí (cavalcante et
al., 197g) reconhece uma
subdivisão principal nos granulitos aflorantes no Domínio Guaxupé:
nas porções basais da faixa,
oco¡rem granada granulitos; em direção ao topo, a granada desaparece.
Tal variação reflete, em
linhas gerais, o aumento de pressão em direção à base do terreno.

Embora predominantes nas porções basais de ambos os domínios,
rochas

granulíticas são também reconhecidas em níveis crustais
intermediários, como ',manchas,, em meio
a gnaisses migmatíticos, consideradas em geral como relictos preservados
de processos de
hidratação posteriores. A principal faixa de oconência de rochas ,'granulíticas,,
mostrâda em
mapas regionais, que se estende com direção Nw-sE desde
Mococa (sp) até a sul de campestre
(MG), conesponde na realidade a rochas plutônicas intrusivas, da
"suite mangerítico-granítica São
José do Rio Pardo", um dos focos do presente habalho.
outras ocorrências menores, contudo, são
formadas por granulitos bandados, por vezes migmatíticos e de estruturação
complexa, como
aqueles presentes nos arredores de Botelhos (MG).
Uma ampla variação composicional e textural é observada entre os granulitos
da

NESG, como revelam os estudos já desenvolvidos nessas rochas por
diversos pesquisadores
(oliveira, 1973; oliveira et al., 1986; Iyer et ar., 1996; Del Lama, 199g).
Muito provavelmente,
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incluem-se no pacote rochas de origens e idades variadas.
Uma afinidade metaplutônica parece
bem defìnida em alguns casos' particularmente em rochas
metabásicas que parecem compor restos
de corpos estratificados. Também ortognaisses de afinidades
cálcio-alcalinas, em geral porfiriticos,
e eventualmente equivalentes temporais de granitos sin-orogênicos
brasilianos, são localmente
reconhecidos (e.g., Figueiredo & campos Neto, 1994). casos
mais complexos são oferecidos por
exemplo pelos granada granulitos de composição enderbítica
basais da região de varginha, que
localmente parecem se intercala¡ com metassedimentos, ou por
granulitos fmos, em parte
bandados, de composigão charnockítica, que parecem ocorrer
amplamente na faixa granulítica
principal.

Os granulitos da NESG têm composição dominante intermedi¿ária
a ácida, e não
mostram os padröes de empobrecimento em elementos incompatíveis
extremos observados nos
granulitos do Lewisian (e.g., Rolrinson & windley, r 9g0), que
até a décad,a de g0 eram
considerados "tÍpicos" para esse tipo de tenenos. Situação semelhante
tem sido constatada na
maioria dos terrenos granulíticos expostos, com importantes consequências
para modelos sobre a
composição da crosta continental, Terrenos granulrticos ,'máficos", que
formam boa parte da
crosta continental inferior, são raramente expostos, possivelmente porque
são reciclados para o
manto (Rudnick, 1995), e só são amostrados em xenólitos
encontrados em magmas de erupção
rápida (e'g., Rudnick & Presper, 1990); entre as raras exposições
conhecidas, a mais estudada é a
zona de Ivrea (voshage et al., 1gg0). os terrenos granulíticos
expostos, "félsicos," constituem a
parte superior da crosta inferior, e são composicionalmente
menos distintos da crosta global do
que inicialmente imaginado, embora em alguns casos mostrem
claras evidências de terem sofiido
extmção þarcial) de líquidos graníticos, e sejam, nesse sentido,
"residuais,, (cf. Rudnick &
Presper, 1990; Halliday et al., 1991; Wedepohl, 1995).
2. 3.

1

- Aspectos

petrográficos

Foram realizados estudos petrográfìcos e análises químicas
em 20 amostras de
granulitos intermediá¡ios a ácidos e g amostras de granulitos
máficos, número que inclui 3
amostras provenientes do corpo máfico-ultramáfico de
Guaxupé, estudado por choudhuri et al.
(1998). Entre os ortognaisses, foram estudadas 5 amostras
de rochas ácidas, duas delas com
mineralogia de facies granulito, e 5 de rochas "dioríticas" (básicas
a intermedirlrias). Três amostras
de anfibolitos do extremo sul do Domínio Socono completam
a suite de rochas estudada.
A amostragem aqu, rearizada procurou reconhecer as principais variações
geoquímicas e isotópicas mostradas por essas rochas
em oconências consideradas representativas
dent¡o da NESG, e por isto não se ateve em detalhe a
nenhum conjunto específico. Embora
encontre-se na literatura recente alguns trabalhos de fôlego
que exploram a geoquímica de
granulitos em porções da NESG (e.g., Iyer et ar., 1gg6;
Dar Lama, lggg), a variação geoquímica
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encontrada é muito ampla, e o conjunto de dados atualmente existente é ainda insuficiente pa¡a
se
reconhecer claramente as características gerais dessas rochas.

Granulitos máficos. dioritos e anfìbolitos
Foram estudados os seguintes conjuntos de rochas máficas:
- granulitos máficos-ultramáficos da região de Guaxupé-Juruaia (t{w do Domínio
Guaxupé);
- granàda granulitos da região de Três Pontas- Elói Mendes
QrlE do Domínio Guaxupé);
- granulito máfico de Itajubá (centro do Dominio Socono) NESG40e;
- anfibolitos da região de Atibaia (S do Domínio Socono);
- dioritos associados à suite mangerÍtica Divinolândia (w do Domínio Guaxupé);
- biotita dioritos aflorantes a w de São José do Rio pardo (w do Domínio Guaxupé),

Entre as poucas oconências de maior expressão de rochas máficas presentes na
NESG, destacam-se o corpo de metagabros de Guaxupé descrito por choudhuri et al. (199g)
e os
granulitos máfìcos da região de Itajubá (Campos Neto et al., 1996).
choudhuri et al. (r998) descrevem o metagabro de Guaxupé como um corpo de ca.
2 km de comprimento formado por diversos tipos petrográficos (olivina websterito a plagioclásio
gabronorito) derivados do fracionamento de um olivina toleíto. Três amostras
desse corpo
(ACGUA-I11' 114 e 119) foram objeto de determinações isotópicas neste trabaiho, como parte
de
estudo que está sendo desenvolvido em colaboração com o prof. A. choudhuri.

A amostra MS720

a

grossa

é um granulito máfico da mesma região. Tem granulação média

e textura

granoblástica, com plagioclásio (A¡sz), hornblenda, clinopiroxênio (com
manchas de hornblenda) e ortopiroxênio (com cummingtonita localmente desenvolvida
nas
clivagens, e borda de clinopiroxênio ou hornblenda).

os granulitos máficos de Itajubá não foram, até o momento, objeto de estudos
específicos. Quimicamente, parecem equivalentes a basaltos de alto Ti (até 50/o
Tio2) e p. uma
amosha representativa desses granulitos foi cedida por M.c. campos Neto (NESG40e).
Três amostras de granada granulitos aflorantes no extremo NE do Domínio
Guaxupé, coletadas por A.C. Vasconcellos, foram também estudadas.

EM254a e 4F312 são clinopiroxênio_granada granulitos máficos que ocorrem
como intercalações em granulitos intermediários. Ambas têm teores de máficos em
tomo de 45-50,
plagioclásio
e
(andesina) como mineral predominante (ca. 40%o em volume). Felspato alcalino
pertítico ocorre em ambas as amostras, e pode alcançar l5%o em AF3l2; quaúzo está presente
em
EM254a como cristais alongados ou como inclusões na granada. A granada forma porfiroblastos
ricos em inclusões, e pode ser intersticial a minerais acessórios como apatita e ilmenita,
ou mesmo
se desenvolver dentro do clinopiroxênio na amostra 4F312 (Foto 2.9). O clinopiroxênio
tem cor
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verde mais intensa que o usual. Hornblenda e biotita m¿ rom secundárias são pouco
abundantes.
os minerais opacos são ilmenita (com pequena proporção de lamelas de exsolução de hematita)
e
magnetita e apatita; titanita se desenvolve ao redor da ilmenita na amostra AF312.

TP126a provém de um nível estrutural inferior na NESG, e ocorre como
intercalação em cianita-granada gnaisses na região de Três Pontas. Distingue-se
das amost¡as
acima pela p¡esença de ortopiroxênio e cor verde-clara do clinopiroxênio.
Homblenda e biotita
secundários ocorrem em maior proporção.

Os anfibolítos da região de

Atibaia-Piracaia-Nazaré Paulista são também
petrograficamente distintos entre si. Todos ocorrem como intercalações
ou boudins em meio a
granada-biotita gnaisses; aparentemente, muitas das rochas anfìbolíticas
da região correspondem a
rochas metaígneas, mas em casos em que eles são encontrados em afloramentos
ricos em rochas
cálcio-silicáticas (e.g., amostra Np57b) uma afiliagão sedimentar é possível.

A

amostra NP57b tem textura gtanoblástica, e mineralogia simples, à base de
homblenda e plagioclásio (andesina-labradorita); traços de diopsídio são
encontrados no interior
da homblenda, que ocasionalmente tem incrusões de quartzo. Minerais opacos são pouco
abundantes, e apatita é acessório comum. Faixas de alteração da homblenda
a clorita, hemolita
e

ca¡bonato são restritas.

As out¡as duas amostras (NP32e e NP52b) têm textura nematoblástica, e também
são compostas basicamente por homblenda e plagioclásio (Ana5 em Np52b).
Biotita marromavermelhada e quartzo ocorrem em proporções menores. Aspecto distintivo
é a presença de
alguns relictos de granada no interior do plagioclásio na amostra Np52b (Foto
2. l0), indicativos de
que a rocha foi submetida a descompressão. Apatita e opacos (com
bordas de tit¿nita em Np32e)
são acessórios comuns em ambas as amostras.

Foram também estudados os três tipos de dioritos gnáissicos identificados por
Janasi & Invemizzi (1996) nas proximidades dos maciços mangeríticos
Mococa e São José do Rio
Pardo.

os dioritos VRp76 e VRpg3a oco''em como enclaves nos mangeritos do maciço
Mococa. São rochas de textura granoblástica formadas por plagioclásio (andesina),
homblenda
clinopiroxênio, tendo apatita, opacos e zi¡cão como acessórios principais.

e

o diorito vRp45 foi coletado

em um pequeno corpo que faz contato imediatemente
a norte do maciço São José do Rio Pardo (cf. Figura 5.1). O plagioclásio
(andesina) encontra-se
em geral saussuritizado; feldspato alcalino pertítico é pouco abundante
e intersticial, e quartzo
ocone como ra¡as inclusões no plagioclásio. Os minerais máficos, que constituem
c erca de 30Vo da

rocha, são ortopiroxênio (em parte transformado em pseudomorfos com
filossilicato hno
opacos), clinopiroxênio, biotita manom e homblenda verde; apatita e opâcos
são acessórios.
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Foto 2.9. Granada tem crescimento tardio em tomo de minerais opacos, clinopiroxênio esverdeado
e apatita no granada granulito máfico AF312a. N //; lado menor : 0,87 mm.
Foto 2.10, Relictos de granada incluídos em plagioclásio no anfibolito NP52b. N//; lado menor:
1,75 mm.

Foto 2.11, Aspecto textural do granada granulito intermed.iario VA3la: porfiroblasto de granada
com inclusões de quartzo; matriz com qua¡tzo, plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio,
homblenda e hemo-ilmenita. N//; lado menor: 3,5 mm.

Foto 2.12. Inclusões de monazita, apatita, quartzo e biotita marrom em porfiroblasto de granada;
granada granulito intermediário VA3la. N//; lado menor = 1,75 mm.

Foto 2.13. Minerais opacos no granada granulito intermediário VA50:

hemo-ilmenita

predominante, e cristais de pirita e calcopirita, que podem ter fina borda de magnetita. Luz
refletida; lado menor = 1,75 mm.

Foto 2.14. Aspecto de campo de granulito migmatitico (porção superior, em tons de verde)
passando a gnaisse þorção inferior, em tons cilza e róseo), na região de Botelhos, MG.
Foto 2.15. Minerais acessórios abundantes no granulito intermediário GR680: zircão e monazita
incluídos e na borda de apatita prismática. N //; lado menor : 0,87 mm.
Foto 2.16. Textura granoblástica de granulito intermediário de composição quartzo monzonítica
IJl580; predomínio de microclínio pertítico; homblenda em faixas; cristais de monazita de
tamanho relativamente destacado. N x; lado menor

:

3,5 mm.

Os biotita dioritos VRP03, 25 e99 formam ocorrências isoladas em meio a gnaisses
migmatíticos ocelares de afinidades cálcio-alcalinas que encaixam os corpos mangeríticos. São

rochas com teor de máficos em tomo de 30%, dos quais cerca de metade é a biotita marromavermelhada; hornblenda verde em geral predomina sobre o clinopiroxênio. plagioclásio
(andesina) constitui o principal volume da rocha, e quartzo é subordinado a ausente.
Apatita,
opacos e zircão são os acessórios mais comuns.
Granulitos intermediários
Granada granulitos formam um pacote descontínuo na base da NESG, que alcança
maior expressão na região de Varginha (extremo NE) e de Juréia (a leste de Guaxupé; Del Lama,
1998). Esses granulitos devem corresponder a porções mais profundas do terreno, e a presença
de
granada deve refletir a cristalização a pressões mais altas, o que tem sido confirmado
por
estimativas termobarométricas (Del Lama, 1998; Campos Neto & Caby, 1999b).

os

granada granulitos

de varginha são rochas de cor

esverdeada, com
bandadamento centimétrico a decimétrico dado pela altemância de camadas claras e escuras.
As
amostras VA34M e VA34L aqui estudadas correspondem a essas diferentes bandas; nas
demais
amostras, com bandamento mais fino, não foi feita a separação.

A composição das amostras

estudadas é tipicamente enderbítica, com plagioclásio

de composição andesina (até Ana¡) predominante sobre o quartzo e feldspato alcalino pertítico
muito pouco abundante, mesmo nas bandas claras. Granada ocone como porfiroblastos ricos em
inclusões de quartzo (Fotos 2.11, 2.12). Homblenda geralmente predomina sobre os piroxênios,
mas todos são relativamente abundantes. O mineral opaco, também abundante, é geralmente
uma

ilmenita com abundantes lamelas de exsolução de hematita (Foto 2.13), mas cristais menores
podem ser de pirita ou calcopirita. Apatita é comum, e monazita foi identificada como inclusão em
granada na amostra VA31a (Foto 2.12). Biotita é conspicuamente ausente como
mineral primário
na matriz da maior parte das amostras, mas pode estar preservada como mineral-relicto no interior
da granada (Foto 2.12).

A

amostra VA50 distingue-se das demais pela presença de biotita marrom (em
parte tardia, e em simplectitas com quartzo) e feldspato alcalino em proporções significativas,
e
de escapolí\a, que ocoffe em aglomerados de cristais em mosaico em certas porções da amostra;
monazita foi identi{icada localmente, em associação com a apatita.

os granulitos da região cent¡o-NW do Domínio Guaxupé (Botelhos, Monte Belo)
aqui estudados são estruturalmente complexos-trata-se de pacotes de caráter migmatítico,
dobrados, e em parte retrometamorfisados (cf. Foto 2.14). As amost¡as estudadas (Bo-07, Ac100e e M8540) têm composição enderbitica a chamo-enderbítica, índice de cor entre 20 e 30, e
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norrnalmente homblenda predominante sobre os piroxênios. Efeitos
retrometamórficos de
temperatura mais baixa são importantes em algumas amostfas, com geração
a
de tremolita, clorita,
carbonato e biotita sobre os minerais máficos.
o granulito chamoenderbítico GR6g0, da região de Guaranésia (pouco
a oeste dos

anteriores; cf. Figura 2.r), tem índice de cor em tomo de 20, dado por
ortopiroxênio þleocróico
entre verde e rosa craros e com ramelas de exsolução) e biotita
marrom-avermerhada;

clinopiroxênio está ausente' e homblenda verde é restrita a bordas de
mineral opaco (ilmenohematita). outros minerais acessórios são abundantes, em particular
a apatita, que forma cristais
largos, o zircão e a monazila, que podem ocorrer associados (Foto 2.15).
Os demais granulitos intermediários são ricos em feldspato alcalino,
mas pobres em
qoartzo, e têm composições variadas entre quartzo monzonítica
e sienítica.

o

granulito inequigranular médio a fino de composição quartzo
mangeritica
EM205a ocorre pouco acima do nível dos granada granulitos de varginha
(Figura 2.1). o
feldspato alcalino é alongado, ocelar, e densamente pertítico; na matriz,
tem geminação
em grade,

e ocasionais manchas albíticas.

o plagioclásio

um oligoclásio, e quartzoé alongado. Hornblenda,
clinopiroxênio e ortopiroxênio (em parte, incluído no clinopiroxênio,
e frequentemente alterado
em fraturas e nas bordas para filossilicatos amarelados) são os máficos. Biotita
marrom é
xenomórfica, simplectítica com o quartzo, associa-se aos minerais
opacos, e tem cla¡amente
caráter secundiirio. os minerais acessórios são ilmenita rica no componente
hematita, apatita,
zircão, e possível monazita.
é

Os dois granulitos da região de Itajubá (IJ1580 e lJ1663a) são ainda mais pobres
em quartzo e mais ricos em feldspato alcalino (pertítico, em gerar com geminação
em grade), que
predomina amplamente sobre o oligoclásio (Foto 2.16). Ambos
têm textura granoblástica, e os
minerais máficos em bandas. Orto e clinopiroxênio são amplamente predominantes
em IJl663a,
enquanto homblenda verde predomina amplamente, biotita secund¿iria
(em bordas de opacos) está
presente, e ortopiroxênio está ausente em IJl5g0. Apatità,
magnetita, zircão e monazita (Foto 2.16)
são os minerais acessórios comuns.

o

granulito sienítico vRp75 foi coretado no contato setent¡ional
do maciço
mangerítico Mococa, e foi considerado, em vista de sua composição
unusual, como parte desse
maciço por campos Neto & Figueiredo (19g5). Trata-se de rocha fina,
de cor verde, portadora de
orto e clinopiroxênio, e muito pobre em quartzo e pragioclásio, que passa
lateralmente a rennos
róseos mais grossos e isentos de piroxênios, dobrados em padrões
complexos.
Granulitos ácidos e ortognaisses gxaníticos

Os poucos granulitos ácidos estudados incluem um granulito chamockítico

de

granulação média (VRP80) pobre em máficos, também aflorante
na borda setentrional do maciço
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mangerítico Mococa, um granada granulito
da região de Machado
þorção central do Domínio
Guaxupé; amostra CM1006a) e um granulito
fino da região central do Domínio
Socorro

(SS 123 t a).

o

granada granurito

cMl006a tem composição chamockítica;
andesina, quartzo,
em parte de tamanho destacado. e
feldspato alcalino compõem ca. g5%o
do volume da rocha.
ortopiroxênio, granada e biotita ma,'om
sâo os minerais máficos principais;
crinopiroxênio
é raro,

e zircão, apatita e magnetita são
os acessórios comuns.

O granulito fino

SS1231a tem baixo indice de
cor (ca. g), e é composto
principarmente por feldspato alcalino
(em gerar, com geminação em grade),
origoclásio (An25) e
quartzo' ortopiroxênio e biotita
manom são os minerais máficos principais;
clinopiroxênio e
hornblenda estão ausentes. os acessórios
são hemo-irmen ita, zircão, apatifa
emonazita; cristais de
pirita e carcopirita são relativamente
comuns, e estão manteados por
magnetita.

os

ortognaisses ácidos estudados incluem:
homblenda biotita gnaisses graníticos
a
granodioríticos médios a grossos,
cinzentos, em parte .ig-",i;;:;;;ï"*
de granito
equigranular róseo, amostrados em
corpos arongados que afloram nas
bordas do maciço sienítico
Pedra B¡anca (p*g' /12) e do Batórito pinhal-þuiúna
(IU-l35); biotita gnaisse ocelar granítico,
portador de monazita, coretado
em pedreira pou"o u r.rù de Ibitiúra
de Minas (pHg7l'ga); e dois
biotita-cl inopiroxênio charnockitos porfríticos
verdes, um proveniente de Machado
(McH_02), e
outro de Alfenas (AF3ó5).
2. 3.

2. Geoquímica elemental

os

dados geoquímicos obtidos para
as amostras anarisadas neste trabarho
são
apresentados na Tabera c.2' observadas
em diagramas de classifìcação química
geral, nota-se que
as rochas máficas estudadas situam-se
no campo toleítico, enquanto as rochas
intermedi¿irias a
ácidas situam-se' com uma exceção,
no c¿rmpo cálcio-arcalino do diagrama
AFM de Irvine &
Baragar (1971; Fig' 2'17). A exceção
é a amostra r:1663a,um granulito
intermedi¿rrio de baixo
mg# (21) da região de Itajubá (parte
central do Domínio socorro), Algumas
rochas destacam_se
especiarmente o K, e se situam
no campo arcarino do diagrama

:ä;"J}äTî,:î::J:árcalis'

**,:iiï iî::friåïl ;,ffiî :;:ïffiî:,ï:î:äï.I,fr ï:

(a mesma rr, 663a
"
Elói Mendes' na parte
sE do Dominio Guaxupé) d" ,odo,
os 5 dioril0s estudados, provenientes
"
da região de Mococa_São José
do Rio pardo, extremo W do
Domínio
Guaxupé.

so,inaepenoers""::ïi""i-3,ä:ï:î:Jîï:ï,:"îi"ff
ressaltado, de que, em sua grande
maiorìa, os granulitos
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e ortognaisses da NESG

mostram

À

exceção da amostra lJl663a, já mencionada, as rochas que se
destacam desse comportamento geral são básicas, que serão discutidas em primeiro lugar.
afinidades "cálcio-alcalinas".

Granulitos máficos. dioritos e anfiholitos

Dentro do conjunto de rochas máficas estudado, aí incluídos os dioritos, a ampla
variedade composicional é expressa por diversos parâmetros geoquímicos, entre eles os mg#, já
mencionados, e os elementos LILE, como K, Ba e Sr e os ETR.

elementos

As três amostras de anJìbolitos da região de Atíbaia são as mais pobres em
LILE como K, Ba e Sr (Figs. 2.20,2.21), e exibem padrões de ETR não fracionados

(Fig. 2.22), comparáveis aos de E-MORB. uma delas (Np57b) se destaca das demais por exibir
maior mg# e cao elevados (Figs. 2.19), Na2o muito baixo (<1%), além de teores altos de cr (290
ppm) e Ni (140 ppm), indicativos da presença de um componente cumulático (clinopiroxênio +
olivina) na rocha magmática original.
As quatro tochas máficas-ullramd/ìcas da região de Guaxupé-Juruaia taÍtbém têm
alto mg# (>60), e evidências de componentes cumuláticos importantes. A diversidade geoquímica
observada entre as amostras do corpo máfico-ultramáfico de Guaxupé refletem o predomínio ora
de um componente máfico (clinopiroxênio + olivina), como em Acllg (6g0 ppm cr; 210 ppm
Ni), ora de plagioclásio (4C111, com maior Al, Na e sr) como fases cumuláticas. Teores de
elementos

LILE tendem a ser baixos (e.g., K, Fig.2.20), mas em alguns casos são nitidamente

mais elevados que nos anfibolitos de Atibaia, como visto especialmente nos maiores teores de Ba e
nos padrões de ETR levemente fracionados (Lalyb)N: 3-4; Figura 2.22).

Os três granada granulitos básicos da região de Três Pontas-Elói Mendes tendem
a compartilhar v¿írias características geoquímicas com o granulito de Itajubti NESG41e. Essas
rochas são claramente mais ricas em elementos LILE (em particular K e Ba, Figs. 2.20 e 2.21)
rye
os demais granulitos máficos da NESG. São também ricas em ETR; em particular, os teores de

ETRP e

Y

são notavelmente elevados, como esperado da presença de abundante granada,
resultando em padrões pouco fracionados (La,rYb)¡ = 3-7 (Fig. 2.22).

As duas amostras mais ricas em elementos incompatíveis

desse grupo são os

clinopiroxênio-granada granulitos básicos AF312 e EM254a, que se destacam do comportamento
geral dos granulitos da NESG por apresentarem baixos mg#, refletidos na presença de
clinopiroxênio verde como mineral máfico principal, e de ilmenita como óxido de Fe-Ti. como
mostra sua posição no diagrama AFM, essas rochas têm composição equivalente à de termos mais
fracionados de suites toleíticas.

E

I

Granulitos ¡náficos-ultranráfi cos Cuaxupé

Anfibolitos Atibaia-Nazaré Paulisra

T

Granada granulitos uráficos E.Mcndcs;

I
tr
I

Granada granulitos Varginha

granrrlilo rnáfi co Itajubá
Granulitos intermediários
Grunulitos félsicos

{2
Q
Ô

Cpx dioritos associados à suite Divinolândia
biot-cpx dioritos
Charnockitos porfirlticos cálcio-alcalinos
Ortognaisses graníticos porfi riticos

Na2O + K2O

Mso

Figura 2.l7.Diagrama AFM (Iwine & Baragar, lgTl) para granulitos da NESG.
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os dois conjuntos de dioritos

estudados são ainda mais ricos em LILE, e se
comportam como rochas cálcio-alcalinas potássicas ou até shoshonitos,
haja visto suas
composições "alcalinas" segundo o critério de Irvine & Baragar (1971; cf.Fig.2.17).
Diferenças
sistemáticas são observadas entre os dois conjuntos; em particular,
as razões Kzo,t,trazo são
superiores a nos biotita-clinopiroxênio dio¡iros aflorantes a W de São
José do Rio pardo e
inferiores a 1 nos piroxênio dioritos associados aos mangeritos da suite
Divinolândía. o primeiro
conjunto se destaca ainda pelos teores excepcionalmente altos de Ba (3400-5200
ppm) e sr (25002700 ppm) e pelo padrão de ETR fracionado (Lalyb)N = Z3)) daamostra
VRp25 (que tem bem
marcada anomalia positiva de Eu; Fig. 2.23).

I

Granulitos intermediários

O único conjunto de granulitos intermediários coberto por um número maior de
análises químicas neste trabalho são os granada granulitos de Varginha (MG).
Dasseis amostras
analisadas, quatro (vA34m, vA34l, VA5g e vA3ra) são de afloramentos próximos,
situados às
margens do Rio verde, a sul da área urbana de varginha, e mostram pequena
variação
composicional (e.g., 60'62% SiO2). As out¡as duas amostras (VA73i e
VA50) são mais máficas
(52 e 56% sio2, respectivamente); vA73i ocone como intercalação
na sequência de granadacianita gnaisses sotoposta aos granulitos, e pode incrusive estar em outro
domínio geológico
(Nappe Três Pontas de campos Neto & caby, l999a,b), mas é aqui
estudada com as demais por
exibir comportatnento geoquímico similar.

os

caráter oxidado dessas rochas, evidenciado pelos seus mg# relativamente
elevados, é refletido na presença de hemo-ilmenita como mineral opaco principal.
seu caráter
geoquímico peculiar é ressaltado em uma série de diagramas
de variação. comparadas com os
demais granulitos intermedi¿írios, essas rochas são pobres em elementos
haços como Ba, sr e Zr, e
mais cálcicas (Figuras 2.2r z.r9). São também notâvelmente pobres
em Th (< r,7 ppm) e u (< 0,3
'
ppm), Cs (< 0,2 ppm), Rb (s 50 ppm) e K2o (l 2%o), alémde apresenrarem
reores
baixos e padrões

pouco fracionados de ETR (Lalyb)N : 4-I1., Fig. 2.24); foram
considerados ,'granulitos
empobrecidos" por campos Neto et al. (1996). A amosrra vA-50 constitui
exceção por
exibir

teores um pouco mais elevados de Cs, Rb, Ba e K2O (associados
a um maior conteúdo de biotita;
cf. Figuras 2.20,2.21) e padrão de ETR mais fracionado (Lalyb)N:
2l), Anomalias negarivas de
Eu são muito tênues em todas as amostras, como indicam os varores de
EuÆux de 0,g-0,9 (Figura

2.24).

Os demais granulitos intermediários aqui estudados provêm de regiões variadas
têm comportamento geoquímicos distintos uns dos outros.

e

Três amostras de granulitos intermedirários da porção central do Domínio
Guaxupé
(amostras Bo-07 e ACl00e, do "granulito de Botelhos',
e M8540, da região de Monte Belo) têm
composição semelhante, sob alguns aspectos, à dos granada granulitos
de varginha, dos quais se
distinguem pelos teores rigeiramente mais erevados de K, Ba, sr e, para
o mesmo teor de sio2, Na
(Figuras 2.20,2.21). Essas três amostras são isentas de anomalias
de Eu; os padrões de ETR de

BO-07

e M8540

são idênticos, moderadamente fracionados (Lalyb)N

: l7;

Fiewa 2.25),

enquanto AC100e é menos fracionado por apresentar maiores
teores dos ETRp.

os

outros cinco granulitos intermediários compartilham, como feição mais
importante, conteúdos sensivelmente mais altos de KzO (3-6,50/o),
Ba (1900_4500 ppm) e Zr (2501040 ppm) que os distinguem cla¡amente de qualquer tipo de granulitos
"empobrecidos,,.
A amosha rJr663a, de baixo mg#, tem padrão de ETR pouco ûacionado (Lalyb)N

= 9; Fig. 2.26), mas com teores absolutos mais altos que os dos granada granulitos
de varginha,
acentuada anomalia positiva de Eu (EuÆu*

:

e

1,4), que se correlaciona com o teor de Ba também
alto. As amostras EM205a e GR680 exibem padrões de ETR
bem mais fracionados (Lalyb)N

=
25-31; Fig' 2.25) e sem anomalias de Eu. A amostra vRp75 tem
composição de um sienito
potássico (K>>Na) com padrão de ETR ainda mais fracionado (Lalyb)N
= 57; Fig. 2.26) e
também isento de anomalias de Eu.

Em comum, todas essas amostras most¡âm enriquecimento em um ou
mais dos
elementos de alta densidade de campo (ÉrFS): enquanto lJl663ae
EM205a têm teores de Nb, Ta e

Y superiores à média crustal de wedepohr (1995), GR6s0 é notavermente rica
em zr (6g5 ppm);
já o sienito potássico VRP75 apresenta os teores mais altos de
todos esses elementos (cf. Tabela

c.2).
Granulitos ácidos e ortosnaisses sraníficoc

Os cinco ortognaisses graníticos estudados provêm de ocorrências diversas
dent¡o
do Domínio Guaxupé. Dois deres são chamockitos porfiríticos: MCH-02
oco11e

na iárea dos
chamados "chamockitos de Machado", onde também ocorrem mangeritos
quimicamente afins com
a supersuite sJR Pardo, e 4F365 ocolÎe na faixa granulltica basal
da NESG, próximo a Alfenas

(MG). os outros três são granitos porfiríticos moderada a fortemente
foliados, em pane
migmatizados, que afloram no extremo sw da NESG, na região
entre o batólito pinhal-Ipuiúna e o

maciço sienítico Pedra Branca' Uma dessas amostras (PHg7l12,a
mais deformada e migmatizada
de todas) foi objeto de datação u-pb (v.A. Janasi, dados
inéditos), que fomeceu idade de 640 r5
Ma, indicativa de se tratar de. magmatismo pouco mais antigo que o pico
do metamorfismo
regional.

f

A

despeito da sua procedência diversa, esses ortognaisses têm uma
série de
características geoquímicas comuns, defnindo trends de variação
típicos de suites cálcio-alcalinas
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com tores moderados a altos de Kzo (3,8-4,5%) e Ba (g00-1200 ppm). Essas rochas se
comportam, em traços gerais, de modo similar aos granitos cálcio-alcalinos potássicos
sinorogênicos brasilianos (e.g., Haddad, 1995), com os quais podem ter algum vínculo genético.
contraste mais notável em relação aos granitos do batólito Pinhal-Ipuiúna de teor
equivalente

o
de

SiOz são os teores mais baixos de Sr (200-470 ppm).

Algumas diferenças são observadas entre os chamockitos e os granitos estudados:
os primeiros apesentam mais altos teores de Na2o (Fig. 2.20) e padrões de ETR menos
fracionados (LalYbN: 8,5 e 10, contra valores entre l4 e27 nosgranitos; Fig.2.2g).o

charnock.ito
menos diferenciado MCH-02 tem ainda algumas outras características peculiares,
como os teores

mais baixos de alguns elementos incompatíveis como Th e Rb, e a ausência de anomalias
negativas de Eu.

Em conhaposição, os cinco granuritos ¿Íc¡dos estudados, que provêm de regiões
diversas da NESG, mostram comportamento totaLrnente diverso uns dos outros.
Dois deles são pobres em K e Rb (Figs. 2.20, 2.2r), e podem rer sofrido perda
desses elementos durante
metamorfìsmo regional, o que é também sugerido pelo

o

seu

comportamento isotópico (ver adiante); trata-se das amostras AF3l7a, que corresponde
a uma
banda clara que se intercala com mate¡ial de composição diorítica pouco a sul da
cidade de

Alfenas, e vRP80, uma camada chamockítica de baixo K./Na da região a sul de Guranésia,
extremo NW do Domínio Guaxupé.

A

amostra cMr006a é um granada granurito da região de Machado, e tem padrão
de ETR (Fig. 2.27) notavelmente similar ao dos granada granulitos intermediários de
Varginha,

embora com teores absolutos ligeiramente mais elevados. Ouhas similaridades com os granulitos
de varginha podem ser apontadas, como o seu comportamento nos diagramas de variação
envolvendo mg#, cao e Ba (Figuras 2.19,2.21). por outro lado, o caráter felsico
da rocha se
reflete em teores significativamente mais altos de elementos incompatíveis como K,
Rb, Th e u, e
mais baixos de elementos compatíveis, especialmente os metais de transição.

A amostra SS123la, granulito fino portador

de granada aflorante a norte de Itajubá,
no Domínio Socono, e tem padrão de ETR mais fracionado (Lalyb)N:24; Figum 2.27).
Seu teor
de Th (18'5 ppm) é o mais alto entre os granulitos estudados, mas o teor de outros
elementos
radiogênicos como Rb e Cs permanece relativamente baixo a despeito do caráter diferenciado
e
potássico da amostra.

2. 3.

3.

G eoquí n

ica isotopica

Os dados isotópicos obtidos para as amostras estudadas neste trabalho

são

apresentados na Tabela D.2. As rochas granulíticas estudadas mostram ampla variação
isotópica,
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especialmente em tennos de eNd; as razões ETsr/86sr à época do metamorfismo principal
(ca.625
Ma) variam menos, e se concentram no intervalo entre 0,705 e 0,710, como reflexo das
baixas
razões Rb/Sr, feição comum em terrenos granulíticos.
Em três dos quatro casos em q,r" Itsr/86srur, é superior a 0,710, as rochas também
têm razões Rb/sr baixas (0,18-0,22), reflexo de seus baixos teores de Rb (22-44 ppm),
não
obstante seu caráter ácido ou intermediário. Essas rochas exibem T¡¡a (Sr)
muito altos, superiores
às Tp¡a (Nd), e devem ter sofrido perda de Rb du¡a¡te o metamorfismo principal
neoproterozóico.

Por outro rado, em certos granulitos máficos-ultramáficos, como os da
região de
Guaxupé (choudhuri et al., 1998), onde razões Rb/sr exhemamente baixas (0,02-0,0g)

devem ser
feição primríria dos protolitos ígneos, também se observam T¡¡a (sr) inverossímeis,
que refletem
áreas-fonte no manto litosférico subcontinental enriquecide- interpretação
também favorecida
por sua geoquímica elemental e isotopia de Nd.
A grande maioria das amostras tem valores de eNd625 entre 0 e -r0; nesse grupo,
existe uma concentração de valores entre -5 e -9 que inclui as seis amostras
de granulitos básicos
estudadas (Fig. 2-29)' Em vista de exibirem padrões de ETR menos
fracionados, refletidos em
raTsm/raaxa
maiores razões
1o,tzs-0,t45), os granulitos básicos fomecem valores de T¡y
relativamente altos dentro do contexto local (1,9-2,3 Ga). valores de eNd nessa
mesma faixa são
compartilhados por varias rochas plutônicas inferidas como de derivação mantélica
na região
(sienitos dos maciços Capituva e Pedra Branca, Janasi & Ylach, 1997; gabros
do Batólito pinhalIpuiúna; monzodioritos do maciço Piracaia, dados inéditos do autor), o que reforça
a inferência
de

uma fonte no manto litosférico subcontinental enriquecido para os magmas geradores

desses

granulitos.

Três amostras de granada granulitos enderbíticos de Varginha exibem eNdozs
praticamente idênticos (-5,6 a -6,6); no mesmo intervalo situa-se a
amostra cMl006a, um granada
granulito ácido geoquimicamente afim com esse grupo. As Tp¡a variam
entre 1,5 e 1,7 Ga,
o granada granulito vA73i, também da região de varginha, mas que ocorïe como
intercalação nos cianita-granada gnaisses aflorantes
leste da faixa granulítica, tem
comportamento isotópico distinto, e próximo ao desses metassedimentos primitivos
(eNdozs
-0,6;
T¡¡a
1,3 Ga). outras três amostras de granulitos têm valores de eNd625 inferiores
aos do
agrupamento principal, testemunhando a existência de rochas granulíticas
de vida crustal curta na
NESG. São elas o granulito intermediário de Elói Mendes EM205a e os granulitos
ácidos

a

:

:

de

Mococa VRP80 e de Itajubá ss123ra, que têm eNd625 variáveis entre 0 e -3,6
e

To¡r.r

entre 1,2 e

1,3 Ga.

Em situação oposta, outras quatro amostras de granulitos, todas elas provenientes
da porção centro-noroeste do Dominio Guaxupé (região entre Alfenas, Guaxupé e Botelhos,
MG),
têm eNd25 fortemente negativos ( r 8 a -28) e Tp¡¡1 (Ì.trd) entre 2,2 e 2,5 Ga. Tais valores
são
anomalias significativas no contexto da NESG, e sugerem a existência de restos de embasamento
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antigo nessa região. uma dessas amoshas, o granulito ácido AF3 l7a, tem sTsr/r6sr625
relativamente alto, e mosha evidências de empobrecimento em Rb durante o
metamorfismo
principal.

O conjunto de granulitos máficos e intermedi¡írios esfudado define um campo
composicional nitidamente contrastado com aquele dos metassedimentos no diagrama
eNd625 x
87sr/86srozs
(Fig.2.29): na região de maior concentração de análises (eNd25 entre 0 -r0),
e
os
granulitos máficos e intermediririos (com a exceção do granada granulito
vA50) têm sempre
t7s./tus.u¡
mais baixo; tal separação se acentua para valores de eNd625 mais negativos: os
metassedimentos, para os quais não fo¡am observados valores mais negativos que
-13, tendem a
mostrar 87sr/86sr62i superiores a 0,720, enquanto o campo dos granulitos se desloca
para valores

fortemente negativos de eNd625, mantendo os 87sr/86sr625 abaixo de 0,712.
As diferenças em
termos de 875r/8651625 refletem em grande parte as diferenças em termos
das razões Rb/Sr, mais
baixas nos granulitos: por isso, as duas amostras de granulitos ácidos aparentemente
não afetados
por perda de Rb (com razöes Rb/Sr superiores a 1, similares às dos metassedimentos)
se situam no
campo dos metassedimentos. Já as diferenças em eNd625 sugerem, por um lado, que
os

conjuntos
de rochas de "embasamento", com vida crustal superior a2,0 Ga,pârecem
restritos a ocorrências
de granulitos (como aqueles da porção centro-noroeste do Domínio Guaxupé) por
e,
ouho, que é
principalmente nos metassedimentos que um componente de menor vida
crustal está presente.
Das sete âmostras de ortognaisses estudadas, três são dioritos da região
de MococaSão José do Rio Pardo, extremo NW do Domínio Guaxupé. A amostra
vRp25 pertence ao grupo
dos biotita dioritos ricos em LILE, tem eNd625 = -7,5 e ttsr/tusr62, :0,7076,muito
semelhante ao
de rochas básicas e de sienitos potássicos da região, e pode dever sua assinatura
isotópica a uma
origem no manto litosférico subcontinental metassomatizado. As amostras VRp45
e VRpg3a são
dioritos menos ricos em LILE que se associam mais diretamente (e.g., como
encraves) com
mangeritos da suite Divinolândia, e têm eNdezs mais negativo: -12 (equivalente
ao mais negativo
dos valores observado nos mangeritos) na primeira, e -14,5 na segunda.

As outras quatro amostras são granitos ou chamockitos cuja idade deve ser pouco
mais antiga que o metamorfismo regionar. Nesse sentido, os valores de eNd sTsr/86sr¡
e

que
aparecem na Figura 2.29, calculados para 625 Ma, pouco devem diferir
dos valores originais. As
quatro amostras parecem definir uma tendência de variação
"normal", com correlação negativa
entre esses dois parâmetros isotópicos, ocupando no diagrama posição
intermedi¿iria entre os
campos dos granulitos e dos metassedimentos, fato sugestivo de que ambas
as fontes podem ter
contribuido para sua gênese.
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CAPÍTULO3
GRANITOS CRUSTAIS DO EXTRX,MO MERIDIONAL DO DOMÍNIO SOCORRO
3.1- Geologia da região de Atibaia-Piracaia-Nazaré Paulista
Granitos intimamente associados à migmatização regional ocorrem em abundância
no extremo meridional do Domínio Socono, região de Atibaia-Piracaia-Nazaré Paulista. Amplo
destaque tem sido dado na literatura aos peculiares granitos tipo Nazaré Paulista, granada-biotita

granitos que exibem aspecto manchado ("catapora") dado pela presença de glomérulos
granatíferos. Outros dois tipos de granitos anatéticos ocorrem também nessa região: leucogranitos
brancos a duas micas e biotita granitos róseos ou cinzentos

A

Figura 3.1

é um mapa geológico simplificado da região em estudo,

conespondente à i4rea abrangida pelas Folhas Topográficas Atibaia e piracaia em l:50.000. A
compilação teve por base os mapeamentos em escala l:50.000 ou mais detalhados ¡ealizados na
região (Campos Neto et al., 1983, 1988; Oliveira et al., 1984; Janasi, 1986; Melhem, 1995; Garcia
& Campos Neto , 1997). A área de interesse situa-se a NW da Zona de Cisalhamento de São Bento

do Sapucaí, que separa localmente os pacotes metassedimentares dos Grupos são Roque e serra
do ltaberaba, a leste, dos terrenos de mais alto grau metamórfico do Complexo Metamórfico
Piracaia, a oeste (e.g., Campos Neto et al., 1983, 1988; Garcia & Campos Neto, 1997).

3.l.l - O Complexo MetarnórJìco Piracaia
Nessa região, o Complexo Metamórfico Piracaia é constituldo principalmente por
sequências metassedimentares geralmente afetadas por migmatização importante. Na coluna

estratigráfica apresentada por campos Neto et al. (1983), as três unidades principais do Complexo
Piracaia se dispõem sobre um pacote de "gnaisses facoidais", posteriormente reconhecidos como
equivalentes gnáissicos de granitos cálcio-alcalinos sin-orogênicos neoproterozóicos do "batólito
socorro". As unidades metassedimentares são, da base para o topo: (l) biotita
hornblenda)

(Ì

gnaisses graníticos a tonalíticos equi a inequigranulares; (2) granada-biotita gnaisses bandados,
com bandamento composicional centimétrico a decimétrico, com variações para termos mais

pelíticos þortadores de sillimanita) e mais cálcicos (com homblenda e plagioclásio de composição
andesina-labradorita), e intercalações frequentes de homblenda gnaisses, rochas cálcio-silicáticas e

para-anfibolitos,

e (3) (È sillimanita)-granada-muscovita-biotita-xistos rítmicos (altemância

centimétrica-decimétrica com quartzitos e quartzo xistos), que ocasionalmente passam a pacotes
de quartzito micáceo de pequena espessura.
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Figura 3.1. Mapa geológico simplificado da região de Atibaia-Piracaia-Nazaré paulista. r
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Faltam estudos mais detalhados sobre esse pacote metassedimentar; mesmo a
divisão reconhecida por campos Neto et al. (1983) não foi distinguida no Mapa Geológico da
Folha Atibaia em l:50.000 (Oliveira et al., 1984), de modo que a conrinuidade dessas unidades na
metade ocidental da área é desconhecida- em atenção às descrições oferecidas por esses
últimos
autores, todo o pacote metassedimentar aflorante nessa porção foi atribuído à unidade dos gnaisses
bandados no mapa de compilação (Fig. 3.1). A unidade dos mica-xistos de topo tende
a exibir grau
metamórfico mais baixo e, nas proximidades da Zona de Falha de são Bento do Sapucaí, pode se

situar abaixo da isógrada sillimanita-muscovita, abaixo portanto das condições de anatexia. De um
modo geral, encontra-se profundamente alterada, o que por vezes dificulta sua separação da
unidade dos gnaisses bandados. A unidade dos biotita gnaisses graníticos a tonalíticos
tem sua área
de maior expressão a leste do maciço monzodiorítico Piracaia (Fig. 3.1); embora inclua
rochas de
claras afinidades metassedimentares, não pode ser descartada a presença de pacotes de
idade mais
antiga, constihlintes do embasamento do Complexo Metamórfico piracaia.
3.

L2. Rochas graníticas

Rochas granfticas são abundantes por toda a ¿lrea. As faixas de granitos porfiríticos
e "gnaisses facoidais" aflorantes no extremo norte da iírea apresentada na Figura 3.1
conespondem
ao extremo meridional do Batólito Granítico Socorro, datado em 629 + g Mapor Topfrrer (1995).

Predominam, nessa região, homblenda-biotita granitos pornìríticos com índices de cor
relativamente altos (10-15); mais localizadamente, biotita granitos grossos mais claros (IC 4-7)
=
constituem corpos mapeáveis. Em conjunto, esses granitos sin-orogênicos constituem uma suite de
caráter cálcio-alcalino potássico quimicamente comparável a outros extensos batólitos alongados
aflorantes na região (e.g., Janasi & ulbrich, l99l), Aspectos petrográficos e geoquímicos mais
detalhados sobre esses granitos são apresentados, entre outros, por campos Neto et
al. (19g4) e
Wernick et al. (1984),

os

granitos anatéticos ocoffem em pequenos corpos de dificil delimitação em
mapa. Muitos dos corpos maiores mostrados em mapa correspondem a areas de predomínio
desses
granitos, dentro das quais as rochas encaixantes ocorrem abundantemente. Por outro
lado, corpos
graníticos não mapeáveis são observados em praticamente todos os afloramentos
maiores
visitados.
Os três principais tipos de granitos anatéticos distribuem-se de modo sistemático no

teneno.

Na Folha Piracaia em l:50.000, os granada-biotita granitos Nazaré paulìsta
formam dois corpos maiores, mapeados respectivamente por campos Neto et al. (19g3) (Tanque
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Preto, com predomínio de granitos róseos) e campos Neto et al. (l9gg) (Nazaré paulista, com
predomínio de granitos cinzentos); diversos outros corpos menores podem ser encontrados ao
longo da Rodovia Dom Pedro entre Atibaia e Nazaré Paulista. As descrições apresentadas para os
granitos anatéticos que ocorrem na Folha Atibaia em l:50.000 sugerem que os corpos
maiores
também correspondem a granitos tipo Nazaré paulista (cf. oriveira et al., r9g4).
Os muscovíta-biotita leucogranitos brancos restringem-se aos arredores do maciço
granítico Atibaia (Fig. 3.1), e foram mapeados por oliveira et al. (19g4) e Melhem (1995)
como

corpos de dimensões reduzidas e formato irregular geralmente associados ao pacote de micaxistos, Aparentemente, há um zoneamento com relação aos granitos tipo Nazaré paulista, dado
pela ocorrência de leucogranitos brancos portadores de granada entre as ¡íreas de predomínio
dos
dois tipos (e.g., ponto 50, Fig. 3.l).

Os biotita granitos tipo Quatro Cantos se concentram na faixa a leste do maciço
monzodiorítico Piedade, associando-se claramente à unidade dos biotita gnaisses graníticos a
tonalíticos (Figura 3.1). Nos dois corpos principais (Morro Vermelho e
Quatro Cantos), os granitos
têm cor rosada e IC variado, mas por vezes relativamente elevado (7-10). Variedades de cor cinza
são encontradas em corpos menores aflorantes em meio aos gnaisses bandados e mica-xistos,
mas
sua correlação com os granitos róseos da á¡ea-tipo é incerta.

O magmatismo granítico s./. tardi-orogênico é também bastante diversificado. O
maciço granítico Atibaia é constituído principalmente por (+ hastingsita)_biotita sienogranitos
róseos inequigranulares grossos que mostram algumas afinidades geoquímicas com granitos de
tipo A (e.g., baixo mg#, altos teores de Zr e ETRL; cf. Melhem, 1995). pequenos corpos de rochas
cinzentas de composição intermediária (hornblenda-biotita tonalitos cirza-escuros) a ácida (biotita
gtanitos porfiríticos cinza-médios) ocorrem como pequenos corpos ao longo da borda ocidental do
maciço Atibaia (Fig' 3.1). Embora eventualmente de colocação grosso modo contemporânea à do
maciço, as rochas dessa suite não parecem moshar qualquer tipo de vínculo genético com os
sienogranitos nele predominantes.
O maciço mowodiorítico Píracaia parece constituir a intrusão mais jovem da á¡ea,
como sugerem as datações Rb-sr previamente disponíveis (5g6 13 Ma; Janasi, 19g6) e idade u-

Pb ainda inédita do autor (577

t

t

2 Ma), É formado por ampla variedade de rochas, que variam
desde biotita-clinopiroxênio gabros com IC maior que 30 até quartzo sienitos hololeucocráticos,
e
constituem uma suite rica em potássio comparável a rochas da série shoshonítica (Janasi et al.,
1993). Mapeamento de detalhe do maciço foi apresentado por Janasi (1986) e Janasi e Ulbrich
(1987); dados geoquímicos aparecem em Janasi (1986) e Wernick et al. (1992).
3.

L3. Aspectos estruturais

A

foliação principal presente nas rochas gnáissicas regionais tem sido descrita
como uma superficie s2, que transpõe uma foliação metamórf,rca anterior (campos Neto et al.,

ó8

1983); essa superficie desenha, em mapa, megainflexões associadas
ao cisalhamento dúctil de alto
ângulo tardio (Fig' 3.1), que respondem pela reorientação da direção
anterior NW-SE ao longo de
faixas NNE-SSW.

As zonas de cisalhamento exercem forte controle sobre distribuição
das unidades

geológicas observadas na Figura 3' 1, As principais zonas
de cisalhamento reconhecidas na região
são a de Extrema (que corta diagonalmente a Folha Atibaia)
e as de são Bento do Sapucaí,
Jundiuvira e Sertãozinho, que mostram complexo padrão de interferência
no extremo oriental da
área mostrada na Fígura 3.r. Essas zonas de cisalhamento tem padrão
anastomosado, com
fíequentes inflexões, que correspondem a variações enhe
as direções N40-50E (predominante), NS e E-W.

De acordo com Garcia e campos Neto (1gg7), uma movimentação
iniciarmente
sinistral pode ser reconhecida a partir de diversos indicadores
cinemáticos desenvolvidos sob
condições metamórficas de grau médio nas Zonas de cisarhamento
são Bento do sapucaí e
Sertãozinho' Domínios transtrativos desenvolvidos em zonas de
inflexão ao longo dessas zonas de
cisalhamento teriam favorecido a colocação de corpos graníticos
como o maciço Mato Mole e o
encaixe de pacotes de rochas metamórficas de baixo grau correlacionáveis
ao Grupo São Roque
como fatias em zonas de falha.

Movimentos sinistrais parecem responder ainda pelo padrão de
deslocamento dos
granitos do batólito socorro ao longo da Falha de
Extrema (Fig. 3.1), e pela

criação do espaço para
a colocação dos maciços tardi-orogênicos. De fato, os
piracaia
maciços Atibaia e
são balizados, a

oeste, por uma importante zona de cisalhamento (aparentemente
a mesma, Fig. 3.1), e se
colocaram em zonas de inflexão nas quais uma movimentação
sinistral gera domínios transtrativos
que tendem a condiciona¡ a entrada dos magmas.

uma retomada de movimentos raterais, agora sob temperaturas mais
baixas e com
deslocamentos destrais, é reconhecida por Garcia e campos
Neto (1997) na Falha de Jundiuvira.
3. 2. A idade dos granitos tipo Nazaré paulista: geocronologia
U_pb

A

Np40fé um tipico granito Nazaré paulista, aflorante em extenso
corte na
Rodovia Dom Pedro I, no trevo para Bom Jesus dos Perdões.
Trata-se de um granito cinza foliado,
permeado inegularmente por veios de leucogranito
com granada. Mais de l0 kg de amostra foram
moídos para separação de minerais pesados; tanto a porção
cinzenta como a branca foram
incorporadas, já que não se esperam diferenças de idade
mensuráveis
amostra

entre as mesmas.
datação do granito Nazaré Paulista foi realizada em monazita,
mineral bastante
abundante nos concentrados de minerais pesados, em
vista dos seguintes argumentos:

A

-

trata-se de magma c¡istalizado a baixa T (ca. 750"
c), como indicado pela
termometria de saturação em zr e LREE (Janasi, r997a), de
modo que se espera que a idade de
fechamento das monazitas seja idêntica ou muito próxima da
idade da rocha;
- a baixa T, aliada ao caráter peraluminoso, indicativo
de contribuição de material
metassedimentar na gênese do granito, sugere que se deve
esperar significativa herança magmática
nos zircões;

- o volume de zircão obtido nos concentrados de minerais pesados foi muito

pequeno, inviabilizando inclusive a separação em frações
magnéticas.

Foram analisados três cristais de monazita, provenientes
das frações magnéticas a
0,55' 0'60 e 0'65 A. são todos moderadamente discordantes,
mas com idades 20?pb/206pb
coincidentes dentro dos erros, de modo que a regressão
através desses hês pontos, forçada a zero,
resultou em idade de 623,6 + 1,g Ma (MswD = 0,6a) (Fig.
3.2), aqui interpretada como a melhor
estimativa para a idade de cristalização do granito Nazaré paulista.

um cristal de zircão de tamanho rerativamente

grande, prismático, de aspecto
ígneo, foi analisado, e fomeceu ìdade20ipb/206pb de 631,5
t 4,g Ma. A diferença entre esse varor e
aquele obtido para as monazitas pode ser devida à presença
de pequeno componente de herança
nesse cristal de zircão. Alternativamente, poderia implicar
em um intervalo de 5-g Ma para o
resfriamento do magma abaixo da Tc da monazita, caso
em que a idade do zircão melhor
representaria a idade da ¡ocha. Com base nos dados ora
disponíveis, inclusive outras estimativas
para a idade de granitos anatéticos regionais, considera-se
a primeira hipótese a mais viável.
A idade obtida para o zircão, de qualquer maneira, define uma idade
mríxima para a
cristalização do granito, e demonstra de modo inequívoco que
a isócrona Rb-Sr com idade da
ordem de 800 Ma obtida nessas rochas por Tassinari (1988)
deve refletir algum tipo de memória
isotópica, conforme advogado por Janasi & Ulbrich (1991).

A

amostra Np4ga é um muscovita-biotita leucogranito
aflo¡ante j'nto à borda do
maciço granítico tardi-orogênico Atibaia, nos anedo¡es da cidade
homônima. Esta rocha é também
considerada na literatura como um granito de origem anatética,
e correracionada ao magmatismo
Nazaré Paulista; sua minerarogia e geoquímica, no entanto,
mostram se tratar de uma variedade
particular, já que constitui um típico leucogranito a duas
micas. Também neste caso, em vista dos
baixos teores de zr da rocha, foi coletada amostra de cerca
de 10 kg. Monazita e zircão foram
obtidos em quantidades suficientes para análise no concentrado
de minerais pesados.
os cristais de zircão têm coloração amarronzada, e formas variadas; são
em gerar
biterminados, mas variam de arongados a muito curtos, em função
do grau de desenvolvimento das
faces prismáticas. Em arguns casos, nota-se nitidamente a presença
de núcreos arredondados, que
se supõe sejam herdados do protolito metassedimentar.
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Quatro frações magnéticas foram analisadas; em todas eras, foram escolhidos
cristais biterminados não abradados. Em uma dessas frações (m(+1)),
foram reunidos, para
garantir a obtenção de sinal adequado, dois cristais morfologicamente
idênticos þrismas curtos);

nas demais, foram analisados cristais únicos.

Efeitos evidentes de heranga foram identificados em duas frações,
m(_1) e m(+2);
em ambos os casos' os zircões são fortemente discordantes, e a superposição
de reequilíbrios
devidos à cristalização magmática da rocha e à perda recente de Pb
dificultam a determinação da
idade da herança. A idade 207pb/206pb da fração m(-r) (r7a0
Ma) indica a participação de fontes de
longa vida crustal, o que é consistente com o comportamento do sistema
isotópico Sm-Nd nessa
amostra (ver adiante).

Duas outras frações têm idades 207pbl206pb significativamente
mais baixas, que
devem se aproximar da idade de cristalizaçâo magmática (616-625
Ma), e serão discutidas em
conjunto com os dados de monazita.

Quaho cristais de monazita foram analisados. cristais das duas fraçôes mais
magnéticas (m(0,55) e m(0,60)) têm idades 207pbr06pb idênticas;
uma média

desses dois valores,
obtida com a regressão no diagrama concórdia forçada a zero, fomece
a idade de 602,7 i.2,i Ma
(MswD 0,28) (Fig. 3.3). Dois cristais da fiação menos magnérica m(0,65A)
têm idades
207PbP06Pb
nitidamente mais antigas, em tomo de 620 Ma, próximas portanto
às das duas frações
de zircão isentas ou com pequeno componente herdado,

:

Reunidas em uma mesma curva de regressão, as duas monazitas
mais antigas e os
dois zircões mais jovens fomecem uma discórdia com intercepto
superior em 626,4 + 4,4 Ma e
intercepto inferior em i6 + 26 Ma, com MSWD = 0,5a (Fig. 3.3),
Embora com intercepto inferior
levemente positivo, esta é considerada uma melho¡ estimativa para
a idade de cristalização do
granito, se comparada a ouhas possibilidades, como a reunião
das mesmas amostras forçada a zero
(621 l0 Ma; MSWD:4,1) ou uma discórdia traçada sem
a amostra de zircão com idade pb/pb

I

mais antiga (potencialmente com argum componente herdado; 617,g +
4,1 Ma;MSWD = 0,97)
(Fig. 3.3).

A idade mais jovem obtida

nas monazitas das frações mais magnéticas deve resultar

de um evento térmico posterior. Certamente não representa a cristalização
magmática da rocha,
uma vez que não só existem nessa rocha monazitas com idade z07pb/206pb
mais antiga, como esta
última idade é consistente com a dos zircões mais jovens, e com
outras estimativas de idade para o
magmatismo anatético regional. A diferença de ca. 20 Ma mostra
ser também improvável que a
idade registre ainda o resfriamento do corpo, já cristalizado
a temperaturas pouco acima da Tc da
monazita. Dada a posição do corpo estudado, considera-se provável
que ela registre efeitos
térmicos da intrusão do maciço tardi-orogênico Atibaia, que tem
idade Rb-sr da ordem de 590 +
l0 Ma (Melhem, 1995).

72

3.3- Aspectos petrográficos

os granitos Nazaré paulista formam inúmeros
corpos de pequena expressão

dificil separação das rochas encaixantes.
As ocorrências melhor conhecidas
Dom Pedro I, onde ocorrem granitos cinzentos
e b:

granitos podem ter cor rosada, as
demais

de

são cortes na rodovia

r"iço.,.u".olllri;.iiHå"1i"î;llåiÍo'

esses

Nos corpos da rodovia Dom pedro
I, feição comum é a uenulação dos granadabiotita granitos cinzentos por leucogranitos
brancos, nos quais a granada idiomó¡fica
pode ser o
único mine¡al máfico' Diferenças importantes
no modo como se dá a venuração são
observadas
nos dois afloramentos estudados com
maior detalhe: em Np40 0s veios de
leucogranito têm
contatos irregulares com o granito
cinzento, indicando comportâmento plástico,
enquanto em
NP41 (: crl4 e cr15 de Tassinari,
lggg) esses contatos são retilíneos (Foto
3.r). A variação
petrográfica observada em ambos
os afloramentos é muito grande, e
em Np40 facies cinzentas
mais craras e mais escuras, ambas venuladas
por granada leucogranito, formam corpos
subconcordantes de contatos quase
retilíneos. Estruhras schlieren e xenólitos
de granada-biotita
gnaisses e rochas cárcio-s'icáticas
são comuns, especiarmente nas
facies mais escuras.
Modalmente, todas as facies são monzogranitos.
o plagioclásio é mais sódico
(An26) nas facies cinzentas mais
claras, e chega a composições entre
oligoclásio e andesina nas
mais escuras' É comumente rico em incrusõ.,
d" quu.t"o arredondado. o microclínio pertrtico
é
sempre xenomórfico, tem geminaçâo
em grade bem desenvolvida e incrui quaftzo,
pragioclásio e
biotita' Quartzo é xenomórfico, pode
ter inclusões de rutiro acicurar, e extinção
ondulante.
A biotita varia de marrom-avermelhada nas facies
cinzentas a castanha

nas facies
róseas; tem em algumas amostras
ca¡áter subidiomórfico, indicativo
de que iniciou a cristalização
precocemente.

Granada é invariavelmente fraturada,
rica em inclusões de quartzo, e substituída
nas fraturas por biotita verde-clara (Foto
3.2). Na amostra Np4rb, sillimanita
ocorre rocalmente,
como possíveis xenocristais, substituídos
nas bordas por muscovita (Foto
3.3).
Os minerais acessórios, em geral pouco
abundantes, incluem zircão, apatita,
ilmenita, monazita e ocasionalmente
rutilo. Monazita pode aparecer incruída
em todos os minerais
principais,

e

também no microcrínio no quart"o
intersticiais (Foto 3.4). Apatita é pouco
"
abundante' e em algumas amostras parece
reshita a inclusões aciculares em
fases tardias. Rutilo
pode se associar à alteração da biotita.
Em termos composicionais, os granada
leucogranitos se distinguem exclusivamente
pela menor abundância de minerais
máficos, especialmente a biotita.

òcorrem

uma amostra do conjunto de muscovira-biolita
reucograrr'los anatéticos que
nas imediações

do maciço Aribaia (Nlp4ga) foi também
estudada. Texturalmente, é muito
semelhante aos termos mais félsicos
entfe os granitos Nazaré paulista,
com os quais compart'ha
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algumas características distintivas, como a pequena abundância
de apatita (em geral incluída
apenas pelos minerais tardios) e a presença frequente
de monazita. A biotita mamom-avermelhada
mosha-se hansformada, nas bordas, para muscovita e
opaco finos. A muscovita tem pleocroísmo
evidente, com absorção máxima em tons de rosa; forma
arguns cristais rargos, com até 5 mm, mas
sempre com bordas irregulares, refletindo sobrecrescimento
secundário sobre os feldspatos (Foto

3.5).

os biotita granitos róseos Quatro cantos são normalmente mais escuros
que os
granitos Nazaré Paulista (c até l2), mas frequentemente
exibem, em afloramento, feições de

venulação análogas. Em contraste com os granitos Nazaré
Paulista, as amostras estudadas (Np43 e
NP54) têm biotitas francamente xenomórficas e abundant
e apatita (Foto 3.6). Monazita é o
mineral acessório presente em Np54, mas mostra bordas
de allanita.
Amostras de um biotita granito róseo e veios mais craros que
o invadem (Np56a e
b) foram agrupadas com os granitos
euatro cantos em vista de sua cor e da presença de biotita
como único mineral máfico' mas são petrográfica e quimicamente
mais semelhantes aos granitos
Nazaré Paulista.

Amostras de biotita granitos cinzentos regionais, também
agrupadas entre os
granitos Quatro Cantos, são petrograficamente diversas.
Np45a tem alto índice de cor (ca. 12), é
rica em feldspato alcalino (sienogranítica) e em minerais
acessórios (apatita, monazita, zircão).
NP20 tem biotita marrom-avermelhada e traços de granada
(identificáveis apenas em râmina), e
pode corresponder a uma variedade máfica de granitos
Nazaré paulista.
3.4. Geoquímica elemental
3.4.1. Diagramas de variação para elementos maiores
e lraços

Dez análises de erementos maiores apresentadas em Janasi (r997a)
constituíam
nosso conjunto de dados geoquímicos para os granitos
paulista
tipo Nazaré
presente projeto. Não existiam análises de granitos
tipo euatro Cantos.

anteriormente ao

os granitos Nazaré paulista J.s. oconem em ¿írea restrita, e a amostragem
agora

disponível representa de modo razoáwel a variedade pehográfica
observada e sua distribuição
geográfica. Quatro novos afloramentos (Np32,
Np4g, Np50, Np51) fo¡am estudados e
amostrados; um afloramento previamente esû-rdado (Np40)
foi reamostrado para obtenção de
amostra adequada a datação u-Pb. A falta de análises
de elementos traços, principal deficiência

até
então observada (apenas dois padrões de ETR foram
apresentados em Janasi, 1997a), foisuperada
com a obtenção de 8 novos dados, 5 por ICpMS e por
3
INAA.

t\åì

Foto 3.1. Aspecto de campo de granito Nazaré paulista:
veios retilíneos de granada granito branco recortam
granada-biotita granito ci nzento.
Foto 3.2. Cristal de granada do granito Np4lb, com fraturas preenchidas por biotita esverdeada. A biotita externa é marrom-avermelhada. N//; lado menor = 3,5 mm.
Foto 3.3. Cristais de sillimanita com bordas de muscovita em granada-biotita granito Nazaré paulista Np4l a.
N//; lado menor: 3,5 mm.
Foto 3.4. Biotita precoce incluida em microclínio; monazita incluída ent nticroclínio e quartzo. Granito Nazaré
Paulista NP40a; N x; lado menor: 1,75 mm.
Foto 3.5. Cristal grande de muscovita rosada de bordas
inegulares em muscovita-biotita leucogranito Np4ga,
N //, laclo

menor: 1,75 mm.

Foto 3.6. Aspecto textural de biotita granito euatro
Cantos NP54, com destaque para os cristais prismáticos
largos de apatita. N //; lado menor : 1,75 mm.
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seis amostras de granitos tipo euatro cantos foram anarisadas como parte de um
projeto de Iniciação científica (Rossato, 199g); análises de elementos traços por
ICpMS foram
obtidas em 4 delas.

A Figura 3.4 mosha a variaçâo de alg'ns erementos maiores

e haços em função de

SiOz. Todas as amostras dos granitos Nazaré Paulista, mesmo as das facies cinzentas,
são ricas em
sílica (72-7 5%), ¡efletindo seus elevados teores de quartzo. os teores de Alzo¡
são também
relativamente altos, refletindo seu caráter peraluminoso, e exibem nítida correlação
negativa com a

sílica. os teores de Zr são baixos, refletindo as baixas temperaturas de geração
dos magmas (ver
adiante), e mostram clara correlação negativa com a sllica, sugerindo que
os magmas se
encontravam saturados em zircão. Os teores de PzOs são notavelmente baixos, em
alguns casos
inferiores a 0,02o/o; nenhuma tendência de variação pode ser observada, pois os teores
medidos se
encontram próximos ao limite de detecção do ICp-AES- aparentemente, os magmas
não estavam
saturados em apatita. os mg# são relativamente altos para um granito peraluminoso,
e variam
significativamente entre amostras provenientes de afloramentos distintos, ou
até denho de um
mesmo afloramento.

A

distinção quÍmica entre as facies cinzentas e hololeucocráticas dos granitos
Nazaré Paulista pode ser feita pelos mais altos teores de cao (1,6-2,0þ e
mg# (33-37) nas
primeiras. A tendência a decréscimo desses valores é bem exemplifìcada
nos pares granito
cinzento-granito hololeucocrático de um mesmo afloramento (Fig. 3.5); os valores mais
baixos são
observados no granito hololeucocrático do afloramento NP40, onde a amostra
Np40f, escolhida
para datação U-Pb e que não separa as duas facies, já é bem diferenciada.
Existe uma nítida correlação negativa entre CaO e K,/l.,la; em todos os pares granito
cinza-granito branco, K,/Na aumenta na facies mais clara. Na Fig. 3.6, observa-se que
a tendência

menos cálcica definida pelas amostras do afloramento Np40 tende a ser acompanhada pelos
granitos brancos do afloramento Np50 e também pelo muscovita-biotita
leucogranito Np4ga.
O caráter peculiar do muscovita-biotita leucogranito NP48a é destacado pelo seu
teor de Al2o3 significativamente mais alto, pelo alto mg#, e pelo baixo teor de
Zr, sugestivo de se
tratar de magma gerado a temperaturas mais baixas que os típicos granitos
Nazaré paulista (ver
adiante).

os granitos tipo euatro cantos

são em geral significativamente mais pobres em

sioz e mais ricos em elementos presentes em minerais máficos (Fe, Mg, Ti, p). As amostras do
ponto NP56 fogem a esse padrão, e se agrupam com os granitos Nazaré paulista
em todos os
diagramas. As duas amost¡as de granitos róseos mostram comportamento geoquímico
coerente, e
parecem membros de uma mesma linhagem, na qual a amostra
mais félsica (Np43) tem teores
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mais baixos de elementos compatíveis. os dois granitos
cinzentos (Np20 e Np45a) com menor
teor de Sio2 têm em geral comportamento semelhante
(e.g., arto zr/p;mg# mais baixo).
Altos teores de Ca (Fig. 3.5), Al (Fig. 3.a) e Sr (500_1300
ppm; Tabela C.3)
caracterizam a maior parte das amostfas, ¡efletindo
o arto conteúdo de plagioclásio; no caso das
amostras NP44 a Np45a, pobres em ca e com
alto K/Na (Fig. 3.6), os artos teores de sr podem
estar vinculados ao feldspato alcalino.
3.4.2. Padrões de elementos tetas-raras

os novos dados de elementos fraços permitem identificar
um padrão de ETR que

pode ser considerado típico para os granitos
Nazaré Paulista. Este padrão é representado
na Figura
3'7 pelas amostras Np40f, Np4ra e Np5r, que
foram analisadas por ICpMS e podem ter,
assim o
padrão delineado de modo mais completo.
Razões (La,ryb)¡ da ordem de 50-60 mostram
fracionamento acentuado dos ETR; anomalias
negativas de Eu, embora não muito pronunciadas
(EuÆu'¡: 0,6-0,8), são também típicas.

A

Figura 3'8 mostra a variação dos padrões de
ETR observada entre a facies
cìnzenta, mais escura e de granulação média,
e a facies branca, média a grossa e mais rica
em
granada, que permeia a anterior como veios
centiméhicos irregulares no afloramento
Np40. A
diferença se dá quase que excrusivamente nos
ETR pesados. Refletindo a maior abundância
de

grarada, a facies branca é sensivelmente
mais rica em ETR pesados, resultando em padrão
menos
fracionado (LalYb)N = 28); a facies cinzenta
mostra forte fracionamento ((Lalyb)N = 105),
com
teores de Yb e Lu a nrveis condríticos; a amostra
Np-40f, correspondente u u- grund" vorume de
material no qual as facies não foram separadas,
preparado para datação u-pb, tem varores
de
(LalYb)N mais típicos dos granitos Nazaré paulista.
Duas das novas amostras estudadas se diferenciam
petrográfica e geoquimicamente
das facies principais de granitos Nazaré paulista.

o

muscovita-biotita reucogranito Np4ga, coretado para
datação u-pb, exibe
padrão de ETR com fracionamento semelhante
((Lalyb)N:62; Figura 3.7), embora com reores
absolutos mais altos; o padrão, contudo, é
isento de anomarias de Eu, e mostra evidente
anomaria
negativa de Ce, reproduzida por INAA e duas
análises repetidas por ICpMS.
o biotita leucogranito (com haços de granada) Np50a tem padrão
notavelmente
distinto, rico em ETR pesadas se comparado a
Np4ga, resultando em Íazãola,rybN : 27.
Não se
observa qualquer tipo de anomalia de Eu (Fig.
3.7). Esse padrão resulta semelhante ao
previamente obtido na amostra NP-32 (Janasi,
1997a), mas com conteúdos absolutos
de ETR bem
mais elevados.

As únicas duas amostras de granitos tipo Nazaré paulista
para as quais se dispunha
de análises de ETR até então, citadas por Janasi
(r997a),têm padrões
anômaros, seja nos extremos

77

de fracionamento, seja nas anomalias positivas de Eu (EuÆu* = l,l3 e 1,2g, em Np32ct e crl4a,
respectivamente. Outras evidências do caráter anômalo dessas amostras são seus elevados mg# (e

cao, em NP32ct), e os maio¡es teores de sr, refletidos em Balsr mais baixos (2,2-2,4, contra
valores entre 2,7 e 3,2 nos demais).
Padrões de ETR de granitos tipo euatro cantos são apresentados na Figura 3.9. A
identidade entre o biotita granito róseo de baixo IC NP56a e os granitos tipo Nazaré paulista é

mais uma vez evidente. Já os biotita granitos cinzentos e róseos mais máficos se distinguem por
seus padrões de ETR fortemente fracionados, com teores de ETRL e razões (Lalyb\ que
alcançam valores bastante elevados (140-1S0); anomalias negativas de Eu esçio presentes nas duas
amostras de granito róseo, mas não no granito cinza NP45a, que tem também teor de Sr muito
alto
(1300 ppm).

3.4.3. Padrões de elementos traços

A Figura 3.10 mostra

os padrões de elementos traços de granitos crustais da região

de Atibaia-Piracaia-Nazaré Paulista normalizados pela média crustal de wedepohl (1995).

granito Nazaré paulista, representado pela amostra Np4la, tem padrão de
enriquecimento simples, com maior abundânci¿ dos elementos mais incompatíveis, exceto pelas

o típico

anomalias negativas de Cs, Nb-Ta e, em menor grau, Sr.

O granito Quatro Cantos se destaca claramente por apresentar teores mais altos de
elementos incompatlveis, exceto Rb, cs e u. As razões Th./u e BalRb muito elevadas são,
portanto, bons discriminantes desses granitos (cf. também Tabela C.3).

o

muscovita-biotita granito Np4ga tem comportamento oposto: mostra as mais
baixas razões Th,/u e Ba./Rb. Suas anomalias negativas de cs e u são menos pronunciadas que as
do granito Nazaré Paulista.

O granito branco NP50a tem padrão similar ao dos granitos Nazaré

Paulista,
embora mais rico em todos os elementos incompatíveis exceto o U (Figura 3.10). O contraste mais
notável é o maior conteúdo de ETRP e Y, e a razão Th,/u, que alcança valor tão alto quanto os
observados nos granitos Quatro Cantos (28), enquanto os granitos Nazaré paulista típicos têm
razões enhe 7 a 10 e o muscovita-biotita leucogranito Np4ga tem razão Th/U de 3.

3.5- Discussão dos dados de geoquímica elemental
3.5.1. os elementos maiores: inferências sobre fontes e condições de geração dos magmas

As

composições normativas dos granitos da região de Atibaia-Piracaia-Naza¡é
Paulista são expressas em termos dos componentes normativos
etz-Ab-or-An nos diagramas
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Figura 3.4. Diagramas de variação usando Sio, como índice
de diferenciação para
granitos da região de Atibaia-piracaia-Nazaré paurista.
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Normalizados pelo condrito (Boynton, 1934).
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triangulares para o sistema haprogranítico (etz-Ab-or)
e para o sistema dos feldspatos (An_Ab_
Or) nas Figuras 3.ll e 3.12, respectivamente.

o

contraste mais evidente enhe os granitos tipo
Nazaré paurista e euatro cantos na
Figura 3 11 é a maior proporção de
Qtz normativo nos primeiros (e nos biotita granitos Np56a e b,
que também aqui os acompanïam). os pares
granito cinza (ou róseo)- reucogranito
a¡alisados
encontram-se unidos por linhas, que mostram
a tendência persistente dos termos mais claros
apresentârem maior razão or/Ab e, paralelamente,
menor An (Figura 3.12) e, em menor grau,
etz
(Figura 3.1 l).
Se as composições dos granitos estudados
correspondem a líquidos de mínimo, o
principal controle sobre variações de
etz normativo é dado pela pressão (Ebadi & Johannes, r99i;
cf item
os maiores valores de Qtz normativos nos granitos
tipo Nazaré paulista indicariam
que a geração dos magmas que rhes deram
origem teria ocorrido a p mais baixas que
aqueras em
que se ger¿¡ram os magmas parentais
dos granitos tipo euaho Cantos.
observa-se, contudo, que os teores de
Qtz normativo dos granifos Nazaré paulista

t'2)-

mostram-se excessivamente

artos- em

viários casos, mais altos que os previstos
experimentalmente para magmas de mínimo gerados p
a tão baixas quanto 2 kbar (Figura 3.1l).
Embora não existam estimativas satisfat. .
metamorrismo principar na região, considera-se

n".

",ïi"iiåiiJï:ïi

::ï:r"îî;

Vasconcellos et al. (1991), de ca. 4,5 kbar, seja
uma aproximaç ão ruzoéyelpara as condições
de
pico metamórfìco. Importante soergu.imento
regional é ¡econhecido após o pico metamórfico,
e
plútons epizonais do cinturão Itu se colocam
regionalmente a ca. 2 kbat a cerca de 590
Ma, i.e.,
mais de 30 Ma após o pico metamórfico (e.g.,
Vlach et al., 1990).
Alta proporção de etz normativo é feição comum
em granitos peraruminosos, e
pode refletir:
- mudanças na posição do mínimo granítico
induzidas pelo excesso de Al.Conforme
demonstrado
experimentarmente (Hortz
ar., rgg2b), em líquidos haplograníticos coexistindo
com
aluminossilicato (muflita), portanto com excesso
de Al, a temperatura do mínimo diminui
em
cerca de 20" c, e posição da cotética
etz-Fsp a 2 kbar se desloca no sentido de posições mais ricas
em Qtz (ca. 30% normativo). Esse deslocamento
é indicado na Fig. 3.r 1 pelo ponto em cor
verde_
clara (mínimo com excesso de Al, a 2 kbar
e a(H2O) 0,5), comparado ao equivalente
sem
excesso de Al determinado por Holtz et al.,
1992a);
composição de suas áreas-fonte. Areas-fonte
ricas em quaftzo, como as em geral admitidas
para granitos peraluminosos de fonte metassedimentar,
podem gerar magmas com teor de quartzo
em excesso em relação ao mínimo se porções
não fundidas dessa fonte são incorporadas
como
restito (e g', white & chappell, 1988) ou se a fusão
se estende além do mínimo
þor aumento de T
ou da proporção de H2O disponível; e.g., Holtz
& Johannes, 1991).

et

:

'a

craramente, o primeiro fator deve ter papel fudamental
sobre a composiçâo dos
granitos Nazaré paulista. Determinações recentes
da posição do mínimo a 5 kbar e a(H20)
=l
(Hoftz et al., r992a; Becker et ar., l99g)
sugerem posição com ca. 4vo
etznormativo a mais que
aquela originarmente determinada por Luth
et al. (1964) (cf. Fig. 3.1l); se um aumento
adicional
devido ao excesso de Al é considerado, as composições
de parte dos granitos Nazaré paurista,
em
particular os hololeucocráticos, pode ser compatível
com o mínimo.
No entanto, o segundo fator também deve ter influência
sobre a composição desses
granitos' o diagrama An-Ab-or (Fig.
3.12) mostra que os granitos Naearé paulista
cfuizentos
apresentam composições significativamente
mais ricas em plagioclásio que a cotética
a 5 kba¡,
mesmo para a(H2o) = 1,0, i.e', encontram-se
claramente no c¿rmpo de fase do plagioclísio.
As
composiçöes dos granitos holoreucoc¡áticos
que a elas se associam, por outro lado,
se deslocam
nitidamente no sentido da cotética a 5 kbar
e a(H2O) = 0,6 (valor aproximado observado em
magmas gerados por reações de quebra de
muscovita; cf. Thompson, 1gg6). se, como sugerem
as
relações de campo' as facies horoleucocráticas
se geram por fracionamento ,,in situ,, partir
a
das
facies cinzentas, o deslocamento composicional
observado reflete a extração de um plagioclásio
de
composição na faixa Anzz-tz (Fig. 3.12). Esses
fatos têm importantes implicações genéticas:
' as -facies cinzentas não devem corresponder a composições de mínimo;
devem
incorporar excesso de plagioclásio e quartzo,por
firsão a temperatuas superiores ao mínimo
e/ou
por incorporação de restitos;

'

protoritos que deram origem a esses glanitos
devem ter excesso de qualtzo e
plagioclásio norma,vos em reração ao mínimo;
isto descarta, por um rado, metaperitos típicos
(com alta proporção mica/plagioclásio ou, genericamente,
protoritos ,'limitados pela proporção de
biotita", como definidos por McDermott et
ar.. lgg5, e como a amosûa ut izada no experimentos
de Patiño Douce & Johnston, 1991), e por
ouho, rochas pobres em quartzo.
As Figuras 3.r3 e 3.r4 expressam a composição
dos diversos tipos de gnaisses da
região de Atibaia-piracaia-Nazaré paulista
anarisados no p."s"nt" trabalho, bem como
as três
amostras de gnaisses estudadas por Ragatki
(199g) em termos dos componentes
etz-Ab-An-or
normativos. Adicionalmente, estão representados
os campos composicionais de metag¡auvacas
e
metapelitos típicos provenientes de outras porções
da NESG (cf. item 2.2). Emlinhas gerais,
nota_
se que os granada-biotita gnaisses da
região estudada tendem a exibi¡ razões
Ab/or intermediárias
entre as metagrauvacas e os metapelitos regionais,
e que os biotita gnaisses granodioríticos são
os

similares às metagrauvacas, mas mais pobres
em quartzo.
Na norma clpw, a pfesença de biotita se reflete
em boa parte no componente or.
Portanto' as composições normativas clpw lançadas
nas Figuras 3.r3 e 3 .l4podem ser adequadas
para reações onde a biotita participa
da firsão, como na sua quebra incongruente,
onde ela constitui
a fonte principal ou única do feldspato potássico
nos fundidos graníticos anatéticos- nesse
caso,
os valores de
apresentados podem ser considerados
"potenciais,,. As composições

or
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mesononnativas de algumas rochas gnáissicas
são rançadas para comparação
na Figura 3.14; como
esperado, elas se deslocat
oposto ao vértice o¡' traduzindo
o fato de que
a biotira é calculada.".å:Jï:.äi.lîsentido

considerando as restrições analisadas
anteriormente, traduzidas nos
campos
composicionais dos granitos

Nazaré Paulista e na posição
das linhas cotéticas e pontos
de mínimo
nesses diagramas, algumas considerações
podem ser tfaçadas com reração
às possíveis fontes
desses granitos:

-

metapelitos s's', distinguidos quimicamente
por altas razões K^.,ra e por
A/CNK>>I, estão ausentes do conjunto
de dados obtido neste trabalho por
dificuldades de
amoshagem (a unidade dos mica-xistos
estií quase que invariavermente
arterada), mas são comuns
na região' A ¡ocha que mais se
aproxima des.a,
é o granada_biotita gnaisse D_lc
(A/.NK = 1'33; Kzo/I. azo = 2,5), que
"ompo.ições
oco,'e em associação di¡eta com
os granitos Nazaré
Paulista (Ragatki, 1998)' Essa rocha,
e também os granada-biotita gnaisses
Np52b, Np53 e Np32d
(que delas se distinguem por
exibirem Qtz signifrcativamente
maior, Fig. 3.13), tem composição,
em termos dos componentes
Ab_An_Or, próxima à da cotética
dos feldspatos para p = 5 kbar
e
a(Hzo) em torno de 0,6 (Thompson,
1996; cf.Fig. 3.14). Tais composições
,,ferteis,,(e
seriam
não
são muito distintas dos
"ótimos de fert idade', estimados por patiño
Douce & Joh¡ston, l99l) (cf.
Fig' 3' la)' e poderiam teoricamente dar
origem a granitos de mínimo,
como os g¡anitos
hololeucocráticos regionais. As rerações
de camfo mostram, por outro rado,
que existe um víncuro
genético entre os granitos cinzentos
o. gr*iro, hororeucoc¡áticos que os
venulam, e em sua
"
maior parte os granada-biotita gnaisses
citados são muito pobres em plagiocrásio
p¿rra ger¿*, por
maiores proporções de fusâo ou incorporação
de restito s' magmas de composição
equivalente à
dos granitos cinz"nto.
1nig. r.r+1;
-quando se consideram as mesonormas,
que representam a situação
em que a biotita
é excluída das reações de fusão (i.e.,
reações en roluendo a muscovita
como fomecedora de H2o e
K para o líquido), as composições dos granada-biotita
gnaisses regionais (e das demais
rochas)
têm maior proporção (An+Ab)/or,
de modo qu" ulg*, deles (e.g.,
amostra Np53, que está
claramente no campo de fase
do plagioclásio; Fþ. r.rij poaeriam
corresponder aos protolitos de
alguns de granitos cinzentos;

-os biotita gnaisses granodioríticos
com A,/CNK
amostras Np55 e pl346b, embora
convenientemente
são mais pobres em

¡, l,

aqui representados pelas

situados no campo de fase dos plagiocrásios,
c.

etz que os granitos Nazaré paulista

;:Ï'::''"','"ï*r;Ì{u;"'çãoaomínimogranítico;i:Ï:il;i'iä:Ï'i::ï"Ïiff;

dosgranirosNazarépau,istai"iå:ilijì:äîJ:ï1î:::;J,ïî:#ïî""n:*;:*,fff
(distinguindo-se apenas pera
maior proporção (Ab+An)/or, e
pelo carárer metaluminoso mais
pronunciado)' é iguarmente deficiente
em quartzo
r"Lção a esses granitos (Fig. 3.13).
"or
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- o protolito "ideal" para os granitos Nazaré Paulista cinzentos seria obtido,

portanto, pela incorporação
granodioríticos,

ou de um

de um

componente rico em quartzo aos biotita graisses
componente rico em plagiocrásio aos granada-biotita gnaisses

peraluminosos acima citados. Essa composição
seria equivarente à de uma metagrauvaca,
semelhante àqueras que ocorrem em porções mais profundas
da NESG (Fig. 3.r3, 3.14). Não se
está aqui advogando que sejam essas metagrauvacas
primitivas, não identificadas até o momento
na região, as fontes dos granitos Nazaré paul.ista
- mesmo porque axgumentos isotópicos mostram
definitivamente que não é esse o caso (ver adiante). Tal protolito
poderia ser gerado por misturas,
em proporções adequadas, dos diferentes pólos composicionais
presentes nos metassedimentos
presentes na área (identi{ìcadas, grosseiramente,
nas Figuras 3.r3 e 3.r4 pero gnaisse
peraluminoso Dlc, pelo gnaisse metaluminoso D3 pero
e
gnaisse quartzoso Np52a). o granada_
biotita gnaisse rico em ca e Na reportado por Ragatki (199g;
amostra número 2; cf. Figuras 3. 13 e
3'14) preencheria, em termos dos minerais normativos
aqui considerados, esses requisitos. por
outro lado, essas misturas poderiam ocorrer tanto na sedimentação
como durante a própria

anatexia, através

da fusão de um protolito

o

acamadado,
que, como demonstrado
expelimentalmente' tem o potencial de aumentar significativamente
a fertilidade dos protolitos
individuais (Skjerlie et al., 1993);
- os granada-biotita gnaisses Np57a e Np4rc têm composições
não usuais, ricas nos
componentes An e Qtz (Figs. 3.13 e 3.r4), e podem
corresponder a restitos deixados após a
extração de granitos similares aos granitos Naza¡é Paulista
a partir de protolitos, respectivamente,
ricos em quartzo e em plagioclásio, em concordância com
observações anteriores sobre o caráter
dessas rochas (cf. item 2.2).

O

conteúdo total de Fe2O3 + MgO + TiO2 dos granitos
Nazaré paulista é
relativamente baixo; o valor médio é r,g3%, com os máximos,
encontrados nas facies cinzentas,
em tomo de 2,5%ó, e o mínimo, no veio horoleucocrático
Np40e, tão baixo quanto 0,7%. Estudos
experimentais mostram que, em líquidos gerados por reações
de fusão/desidratação de micas a T <
825" C (exclusivamente por quebra de muscovita), conteúdos
de Fe2O3 + MgO + TiO2 podem
alcançar no máximo 2vo (patiño Douce & Johnston,
I99r; Gardien et ar., 1995); patiño Douce &
Hanis (1998) demonstra¡am que esses elementos provêm da própria
muscovita, e sua baixa
solubilidade no líquido pode resultar na cristalização de biotita.

os

teores encontrados nos amostras de granito Nazaré paulista
cinzento são,
portanto, pouco mais elevados que os usualmente
obtidos experimentalmente por reações de
quebra de muscovita ou de biotita- deve ser notado que
a solubilidade desses componentes em
magmas graníticos se mantém baixa (teores totais <
2%o)

mesmo a temperaturas bem superiores às
c nos experimentos de Gardien et al., 1995). É possível, po.t*to, que uma
pequena parcela (até ca' 30%;o) dos minerais
máficos presentes nessas rochas tenha caráter restítico.

do mínimo (até 97s'
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Figuras 3'13 e 3'14. Comparação entre as composições normativas
CIpW dos granitos da região
de Atibaia-piracaia-Nazarépaulista em termos åor.orpo";;ì;;

a;:Å:iläïn_eu_or

e as
composições normativas dos gnaisses regionais, r*pr.r.ä
em composições normativas CIpw
(campos com preenchimento cinza;círcu-los ro. pi."nrüir"nto
azul:granada-biotita gnaisses,
e vermelho
biotita gnaisses granodioríticos) e (na Figura 3.14) mesonã*utiu*
(campos com
preenchimentoem hachurado vertical; círculoé.r, pr.ãnrttimeito
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r.nii¿o ¿o
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o

muscovita-biotita reucogranito Np4ga
tem composição mais pobre em
Qtz
An que os típicos granitos Naza¡é paurista (Figs.
3.1

r e 3.r2);os

teo¡es de

e

etz normativos são
compatíveis com o mínimo a 5 kbar, mesmo
sem considerar o efeito do excesso
de Al. A presença
eventuar de s rimanita nesses leucogranitos
(Melhem, rgg5) mosha claramente
sua origem a partir
de um protorito peraruminoso (e.g., patiño
Douce, rggl)-- i.e., uma fonte com
importante
componente metassedimentff parece
adequada para seus magmas parentais.
suas composições
mais sódicas que os demais leucogranitos
(Fig. 3.1r) podem estar dfuetamente
ligadas a uma fusão
sob maior a(HzO). o teor de Fe203 +
Mgo + tioz, mais baixo que o dos granitos
Nazaré paurista
com o esperado em masmas de mínimo
originados por reações de quebra
liií.];i,ål-parível
As proporções de Qtz normativo dos granitos
Quatro cantos equivarem às
magmas de mínimo gerados a pressões
intermedi¡iLrias (5-6 kbar, se são
adotadas as posiçoes

de

mais
ricas em Qtz determinadas por Hortz et
ar., 1992a;Fig. 3.r1). A posição das
composições desses
granitos nas Figuras 3.13 e 3.r4,
em particurar das amostras ,'tfpicasu (Np54,
43, 20), mosna que,
nesse caso, os biotita gnaisses granodioríticos
(amosfras pl346b, Np55 e DR3,
com A,rcNK
têm composição apropriada, em termos
= l)
de Qtz-Ab-or-An normativos, para
constituir suas fontes.
os teores de An das amostras tlpicas são
erevados, de modo que suas composições
situam_se no
campo de fase do plagioclásio, exceto para
a(H2O) = 1,0, quando se aproximam
da cotética a 5
kbar (Fig' 3' r2)' Muito provavermente,
esses rnagmas se geraram sob a(Hzo) <<
1,0, e o
deslocamento observado reflete a incorporação
por
ou
1.".iti"u
fusão acima do mínimo) de um
plagioclásio de composição An:s_no,
que poderia ser fomecido por
esses biotita gnaisses.
A amostra Np45a se diferencia claramente
das demais pela alta
froporção de or em
relação a Qtz e An (Figs. 3.l l e 3.12),
oque sugere uma origem distinta.
os teores de erementos contidos nos minerais
máficos são sensivelmente mais
elevados que nos demais granitos crustais
da regiâo (Fe2O3 + MgO + TiOz:3,5_6%ù,e
sugerem
que parte importante dos minerais
máficos (essenciarmente biotita) pode
ter sido incorporada
como restito. como mostfam estudos
experimentais (patino Douce & Johnston,
lggl; Gardien et
al', 1995), não se espera um incremento significativo
(acima de ca. 2%o) no teordesses
elementos
em magmas gerados por reações de quebra
da biotita, mesmo a temperaturas
da ordem de g75" c,
uma vez que eres têm baixa solubilidade
em magmas graníticos. o excesso de
Fe, Mg e Ti
liberado pela biotita é tomado por produtos
sólidos da reação, como granada e
rutilo (cf reação2,
item 1.2, acima). A presença de biotita
residual se reflete normativamente
em um aumento do teor
de or das rochas, de modo que as suas
composições reais devem esta¡ um
pouco deslocadas na
direção oposta ao vértice Ornas Figuras
3.ll e3.12.

A conclusão de que parcera importante dos minerais máfìcos presente
nos granitos

Quatro cantos tem caráter restítico é indicativa de que também o plagioclásio
que está em excesso
em relação ao mínimo' e muito provavelmente parte
dos minerais acessórios,
lue frequentemente
oconem como inclusão na biotita (zircão, monazita;
ver adiante), são residuais. Dado o caráter
"nâo-mínimo" desses magmas' a aparente ausência
de quartzo restítico dá suporte à sugestão de
uma fonte na qual esse minerar não seja fase tiquidus,
como é o caso dos biotita gnaisses
granodioríticos acima citados.
3.5.2. Rb, Sr e Ba; comportamento dos
feldspatos e micas

Rb, Sr e Ba são, entre os elementos traços comuns,
os melhores traçadores do
comportamento dos feldspatos e das micas
na evolução de magmas ganíticos, uma vez que

residem quase que exclusivamente nessas fases
minerais.
Moderamentos geoqufmicos para processos de
fusão crustal usualmente admitem
condições de equilíbrio, i.e., assumem que oco,,e
equilíbrio entre o magma que esÉ sendo gerado
e o resíduo' os dois modelos extremos são a fusão
fracionada, na quar se admite a extração
contínua do fundido, e a fi.rsão em pacotes (batch
merting),que assume equilíbrio contínuo entre o
ñmdido e o resíduo até a remoção do magma.

Mais recentemente' tem sido enfatizada a possib'idade
de que, sob

certas

condições, a fi:são em desequilíbrio represente
melhor a geração de magmas na crost¿. Dois
principais fatores podem responder pera fusão
em desequillbrio: taxas de ñ¡são ou taxas de
exhação nþidas o suficiente para que a diñrsão
intracristalina dos elementos-traço de interesse
não
alcance a dishibuição de equilíbrio entre flrndido
e resíduo (e.g., Bea, r996b). Determinações
experimentais têm demonstrado que as taxas
de diñ¡são intracristalina de muitos elementos-traço
são notavelmente baixas, especialmente a temperaturas
mais baixas (e.g., D(sr) no oligoclásio a
750o c = 10-16 cm2s"r ). De acordo com os
cálcuros de Bea (1996b), quando a taxa de
dissolução
linear é maior que r'-ri cm's'l
13,2 x 106 anos para fundir completamente um cristal de 2
mm), os
coeficientes de partição efetivos (K"6) tendem
a r, i.e., a composição do ñ¡ndido depende
simplesmente do balanço de massa entre a proporção
e composição das fases que ñrndem e, se a
fusão é incongruente, das fases geradas.
Fusão em equilíbrio

Fundidos derivados por reações de quebra da
muscovita em rochas metaperíticas
sob condições de equilíbrio devem exibir razões
Rb/sr significativamente mais altas que as das
áreas-fonte (3 a 5 vezes para as composições
estudadas por Harris & Inger, 1992).
Tarfato reflete
a estequiometria da reação (l) (cf. item 1'2.2),
na quar a muscovita é consumida em proporção
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sensivelmente mais alta que o plagioclásio
(3-5:1; Harris & rnger, ]ggÌ;patiño
Douce & Harris,
1998F a proporção de fusão é baixa (< 15%),
rimitada pelo vorume de muscovita presenre,
eo
resíduo produzido é rerativamente ¡ico
em plagioclásio e feldspato potrissico
þroduzido na
reação), portanto com alto D(Sr).
Em contrapartida, se a fusão parcial ocorrer
em presença de þo, através da reação:
Mus + Qtz + Plg + ttrg = fundido +
{ts ¡7¡,
a proporção de fusão é sensivermente
mais alta, plagiocrásio é consumido
em proporção maior que
a muscovita, e feldspato potássico
não é produzido. como resultado,
o resíduo tem baixo D(Sr), e
não há aumento significativo da razão
Rb/sr na fase fundida (Hanis & rnger,
rgg2).
As razões Rb/sr em fundidos gerados por
reações de quebra da biotita em
condigões de equillbrio dependem criticamente
da razão modal biotita : plagioclásio
na área-fonte.
Assim, em metapelitos muito pobres em plagioclásio,
o resíduo rico em biotita tem baixo D(sr)
e
alto D(Ba), e como resultado os f.¡ndidos
devem ter ¡azões Rb/sr e Ba./Sr mais
baixas que as da
fonte (McDermott et al., I 995). Aumentos
no teor de plagioclásio dessas rochas resultam
em
aumentos significativos na proporçäo
de fi¡ndido que pode ser gerado.
Quando a proporção do
componente perítico é suficientemente
d uída pelo componente ,,grauvaca,, para que pragioclásio
passe predomina¡ sobre biotita
no resíduo, essas rerações se invertem.
e aumentos de até 4 vezes
na razão Rb/Sr devem ser esperados (McDermott
et al., 1995).
Fusão em desequilÍbrio

Modelamentos de fi¡são em desequilíbrio
foram apresentados para a anatexia
de
metassedimentos por Harris & Inger (1gg2)
e Harris et al. (1gg3). Nesse caso,
o comportamento
do Rb e s¡ deve ser bastante distinto
das condições de equ'íbrio, uma vez que
seus teores no
fundido serão independentes da composição
das fases sólidas que não participam
da reação de
fusão' Também nesse caso, dois moderos principais
podem ser avariados: no primeiro,
de extremo
desequilíbrio, a extração é tão rápida que
os elementos de interesse vão exclusivamente
para o
fundido, e têm concentração zero nas fases
neoformadas þeritéticas); no segundo,
mais plausível
mas de modelamento mais complexo,
há equillbrio entre o fundido e as fases
neoformadas, mas
não entre o fundido e as fases sólidas pré-existentes,
já que este é governado pera difusão
inha_
cristalina. Nas reações de fusão mais
comumente observadas, as fases peritéticas
possíveis são:
sillimanita (na fusão com vapor presente
da muscovita, e na fusão incongruente
da muscovita ou
da biotita), feldspato potássico (na fusão irr.ong-.nt"
da muscovita ou da biotita), granada,
cordierita e ortopiroxênio (na fusão incongruente
da biotita). A única dessas fases com
Kd elevado
para os elementos de interesse é o
feldspato potássico, e portanto o
segundo modelo deve levar em
conta exclusivamente a partição do Rb
e do Sr entre o fundido e esse
mineral.

Levando em conta a estequiometria das reações de
fusão, Harris et al. (I993, 1995)
mostraram, para todas as reações de fusão anarisadas, que
os conteúdos de Rb e sr nos ríquidos
devem ser mais artos que os previstos nos modelos
de equ íbrio, já que esses elementos est¿ro
presentes principalmente nas fases que contribuem
para o ftndido. Na reação de quebra
da
muscovita com fase vapor presente, em que nenhuma
fase neoformada retém esses elementos, o
enriquecimento em Sr þroveniente do pragioclásio,
fase modalmente predominante na reação) é
extremo, e razões Rb/sr inferio¡es às da fonte podem
resultar. Nas reações de fusão incongruente
da muscovita e da biotita, as razões Rb/Sr previstas
são mais baixas que as observadas na ñ¡são
em
equilíbrio, em especial no caso extremo em que
o fedspato potássico neoformado tem
concentrações desprezíveis desses elementos, quando
devem ocor¡er incrementos moderados a
nulos da razão Rb/Sr no fundido em relação à fonte.

As tazões Rb/Sr dos granitos crustais da região de
Atibaia-piracaia-Nazaré paulista
variam entre 0,r-0,3 (granitos
euatro cantos), 0,4-0,5 (granitos Nazaré paurista) e r,0 (muscovita_
biotita leucogranito Np4ga).
Os valores observados nos granitos Naza¡é Paulista
são essencialmente idênticos ao

valor médio mostrado pelos metassedimentos da
NESG aqui estudados (0,49), excruídas a rocha
cálcio'silicática Np50c e o biotitas gnaisses metaruminosos
piracaia.
da região de

Contrariamente ao que se observa em granitos claramente
derivados da fusão de
metapelitos por reações de quebra da muscovita,
como os leucogranitos dos Himalaias, os granitos
Nazaré Paulista são mais ricos em Rb e Sr que as
rochas metassedimentares regionais; o fator
de
enriquecimento é similar, cerca de 600/o. Embonmais
variável, o Ba também é abundante que nos
metassedimentos, com fator de enriquecimento
da ordem de 35yo.
O comportamento do Rb, Sr e Ba nos granitos Nazaré paulista
poderia ser
compalível com as seguintes condições de geração:
a) fusão em equilíbrio de rochas metassedimentares
típicas da NESG induzida pela
introdução de fase fluida rivre (reação 7 acima,
envorvendo muscovita, plagiocrásio e quartzo),
resultando em alta proporção de fusão e consumo
de todo ou quase todo o plagioclásio da
fonte;
b) fusão em equ'íbrio, através de reação de quebra
da biotita a partir de rochas
metapelíticas suficientemente pobres em plagioclásio
para que C/Co (Sr) (onde C¡ corresponde
à
concentração no líquido primitivo Nazaré paulista
e cs é a concentração no protolito originar)
esteja em torno de 1'6. para um plagiocrásio
residuar de composição próxima a An3s, o varor
estimado de D(s¡;ntdiunaiao é 7,g (Blundy & wood,
lggl), e pofanto a pfoporção de plagioclásio
residual estaria rimitada a um máximo de 5%o emmassa
(D(sr) no resíduo seria iguaì a 0,375 se
nenhuma ouha fase com alto D para o Sr estiver
presente). Os valores de D(Sr¡nrdn
"atao têm forte
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dependência do teor de An do plagioclásio, e
resíduos com plagioclásio menos cálcico requerem
teores ainda menores de plagioclásio residual;

c) fusão em desequilrbrio, na qual o aumento das concenhagões
de Rb e sr

nos

granitos em relação aos protolitos se deve à falta
de equilíbrio do líquido (gerado a partir de fases
ricas nesses elementos, como micas e plagioclásio)
com o restito (e eventualmente também com o
feldspato potássico neoformado).
d) fusão de rochas distintas dos metassedimentos
típicos da NESG.
Embora aparentemente rara, a fusão crustar em pfesença
de fase fluida livre
(altemativa a acima) tem sido considerada em
diversos modelos genéticos, e parece bem
sustentada em alguns casos (e.g., wickham, 1gg7;
Brown, lgg4). os magmas assim gerados
são

tipicamente "frios", e têm pouca mob idade, em
função de seus altos teores de Hzo. As
temperaturas em que ocone a reação (7) são relativamente
baixas, inferiores

às temperaturas de
saturação em zircão e monazita obtidas nos granitos
paulista
Nazaré
(cf. item subsequente). Nesse
caso, seria necessiírio admitir que uma proporção
substancial desses minerais acessórios tem
caráter restítico.

Áreas-fonte defìcientes em plagiocrásio em relação
ao ,,protolito ideal,, (arternativa
å), ou com plagiocrásio anomalamente cálcico, foram
consideradas por Janasi (r997a) como
potencialmente geradoras dos granitos Nazaré
Paulista. Além dos teores de sr e ca relativamente
elevados desses granitos, tal interpretação se baseava
no fato de que as únicas duas amostras de
granito Nazaré Paulista até então analisadas para
ETR mostravam uma leve anomalia positiva de
Eu' As novas análises aqui apresentadas mostram, no
entanto, que, em sua maioria, os granitos
Nazaré Paulista têm anomalias negativas de Eu
bem delineadas (cf. item 3.4), invaridando
um dos
afgumentos então levantados como de possível
apricação geral para esses granitos. por outro rado,
como evidenciado por estudos recentes, pfesença
de anomalias negativas de Eu em magmas
crustais peraluminosos "primitivos" pode refletir principalmente
a contribuição da dissolução de
monazita, e não o paper de feldspatos residuais (Ayres
& Harris, 1997). Áreas_fonte deficientes em
plagioclásio são inconsistentes com a composição
normativa dos granitos Nazaré paulista, que
incorporam excesso de plagioclásio em relação às
composigões de minimo, conforme discutido
no
item precedente.

A derivação dos granitos Nazaré Paulista por fusão de rochas distintas
dos
metassedimentos típicos aqui analisados é
também uma das hþóteses sugeridas pelo

comportamento dos elementos maiores dessas
rochas (cf. item precedente). possíveis candidatos
seriam rochas mais ricas em sr, como os biotita gnaisses
gralodioríticos pl346b e Np55 (Sr =
675-685 ppm). Para ¡ireas-fonte. com essa composição,
os varores de cr/co(sr) estariam em torno
de 0,4, compatíveis portanto com a presença de porporções
significativas de feldspato residual.
Esses gnaisses, no entanto, não podem constituir
o protolito único dosgranitos Nazaré paulista,
e
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parecem melhores candidatos a fontes dos granitos
Quatro cantos, com os quais se associam
diretamente no campo.
Em vista dos problemas observados nas outras possibilidades
genéticas, a ñ¡são em
desequilíbrio deve ser considerada uma altemativa
para a geração dos granitos Nazaré paulista.
Nesse caso' ela poderia ser reflexo de um rápido
aquecimento e fusão das rochas metamórficas
(cf.
discussão no capítulo 6).

A maior razão Rb/Sr do leucogranito NP48a (cerca
de duas vezes o valor observado
nos metassedimentos típicos da NESG) reflete
exclusivamente o aumento do teor de Rb
em
relação aos metassedimentos, já que o teor
de sr é semelhante (ca. 200 ppm). Nesse caso,
uma
¿írea-fonte puramente metassedimentar pode
ser adequada. o maior enriquecimento em
Rb em
relação ao previsto no modelamento de
McDermott et ar. (1995) para a quebra da muscovita
pode
ser indicativo de que a fusão ocorreu em
desequilíbrio.

se teores elevados de Sr constituem um obstáculo
à derivação dos granitos Nazaré
Paulista a partir de rochas metassedimentares
regionais por fusão em equilíbrio associada quebra
à
de micas' no caso dos granitos
Quatro cantos esse obstáculo é ainda maior. os teo¡es de s¡
nesses
granitos se situam tipicamente na faixa enhe
550 e 750 ppm, e uma das amostras (Np45a)
tem
1350 ppm de Sr' claramente, razões Rb/Sr
tão baixas quanto as desses granitos (0,2-0,3)
só são
encontradas regionalmente nos biotita gnaisses
granodioríticos (Tab. c.3) ou nas facies
mais
máficas de granitos cálcio-alcalinos potássicos (e.g.,
do batórito socorro; wemick et al., l9g4).
como ficou demonstrado no item precedente, as composições
dos granitos Quatro
cantos não correspondem às de riquidos de
mínimo, mas têm composições que se desrocam
em
direção ao campo de fase do plagioclásio. por
impricação, plagioclásio é fase riquidus no
seu
protolito; os elevados teores de sr são
indicativos de que: (a) a fusão foi suficientemente
rápida
para que Kn= I (Bea, rggób), e portanto
os teores de sr (e Rb) são proporcionais proporção
à
(e à
composição) do plagiocrásio (e da biotita) que
participa da reação, e não foram influenciados
pela
presença de plagioclásio residual, ou (b)
largaproporção do pragioclásio (e da biotita) presente
nesses magmas é restítico' Em ambos
os casos, os biotita gnaisses granodiorlticos
constituem o
protolito mais adequado para esses magmas,
conclusão reforçada pela associaçâo direta
entre
ambos no campo (Fig. 3. r) e pera discussão
precedente, com base nos erementos
maiores.
A amostra Np45a tem comportamento distinto dos demais granitos
Quatro cantos,
seja pela sua erevada ruzão wca (que sugere
o feldspato potássico, e não o plagioclásio, como
hospedeiro do seu Ba e Sr; cf,. Fig. 3.12),
seja pelos teores exageradamente elevados desses
elementos, que não encontram pa' mesmo nos
biotita gnaisses granodioríticos regionais.

3. Temperaturas de safuração em zírcão, monazita
e apatita
Granitos Nazaré paulista
3

.5

.

A tendência a diminuição dos teores de Zr nos gfânitos
tipo Nazaré paulista com o
fracionamento, evidente quando se comp¿*a
os granitos cinzentos

com os granitos
hololeucocráticos que os venulam (cf. Tabela
c.3; Fig. 3.4), sugere os magmas que rhes deram
origem estavam saturados em zt, e que portânto
esses teores podem ser utilizados para
inferir
temperaturas de cristalização.
A formulação

& Hanison (19g3):
tn D(Zr)Zrn/tiq=
{_3,8_[0.8s(M -r)]] +12s00/T,
onde M = (Na+K+2ca)/(Si*Al) e T é expresso
em Kelvin, foi empregada, e os valores
obtidos
(Tabela c'3) se situam no intervalo entre
780 e 750'c para os típicos granitos Nazaré paulista
de Watson

cinzentos (com 140-100 ppm Zr) e 730_710o
C para leucogranitos (g0_60 ppm Zr).
Os valores de M são típicos de granulitos peraluminosos
(ca. 1,3), e nesse caso os
valores obtidos pera formulação simplificada proposta
por watson (r9gg; watt & Harley, 1993):
lnC(Zr) = t7,tB- 12900n
tem resultados praticamente idênticos aos
obtidos pela formulação completa.
Er¡os anaríticos da ordem de 10% se traduzem
em enos na estimativa de T de ca.
10" c no intervalo de composições de interesse.
comparações entre determinações de Zr
feitas por
ICP-AES e por ICp-MS neste habalho resurtaram
variações máximas de r¡vo, aparentemente
aleatórias, i.e., sem viés enhe os laboratórios.

Monazita é um acessório típico dos granitos
Nazaré paulista, e deve responder por
praticamente todo o conteúdo de ETRL
nessas rochas. os teores de La nos granitos
Nazaré
Paulista são rerativamente erevados, e praticamente
constantes nos granitos cinzentos (40_50
ppm).
Pode-se demonstrat, contudo, que os magmas
parentais dos granitos cinzentos encontravam-se
saturados, ou muito próximos à saturação
em ETRL, com base nos seguintes afgumentos:
a) os padrões de ETR evoruem, com a
diferenciação, para menores razões La./yb
no
afloramenro Np40 (Fig. 3.S);

b) os teores de ETRL nos granitos horoleucoc¡áticos
mais félsicos diminuem
sensivelmente (La = 15 ppm na amostra Np40e,
ou 7-10 ppm nas amostras la e ld de Ragatki,
1ee8);

c) as análises químicas das monaeitas da amostra
Np4la reportadas por Vrach et al.
(1999) mostram notável zoneamento núcreo-borda
no sentido de padrões de ETR menos
fracionados, evidenciados por exemplo pela variação
d,a razão(LalSm)¡r enhe 9 e 4.

Temperaturas de saturação em monazita
podem, portanto, ser também estimadas
nesses granitos. Quando se ut iza a
formulação simprificada de watson (1ggg,
apud watt &
Harley, 1993):

ln C(LREE) = 18,50- 14160/T (T em Kelvin),
os valores de T obtidos tendem a ser
um pouco mais artos que os de saturação
em Zr (emcerca de
5-30' C) nos graniros Nazaré paulista (Tabela
C.3).

A solubilidade

conteúdo d"

dos ETRL em magmas graníticos tem forte
dependência do

rrro, contmriamente ao caso do zr, cujasorubilidade

é praticamente independente do
conteúdo de Hzo quando este é superior a
r,5-2,0% em peso (watson & Hanison;
r9g3).

A

formulação de Monter (l gg3) reva
em conta

o conteúdo de Hzo (em
porcentagem em peso) e a composição
do magma (expressa em termos da relação
atômica (em o/o):
= (Na + K + 2 Ca)/ [Al.(At + Si)]):

¡

ln (LREEt/Xn¡¡po¡) = 9,50 + 2,34D + 0,3B79aHzOtn _
133 l B/T,
onde LREET corresponde à somatória das proporções
atômicas dos elementos terras-raras leves
(enheoLaeoGd),Xne¡po¡éafraçãomorardomembro-finarmonazita,eTéexpressaem

Kelvin.
para cálculo das temperaturas
pela formulação de Montel (1993),
foi ut'izado um
valor de Xneppo:= 0,gg, com base na formula
estrutural das monazitas da amostra
Np41a,
analisadas por Vlach et al. (lggg).
os valores m¿iximos e mínimos de T (Tabera c.3)
foram
obtidos para teores de Hzo entre 2 e g%o,
respectiv¿rmente; as diferenças são
da ordem de 45" c.
As temperaturas de saturação em zr sãopróximas
às temperaturas mínimas assim obtidas,
mas os
teores de HzO implicados (X(HrO)
0,g, a p 5 kbar; Holtz & Johannes, 1994)
parecem
^v
exagerados: os magmas mais ¡icos em
H20 gerados por reações de desidrataçâo/fusão,
na quebra
da muscovita, têm a(HzO) ry 0,6 (Thompson,
1996).
situação semelhante, em que os resultados
da termomehia de saturação em ETRL
são cerca de 20-30' c superiores aos
de saturaçã o em zr, foi constatada em granitos
crustais do
cinturão Damara (McDermott et al., lgg5),
para os quais a razão para as diferenças
seriam
incertas, mas poderiam refletir a presença
de monazita herdada.
A eventual presença de monazita herdada nos granitos
Nazaré paurista não pode ser
avaliada com os dados atualmente disponíveis.
Nenhum indício de herança isotópica foi
constatado nos cristais de monazita estudados
para datação u-pb (cf. item 3.2),o que
não descarta
contudo a possibilidade de existirem cristais
herdados, já que os magmas se ger¿üam
a
temperaturas superiores às Tc normarmente
estimadas para esse mineral (650-720"
c; parrish,
1990), de modo que a difusão do pb na
estÍutura cristarina teria apagado qualquer
memória prévia.
Já no caso do zircão, que tem Tc significativamente
mais alta, a presença de cristais
herdados, ainda que possivelmente em proporções
menores, foi constatada na amostra de granito
Nazaré Paulista datada pelo método u-Pb (Np40f;
cf item 3.2). Dessa forma, pode-se considerar

:
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as temperaturas de saturação em zircão obtidas
como estimativas móximas para a cristalização
desses magmas.

como discutido antefiormente (cf. Fig. 3.4), os teores
de p205 nos granitos Nazaré
Paulista são baixos, muito próximos aos rimites
de detecção pero método empregado (0,02o/o por
ICP-AES; Janasi et al., 1gg5), de modo que
não se pode úirizar avariação dos leores
com o

fracionamento pa¡a avariar se os magmas se
encontravam ou não saturados nesse óxido.
A despeito da erevada imprecisão nas anárises, cujos
ertos chegam a >5002 rerativo
para teores da ordem de 0'04%o, foram
calculadas temperaturas de saturação em apatita
utilizando a
equação de Harrison & Watson (19g4):

ln

D(p)Ap/liq: [(8400 + (sio2_0,5)* 2,64 * rc\)n

]_[3,1 + (12,4*(Sio]0,5)1,
onde Sio2 é a fração em peso de sílica no fundido
(0,75 para um magma com 75%ode sio2)
eTé
expressa em Kelvin.

As temperaturas são signifìcativamente mais altas
que as obtidas pelos outros dois
termômetros (820-850" c para os granitos Nazaré paurista
cinzentos típicos), com as quais não
guardam qualquer correlação mais óbvia.
Tal fato pode ser atribuído primariamente à citada
imprecisão nas análises; para um granito
com SiO2 = 72y a T de saturação estimada pela
formulação de Harrison & watson (19g4) cai
de g40 para 7g0o c se o teor de p2o5 obtido
foi
0'04% e teor real é 0,02%, um erro dentro
do esperado nessa faixa analltica. Em vista disso,
algumas amostras selecionadas foram objeto
de reanálise por FRX (anarista, p. Mori),
método que
tem limites de detecção (estimados em < 0,01%)
ligeiramente mais favo¡áveis que o ICp-AES.
os
resultados obtidos mostram teores iguais ou
ligeiramente superiores aos obtidos por ICp-AES;
as
temperaturas de saturação obtidas utilizando-se
esses valores são entre l0 e 30o c superiores
às

reportadas na Tabela C.3.

Que as temperaturas de saturação mais altas obtidas por termometria
de apatita não
se devem a problemas analíticos é demonstrado
claramente pelos valores obtidos em granitos
Quatro cantos' que têm teores muito acima da faixa de análises
semi-quantitativas, e também
fomecem temperaturas entre 50 e r50o c superiores
às temperaturas de saturação em Zr (Tabera
C.3; ver adiante).

o

comportamento do P em magmas peraluminosos
tem sido tema de diversos
trabalhos geoquímicos e experimentais recentes,
que têm enfatizado o aumento significativo
da
solubilidade desse elemento em magmas com
excesso de Al, provavermente pela formação
de
complexos AlPoa (Pichavant et al., 1992;
vy'olf& London, 1994). como mostram esses autores,
o
modelo de Har¡ison & lvatson (19g4) não descreve
adequadamente a sorubilidade da apatita em
magmas peraluminosos, nos quais um conteúdo
extra de p pode ser dissolvido, e é função do
excesso de Al nos magmas, expresso
na forma do índice A/CNK.

No modelo de pichavant et ar.(rgg2), o conteúdo de p205
que pode ser dissorvido

num magma peraluminoso é dado pela fórmula:

PzOs=puOsw+pzOsp".,
onde PzOsN é o valor obtido pelo modelo de
Harrison & Watson (19g3), e
p2erÞer - (A/CNK-1)*exp
(g,3 I -3,22* S\O2-5900/T).
Já worf & London (1994), com base em
um conjunto de dados experimentais mais
amplo, propuseram uma equação linear para pzos
em magmas peraruminosos (com A,/cNK> 1,1)
:
P2Orn"' - -3,4 + 3,1 *¡urç¡¡ç

Embora as duas equações resultem em ret¿s
de inclinação semelhante, os dois
modelos fomecem ¡esultados substanciarmente
distintos para A/CNK > r,r (ca. 0,45o/o amais no
modelo de Pichavant et al., 1992). Mais ainda, para
valores de A/CNK entre 1,0 e l,l, Wolf &
London (1994) propõem valores constantes, de ca.
0,10%, enquanto a equação de pichavant et al.
(1992) prevê valores de até ca. 0,5vo. Em artigo posterior,
worf & London (1995) revisam o valor
proposto para saturação em apatita para A/CNK
< r,r3, admitindo teor em p2o5 ainda mais baixo
(0,05%).
claramente, a formulação de pichavant et ar. (1992)
superestima os teores de pzos
previstos em diversos tipos de magmas peraluminosos,
como constatado pelos próprios autores;
em alguns casos' no entanto' ela parece se apricar
adequadamente (e.g., Ayres & Harris, lggT).
Apresentam-se na Tabera c.3 0s teores de p205
esperados em fiquidos s icáticos de
composição equivalente à das diferentes amostras
de granitos Nazaré paulista utilizando o modelo
de Harrison & 'watson (1984) e o de Pichavant
et al. (1992). como as rochas estudadas têm
A/.NK entre 1,0 e 1,r, o modelo de wolf & London (1994,
1995) prevê saturação em p2o5 em
torno de 0,05% para todas as rochas.

como evidenciado pelas temperaturas de saturação previamente
discutidas, os
teores de P2o5 previstos pero modelo de Harison
& watson (0,0r-0,02%) são sistematicamente
inferiores aos observados. por outro rado, os valores
previstos

pelo mode.ro de pichavant et al.
(1992) são claramente exagerados, sugerindo que,
de fato, ele não deve ser aplicado a rochas com
A/CNK< 1,I.
Os teores observados (0,02-0,050/0) indicariam,
de acordo com o modelo de Wolf &
London (1994, 1995), um ca¡áter saturado a subsaturado
em apatita para os magmas, o que parece
de acordo com a observação petrográfica de que,
em muitas das amostras de granitos Nazaré
Paulista, a apatita ocolÏe quase que exclusivamente
como cristais de pequeno tamanho incluídos
no quartzo ou, mais raramente, no feldspato alcalino
(cf. item 3.3).

Muscovita-biotita leucoeranito Np4ga

As

de saturação em zircão obtidas para o muscovita-biotita
leucogranito NP48a situam-se no mesmo intervalo observado para os granitos
tipo Nazaré
Paulista (Tabela c.3); nesta amostra também foi detectada a presença
de zircões herdados, de
modo que a temperatura obtida (740' C) tâmbém deve ser considerada
m¿ixima. As temperaturas
temperatu¡as

de saturação em monazita são, nesse caso, significativamente mais
altas (> 50"
dos granitos Nazaré Paurista, as determinações u-pb em monazitas (item

c). como o caso

3.2) não fomeceram
evidências de herança. Embora corresponda à amost¡a com maior
A/CNK do conjunto estudado
(l'12)' os teores de Pzos desse granito são ainda baixos (0,04%),e o seu magma parentar
poderia
estar subsaturado em apatita.
Granitos Ouatro Cantos
Os biotita granitos tipo Quatro Cantos têm os teores mais elevados
de Z¡ e ETRL
entre os granitos crustais da região; correspondentemente, suas
temperaturas de saturação em
zircão (825-890o c) e monazita são significativamente mais altas (Tabela
c.3). Exceção são os
granitos do afloramento NP56, cujas afinidades com os granitos
Nazaré paulista são uma vez mais
evidentes.

como nos casos anteriores, as temperaturas de saturação em ETRL tendem
a ser
superiores às de zr, exceto se forem admitidos conteúdos de l{zo
muito elevados nos magmas. os
teores de Pzos são elevados (0,16-0,320/0), e superiores mesmo
aos 0,10% admitidos por wolf &
London (1994) (mas em geral bem inferiores aos calculados pela
pichavant
formulação

de
et al.,
1992); as temperaturas de saturação correspondentes (940-1000.
c) são claramente exageradas.
A observaçâo petrográfica da amostra Np54, que tem o mais arto teo¡ de p2os
entre
os granitos Quatro Cantos, mostra a presença de grandes cristais de
apatita de cristalização
precoce' em pa"rte incluídos na biotita e no plagioclásio (cf.
Foto 3.6); se o modelo de wolf &
London se aplica a rochas com essa composiçâo, uma parte expressiva
dessa apatita deve ser
herdada.

3'5'4- o comportamento dos ETR, Th, u, Nb e Ta: a infruêncìa dos minerais
acessórios
Padrões de ETR de amostras representativas dos diferentes tipos
de granitos
crustais da região de Atibaia-Piracaia-Nazaré Paulista são comparados
aos de gnaisses regionais
que representam potenciais protolitos nas Figuras 3.15 e 3.16.
o típico granito Nazaré paurista, representado pela amostra Np40f, tem padrão

ETR signficativamente mais fracionado ((Lalyb)N
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de

=

54-66) que o das metagrauvacas da NESG

(LalYb)N

:

2,7'7,2, representadas na Fig. 3. 16 pelo silimanita-granada-biotita-plagioclásio
gnaisse cJl661) e mesmo que o mais f¡acionado
dos granada-biotita

gnaisses da região de Nazaré
Paulista (amostra Np53, (Lalyb)N = 10,g). Regionalmente,
os únicos gnaisses a apresentar padrão
de ETR fortemente fracionado são os da unidade
dos biotita gnaisses granodioríticos (cf. amostra
Pt346b, (LaNb)N: s7).

uma proporção elevada

()

g5%) dos ETR (exceto
o Eu) presente em granitos
crustais e seus potenciais protolitos reside
em minerais acessórios (e.g., Bea, r 996a),
de modo que
modelámentos geoquímicos ut izando apenas
minerais principais falham em expricar o
comportamento desses elementos na anatexia
crustal (Inger & Harris, 1992).
os ETRL são constituintes estruturais essenciais da monazita,
minerar que
tipicamente caffega a quase totalidade desses
elementos em granitos peraruminosos (e.g.,
Ayres &
Hanis' 1997). O conteúdo de ETRL (La-sm) em
magmas crustais deve ser controlado, portanto:
(1) pela solubilidade da monazita, que, como
visto acima, depende da temperatura, conteúdo
de
e
composição
þo
do magma (Monrer, 1993), e (2) pela disponibilidade
de monazita no protorito,
que é função principalmente de sua dishibuição
e da temperatura de fusão, já que cristais
incluídos
em fases minerais que não participam da fusão-situação aparentemente mais comum com
monazitas do que com outros acessórios como
zircão e apatita; cf. Bea (1gg6b|_ encontram_se
efetivamente .isolados do processo.

os ETRP (Ho-Lu) têm comportamento mais complexo. Em

\*
o

\

F

rochas
metassedimentares, fração importante dos
ETRp pode residir na granada, um minerar princþal,
mas o restante se distribui entfe apatita,
monazita e zfucão (Ayres & Harris, lggT).
os ETRp
presentes na granada não estão disponíveis
para magmas crustais gerados a temperaturas
normalmente alcançadas na c¡osta (<g75'c),
de modo que o conteúdo de ETRp nesses
magmas
também estará controlado pela dissolução de
minerais acessórios.
Em reações de fusão que envolvem granada como
produto (e.g., na quebra da
biotita,
item 1.2), parte dos ETRP liberados pela dissolução
dos acessórios pode ser

cf

incorporada pela granada neoformada.
Granada residual, não envolvida na reação,
muito
provavelmente não se equilibra com
os líquidos anatéticos, como previsto pelos baixos
coeficientes de difusão dos ETR na granada,
e confirmado pera presença de núcleos
restíticos com
padrões de ETR herdados da fonte em cristais
de granada presentes em magmas graníticos
de
baixa temperatura (Hanis et al., 1995).

A visão tradicional atribui padrões de ETR fracionados

e com importante anomaria
negativa de Eu, como os dos granitos Nazaré paulista,
a baixas proporções ae fulao (responsáveis
pelo enriquecimento expressivo .em erementos
incompatlveis como os ETRL) e à retenção
do Eu
pelo feldspato þlagioclásio) e das ETRp pela granada
no resíduo. os argumentos acima, e os
resultados da termometria de saturação em
zr e LREE anteriormente apresentados indicam que
a
essa visão é simplista demais para expricar
o comportamento dos ETR nos granitos em
estudo.
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termômetros de saturação em zircão e monazita são independentes,
e os
resultados em linhas gerais concordantes obtidos são, como já
observado, sugestivos de que os
valores de T calculados são aproximações razoáveis das temperaturas
em que se deu o riltimo
equilíbrio entre esses cristais e o líquido silicático. As temperaturas
indicadas pela saturação em
zitcão (720-780o C) são suficientemente altas para que uma proporção
significativa de monazita
seja dissolvida em fundido silicático composicionalmente similar
aos granitos Nazaré paulista,
mesmo que os conteúdos de H20 não sejam muito erevados (e.g., <5%).A
única restrição imposta
à área-fonte desses granitos é que ela deve ter monazita disponível (i.e.,
em contato com os
minerais participantes da reação de fusão) em quantidade suficiente para
ter fomecido aos magmas
os teores de ETRL que eles alcançaram. O exame petrográfico
e os teores de ETRL das amostras
NP53 (granada-biotita gnaisse) e PI346b (biotita gnaisse granodiorítico)
mosha que
ambas

obedecem a esse requisito.

Alguns dos cenários oferecidos pelo modelamento de Rb e sr
apresentado acima
sugerem a participação de importantes volumes de plagioclásio
nas reações de fusão, e a falta de
feldspatos residuais que retivessem o Sr para justificar os teores
relativamente altos de Sr nos
granitos Nazaré Paulista. CenriLrios desse tipo poderiam
implicar na existência de anomalias
positivas de Eu, o que de fato é observado em argumas amostras
(cf. também Janasi, 1997a), mas
não é o padrão tÍpico dos granitos Nazaré Paulista. Balanços geoqulmicos
e modelamentos de
fusão parcial na geração de magmas crustais peraluminosos têm
mostrado que a presença de
monazita em proporções elevadas exerce influência decisiva sobre
os conteúdos de Eu desses
magmas' de tal forma a impor a eres a anomalia negativa
desse mineral, independente do
comportamento dos feldspatos (Ayres & Hanis, 1997).

Dado

o

como

já

caráter residuar da granada, principal depositária dos ETRp quando
presente em rochas metamórficas, o conteúdo dos ETRp (+y)
deve ser controlado pela dissolução
dos minerais acessórios apatita, monazit a, zircãoe xenotima.
Nos metassedimentos modelados por
Ayres & Hanis (1997), a apatita exerce controle decisivo sobre o
conterido de ETRp dos magmas
derivados.

observado,

os teores de pzos dos granitos Nazaré paulista

notavelmente baixos, em arguns casos inferiores aos esperados
em magmas peraluminosos
dc London, 1994, 1995; pichavant ef al., 1992).

são

(worf

Embora analisados em pequeno número, os granada_biotita gnaisses
da região de
Atibaia-Nazaré Paulista exibem teores de pzos notavelmente baixos
(0,02-0,0 6%o, cf. Tabela c.3),
se comparados, por exemplo, aos metassedimentos de zanskar, Himalaias,
utilizados nos
modelamentos de Ayres & Hanis (1997) (média de 0,30%).
A observação petrográfica
dessas

amostras confirma a pequena abundância de apatita, que tipicamente
é subordinada modalmente a
outros acessórios, como monazita e zircão. Se rochas de composição
equivalente à das amostras
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NP53 e NP32d, por exemplo, fossem submetidas a anatexia, eras poderiam, em tese, gerar
subsaturados em Pzos- considerando também que, sob taxas de fusão
não muito elevadas, parte
da apatita presente no protolito não dissolveria por não ter contâto
com o fundido.

Evidência distinta

é

oferecida pela amostra

Np4lc, encontrada como um
megaxenólito dentro dos granitos Nazaré Paulista. Esse granada-biotita-plagioclásio
gnaisse é a
amostra que tem comportamento mais claramente sugestivo de caráter
restítico, como indicado
pelos elementos maiores (cf. item 3.4.1) e por seu padrão de ETR,
notavelmente rico em ETRP, e
compiementar ao dos granitos Nazaré paulista (Fig. 3.16). seu teor de pzos (0,14o/o)
é, contudo,
significativamente mais alto em relação aos demais granada-biotita gnaisses,
e a petrografia indica
que a apatita ocone na amostra como cristais largos, frequentemente
em contatos entre biotita,
plagioclásio e quartzo, i.e., disponíveis para participação no processo
de fusão. Se essa amostra
representa adequadamente um restito deixado pela extração de granitos
Nazaré paulista, é forçoso
admitir que esses magmas estavam saturados em p2o5, e que a sugestão de que
teores da ordem de
0,0570 representam o máximo de solubilidade da apatita em magmas
com A,/GNK < l,l3 (wolf &

London, 1995) deve

se

aplicar nesse caso.

A discussão acima mostra que, genericamente,

é possível gerar um magma com o
padrão de ETR típico dos granitos Nazaré Paulista (La,ryb)N
= 54-66; EuÆu* = ca. 0,6_0,g) a
partir de granada-biotita gnaisses regionais, com padrões menos fracionados, quando
as
temperaturas de fusão e o conteúdo de Hzo no magma são tais que permitem
a dissolução de
proporções significativas de monazita, mineral cuja abundância
define a geometria do padrão de
ETR do magma na falta de participação expressiva de outras fases que fornecem
esses elementos
nas reações de fusão. De fato, as razões (Lalsm\ e La./Th da amostra
Np4ra (respectivamente, 4,6
e 2,3) são compatíveis com as razões observadas na monazita da mesma
amostra analisada por
vlach et al. (1999) ((Lalsm)¡ enrre 8,7 (núcleo) e 3,9 (borda); La,/Th enhe 2,9 e r,8).
o forte
zoneamento observado é compatível com o esperado na cristalização
magmática; a preferência da
monazita pelos ETR mais leves é atribuída à não idealidade da mistura (e.g.,
Montel, 1993), e tem
como consequência o fracionamento magmático no sentido de padrões de ETR
menos fracionados,
como observado na evolução dos granitos Nazaré paulista (cf. item 3.4.2)
Comportamento distinto dos ETR é observado nos leucogranitos dos Himalaias,
cuja principal característica distintiva em relação aos granitos Nazaré paulista
é o caráte¡ mais
f¡ancamente peraluminoso (A/CNK > r,2). os padrões de ETR desses
leucogranitos são menos
fracionados que os dos metassedimentos dos quais eres derivaram, como
resultado da menor
abundância de monazita þrova'relmente por insaturação; ver discussão
adiante), e da participação
significativa de apatita como fomecedor de ETRp (Ayres & Hanis, 1997).

Deve ainda ser discutida a similaridade dos padrões de ETR dos granitos Nazaré
Paulista típicos com o biotita gnaisse granodiorítico PI-346b (Fig. 3.15).
Gnaisses similares a esse
fo¡am admitidos como a fonte mais provável para os granitos Nazaré paulista por
Ragatki (199g),
com base em dados isotópicos Sm-Nd, e algumas de suas características químicas
mostram-se
favo¡áveis a essa hipótese, em particular os seus teores elevados de Sr (cf. item
3.4.2).Nesse caso,
granada não seria fase originalmente presente no protolito, e
os ETRP estariam, possivelmente,

distribuÍdos entre a apatita e a monazita. A manutenção da forma do padrão
de ETR original
refletiria a dissolução dessas fases no fundido em proporção grosso modo equivalente
à que estão
presentes no protolito. os teores muito baixos de p2o5 nos granitos
Nazaré paulista,

contudo,
fequerem que a contribuição de ETRp provenientes da dissolução da apatita para
os magmas seja
pequena, ou porque a solubilidade desse mineral é muito baixa em
magmas dessa composição (ver '
acima), ou porque sua fonte é pobre em PzOs, o que automaticamente eliminaria
rochas tão ricas
nesse óxido como os biotita gnaisses granodioríticos aqui estudados (0,3-0,s% p2o5;
cf. Tabela

c.3).
O muscovita'biotita leucogranito NP48a exibe padrão de ETR ligeiramente mais
fracionado, além de conteúdos absolutos um pouco mais elevados que os dos
típicos granitos
Nazaré Paulista' mas as semelhangas são suficientes para que a discussão acima
travada possa
também ser aplicada a essa amostra. Feição singular é a expressiva anomalia negativa
de Ce, não
identificada até o momento em nenhum metassedimento regional, mas muito provavelmente
refletindo processos de alteração herdados do ciclo sedimenta¡.
Uma ¡fuea'fonte distinta para esse granito é também indicada por razão La./Th,
significativamente mais alta que a dos granitos Nazaré Paulista (Fig. 3.17). Isso confirma
para esse
granito uma fonte com monazita quimicamente distinta, não apenas pobre
em ce, mas também em
Th- o que, aliás, é refletido nos baixos teores de 208Pb observados nas análises de monazitas
desse granito obtidas por TIMS (cf. Tabela E.1).

A

amostra NP50a (granito branco Nazaré Paulista) tem padrão de ETR distinto,
mas não totalmente ímpar na suite (cf. amostras Np32; Janasi, 1997a,
e lb; Ragatki, 199g), que
expressivo enriquecimento em ETRp (e y) é acompanhado por
outras características distintivas, como a ausência de anomalias de Eu, as altas
razões Th,/u e
requer comentário adicional.

o

Sr/Ca, e ainda os teores de Zr e ETRL mais altos observados na suite estudad4
sugestivos de
equilíbrio a temperaturas da ordem de 810-g20. C.

A Figura 3.17 mostra que existe uma correlação positiva entre La e Th nos granitos
Nazaré Paulista, e que as razões LalTh se mantêm entre 2:l e 3:1. o aumento
nos teores de ambos
pode ser modelado pela fusão mais avançada de um mesmo protolito,
seja em resposta a um
aumento de T, seja a um aumento de a(Hzo) (Ayres & Harris, 1997). o maior
teor de zr, cuja

l04

solubilidade em magmas com mais de 2%;o Hzo é independente da a(H2o), confirma
que os
maiores teores de La e Th da amostra Np50a podem ser explicados por fusão mais
avançada

de

protolitos similares aos que geraram os demais granitos Nazaré Paulista, devido
a um incremento
de T.

As

razões para

o

enriquecimento em ETRp na amostra Np50a não são
imediatamente aparentes. o teor de P desse granito é tão baixo quanto os demais,
e valem portanto
as mesmas restrições à participação de apatita como fornecedora
dos ETRP para o magma durante
a anatexia. Em contrapartida, a amostra lb de Ragatki (199g), que tem padrão
de ETR similar,
mas

a teores absolutos muito mais baixos (teor de ETR total

= 96 ppm), tem 0,r0%o de p2o5, e pode
dever seu padrão de ETR menos fracionado a uma combinação similar à que
ocorre nos
leucogranitos dos Himalaias, i.e., maior participação de apatita
þrotolito mais peraluminoso,
refletido no A,/cNK = 1,15 da rocha?) e menoÍ temperatura de fusão (T de
saturação em monazita
:743o C, segundo a formulação de Watson, 198g, apud
Watt & Harley, 1993).
ztrcão e xenotima são minerais acessórios que hospedam proporções importantes
dos ETRP em protolitos metassedimentar, e a possibilidade de que o comportamento
desses
minerais responda pelos artos teores de ETRp na amostra Np50a precisa ser considerada.
o diagrama Zr x y (Fig. 3.lg) mostra que a razão zrN das amostras do ponto
NP50 é muito meno¡ que a observada nos típicos granitos Nazaré paulista; mostra
ainda que,
aparentemente, a diferenciação dos magmas no ponto Np50 é no sentido de
diminuição de zr e y,
o que indica saturação em Y (+ETRP). se zircão é a principal fonte de ETRp para
esses magmas,
portanto, ele é significativamente mais rico em y que aqueles que
foram dissolvidos na geração
dos magmas geradores dos demais granitos Nazaré paulista.

A xenotima é um mineral

isoestrutural com o zi¡cão de fórmura ideal ypo¿ que
ocoffe em granitos peraluminosos pobres em ca (como é o caso das amostras do ponto
Np50; cf.
Fig' 3.6)' nos quais pode hospedar entre 30 e 50% dos ETRp (Bea, 1996a). uma fonte
na quar a
xenotima seria o principal depositário dos ETRp (metassedimento pobre em
ca?) poderia ser
admitida, portanto, para os magmas que gera'am os granitos do ponto Np50.
A razão Th,/u desse
granito, a mais alta de todo o conjunto analisado (27), contudo, requer
uma fonte muito pobre em
já
que
u,
xenotima tende a exibir nítida preferência por esse elemento, como demonstrado
por
razões Th/u frequentemente inferiores a 1 (e.g., Bea, r996a; Franz et ar.,
1996; Hawkins &
Bowring, 1997). Nesse sentido, a participação de xenotima na fonte parece mais provável
no
leucogranito NP48a, no qual se combinam teores relativamente altos de
ETRp e y (cf. Figura
3.19) e baixas razões Th,{J.

A

alternativa considerada mais viável para explicar a correlação entre os
altos
teores de ETRP e as altas razões Th,{J da amostra NP50a é que essas características
sejam todas
herdadas da monazita de seu protolito. Estudos experimentais mostram que,
a temperaturas mais
altas (>800" c, temperatura em que aparentemente se gerou o magma parental
desse granito) o
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hiato de miscibilidade de ETRP entre monazita e xenotima
desaparece (Gratz &,Heinrich, l99g),
de modo que as monazitas podem ser substanciarmente mais
ricas em ETRp. As anárises de
monazita apresentadas por Bea (1996a) mostram que cristais
ricos em ETRp tendem a ser também
ricos no componente huttonita (ThSiOr).

A

comparação entre as abundâncias do conjunto de
elementos traços dos granitos
Nazaré Paulista e Np4ga com metassedimentos regionais
(Fig. 3.r9) ilustra alguns aspectos
adicionais sobre o processo de geração dessas rochas.

os dois metassedimentos têm padrões mais homogêneos, próximos

à média crustal,
refletindo sua composição de metagrauvacas. cJl66l é
empobrecido em Th, u, Nb, Ta e cs em
relação à média crustal; Np53 é mais rico em erementos
incompatíveis, exceto Ba e sr, que

desenham pronunciadas anomalias negativas.

Em relação a

esses potenciais protolitos,

os granitos são, como

esperado,

enriquecidos nos elementos incompatíveis; exceção notável
são Nb e Ta, que definem anomarìas
negativas mais pronunciadas em virtude do enriquecimento
observado para os elementos vizinhos
(La e K). comportamento semelhante é observado nos reucogranitos
dos Himalaias; o
empobrecimento em Nb e Ta em relação aos protolitos
foi interpretado por Harris et ar. (1995)
como uma evidência adicional de que esses granitos
resultam de reações de quebra de muscovita, e
não de biotita, mineral que hospeda proporçâo importânte
desses elementos. Apoia ainda essa
interpretação a existência, nos granitos aqui estudados,
de uma forte anomalia negativa de Ti em
relação à média crustal.
Os padrões de ETR das amostras típicas de granito
euatro Cantos são fbrtemente
fracionados, como indicado pelas razões (Lalyb)N
excepcionalmente erevadas (r40-ls0; Tab.
c'3)' como discutido anteriormente, os biotita gnaisses granodioríticos
constituem seu protolito
mais provável, o que é confirmado pela comparação dos padrões
de ETR e de ouhos erementos
traço dos granitos róseos NP43 e NP54 com os do biotita gnaisse
granodiorítico pl346b (Figuras
3'16 e 3'20)' Em linhas gerais, os granitos tendem a exibir
padrões mais inclinados, com maior
enriquecimento em elementos mais incompatíveis, como
seria esperado. o ca¡áter rico em restitos
dos granitos, evidenciado pela abundância de minerais
máficos e excesso de plagioclásio em
relação às composições de mínimo, faz com que seus padrões
se diferenciem muito pouco dos
padrões das fontes, mantendo praticamente idênticas
rerações importantes como Ba./Rb e as
anomalias negarivas de Nb e Ta (Fig. 3.20).
As razões La/Th (5,4-7,4 nos granitos róseos; Fig.

3.17) e (LalSm\ (ca. 9) são
muito mais altas que as dos granitos Nazaré paufista, e parecem
muito elevadas para serem
devidas à contribuição única de monazita. A presença de
allanita, manteando monazita no granito

NP54, e em cristais xenomórficos no gnaisse pl346b sugere
que: a) as artas razões LalTh e Lalsm
refletem a dissolução de allanita na fonte; b) a presença
de monazita pode significar que as
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temperaturas em que se gerafam os magmas são equivalentes
ao limite de superior da estabilidade
da allanita em protolitos metaluminosos (cf. Bingen
et al., 1996).

os biotita

gnaisses granodioríticos

são composicionalmente singulares,
notavelmente enriquecidos em elementos incompatíveis (exceto
Nb, Ta, cs e u), e têm origem
incerta' Parece claro, porém, que eres podem ter constituído
as fontes dos granitos róseos tipo
cantos
aqui estudados, e que, nesse caso, o principar fracionamento
Quatro
Sm/Nd em reração à
média crustal não ocorreu no processo anatético que gerou
os granitos, mas em um evento prévio
que gerou os protolitos desses gnaisses.
3.6. Geoquímica isotópica

3.6.I . Granitos Nazaré paulista e leucogranito Np4ga
Contribuição significativa de fontes metassedimentares
é amplamente admitida na
lite¡atura para os granitos Nazaré Paulista, com base
no seu ca¡áter francamente peraluminoso e
outras características geoquímicas (campos Neto et ar.,
19g4; wernick et ar., l9g9;Janasi, 1997a).
Também os dados isotópicos Rb-sr até então disponíveis
concordam com essa interpretação, já
que as razões ttSr/86sr6r, obtidas por Tassinari (1988)
nessas rochas são elevadas (0,715-0,71s).
As novas análises isotópicas obtidas neste estudo confirmam para
os típicos granitos Nazaré
Paulista o mesmo intervalo de variação de 87sr/s6sr625 (0,7
134-0,7 rg.;cf. Tabera D.3).
As duas amostras de graaito Nazaré paulista analisadas para
isótopos de sr por
Ragatki (1998) provêm do mesmo afloramento analisado por
Tassinari (amostras CTl4 e cTl5),
que corresponde ao afloramento Np4l deste trabalho,
mas são mais félsicas, e têm s7srl6sr6;5
mais altos (0,7237 -0,7245 cf' Tabela C.3). Esses valores
são intermedi¿iLrios enhe os dos típicos
granitos Nazaré Paulista e o do muscovita-biotita
leucogranito Np4ga, analisado neste habalho
0,7327).
187Sr/86sr625

:

os

eNd6x dos granitos Nazaré paulista são bastante negativos,

e

paxecem

configurar dois conjuntos entre as amostras analisadas.
As duas amostras da região de Naza¡é paulista (Np4la e
Np5l) têm varores
idênticos (-12,8 e -12,7, respectivamente), intermedirírios
enhe os obtidos por Ragatki (l9gg) em
granitos félsicos do afloramento Np4r (-r3,4 e 12,0).
o reucogranito Np4ga tem eNdozs = -r2,2,
portanto no mesmo intervalo (Figura 3.21).

As amostras Np40f e Np50a' coretadas a oeste do afloramento
Np5r, entre Bom

Jesus dos Perdões e Atibaia (Figura 3.1), têm eNd¡zs
mais negativos (ca. _16).
Ragatki (r998) observou que os valores de la7sm/laar.rd
de suas amostras de granito

Nazaré Paulista eram muito erevados (0,13g e 0,145),
sugestivos de que a razão teria sido
aumentada durante o pÌocesso gerador dos magmas.
Dessa forma, recalcurou as T¡¡a (Nd) segundo
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modelo em dois estágios, assumindo razão igual a 0,ll previamente à anatexia, obtendo
assim
valores de Tou em tomo de 2,1-2,2 Ga. os laTsm/lafud das amostras aqui analisadas

são

"normais" (0,093-0,106), e as T¡¡4 Q.,ld) são semelhantes às obtidas por Ragatki (199g) pelo
modelo de estágio duplo (1,9-2,2 Ga); é possível, no entanto, que, contrariamente ao
observado
nas amoshas de Ragatki, nas amostras aqui analisados tenha havido diminuição da razão
Sm,â..¡d
(ver adiante), e que as Tov dos protolitos sejam um pouco mais antigas que as calculadas pelo

modelo em estágio simples.
3.6.2. Granitos Quatro Cantos

As duas amostras de granitos róseos tipo Quatro Cantos analisadas (Np43 e Np54)
mostram eNd625 bastante negativos, no mesmo intervalo dos granitos Nazaré paulista: l6,l e-13,6,

respectivamente. Os 875r/8651525 são ligeiramente mais baixos que os dos granitos
Nazaré paulista:
0,7128 e 0,7122 (Fig.3.2l; Tabela C.3).

A amosha NP56a

é um biotita granito róseo mais félsico cuja composição química

indica afinidades evidentes com os granitos Nazaré Paulista, e não com os granitos
euaho Cantos.
Embora sua razão 875r/8651625 seja comparável à dos granitos Nazaré Paulista, esse granito
tem
eNdó2 j menos negativo (-9,8).

O biotita granito cinza NP45a contrasta fortemente com os demais granitos

da

região, e é a amostra isotopicamente mais "primitiva" de todo o conjunto analisado, com
eNdczs =
-8,4 e 87sr/86sr6 2s = 0,7093. Em vista de suas pecuriaridades geoquímicas (e.g., teor
de sr
excepcionalmente elevado), é possível que esse granito deva seu caráter mais
"primitivo" a um
componente de origem não-crustal (ver adiante).

como ficou discutido no item precedente, se a interpretação de que os biotita
gnaisses granodioríticos correspondem aos protolitos dos granitos
Quatro Cantos é correta, é

possível que as razões r47sn/14Nd muito baixas desses granitos (0,066-0,076) sejam
em boa parte
herdadas da fonte, e as T¡¡4 (Nd) obtidas (l,a-1,9 Ga) forneçam estimativas aproximadas
para

a

vida crustal de seus protolitos.

3.7. Petrogênese do magmatismo crustsl na região

de

Atibaia-piracaia-Nazaré paulista

3.7.1. Contribuição da geoquímica elemental

A

associação dos granitos Nazaré Paulista com rochas metassedimentares (granada-

biotita gnaisses diversos, variando entre termos pelíticos e cálcio-silicáticos) e a simila¡idade
petrográfica entre eles e os leucossomas que se desenvolvem nessas rochas têm
levado diversos
autores (campos Neto et al., 1983; lvernick eT al., l9g7; Janasi & ulbrich, l99l)
a considerá-tos
como magmas delas derivados durante o metamorhsmo regional.
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As características geoquímicas impõem retrições importantes quanto âos possíveis
protolitos e as condições de geração desses granitos.
As composições normativas dos granitos Nazaré Paulista são mais ricas em quartzo
e plagioclásio que o mínimo granltico nas condições estimadas para sua geração
(ca. 5 kbar). parte
do deslocamento no sentido de teores mais elevados de quartzo pode refletir
o deslocamento do
mínimo granítico em magmas peraluminosos, como observado experimentalmente (cf.
Holtz et al.,
1992b). No entanto' os teores de plagioclásio normativo são mais altos que os
de mínimo nos
granitos mais máfìcos, e o fracionamento para facies hololeucocráticas
associadas em direção à
cotética dos feldspatos reflete o fracionamento desse mineral, indicando que os magmas
não são
de mínimo, seja devido à fusão mais avançada, seja devido à incorporação
de ¡estitos. os teores de
Fe + Mg + Ti de alguns granitos cinzentos são mais altos que os obtidos experimentalmente

partir de protolitos crustais, mesmo a temperaturas bem mais altas que as desses
magmas,

a

e

sugerem a presença de restitos, em concordância com as observações de
campo e petrográficas de
diversos autores, e com a presença de zircão herdado identificada na geocronorogia
u-pb (cf. item
3.3).

o

excesso de pragioclásio

(t

quartzo) em relação ao mínimo impõe algumas
limitações aos protolitos que podem ter gerado os granitos mais máficos (cinzentos)
e os granitos
hololeucocráticos que a eles se associam diretamente. Metapelitos s.s. (com
K,ô.ra muito alto e
pobres em Ca), bem como aparentemente biotita gnaisses granodioríticos
relativamente pobres em
quartzo não constituem fontes adequadas para os granitos Nazaré Paulista.
Do ponto de vista dos
elementos maiores, a fonte ideal para os granitos Nazaré Paulista corresponderia
a misturas entre
os pólos composicionais observados entre os gnaisses regionais (metapelitos, gnaisses
granodioríticos e gnaisses ricos em quartzo), que claramente pode ter
ocorrido durante a
sedimentação (umas poucas amostras analisadas situam-se entre esses extremos),
mas também
pode ter ocorrido durante a anatexia em pacotes onde essas litologias
se intercalam.
os granitos Nazaré paurista são mais ricos em Rb e Sr que os típicos granadabiotita gnaisses regionais. Dessa forma, fica excluída a sua geração a partir
desses gnaisses por
reações de fusão ligada à quebra de muscovita (ou biotita) em condições
de equilíbrio a partir de
protolitos quartzo-feldspáticos, já que a reação consome muscovita
em proporção muito maior que
plagioclásio (e.g', 3:1, Patino Douce & Hanis, l99g), e a presença
de pragioclásio residual, mesmo
que em proporções pouco elevadas, implicaria a diminuição dos teores
de sr nos magmas
derivados. o comportamento de Rb e Sr, na hipótese de que os granada-biotita
gnaisses constituem
as fontes desses granitos, só pode ser reproduzido sob condições de
fusão em presença de água, ou
se a fusão se deu em desequilíbrio.

A

fusão com água adicionada ao sistema, e não proveniente exclusivamente
da
quebra de minerais, parece menos comum do que previamente imaginado
(e.g., Thompson, r996;
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stevens, 1997). A manutenção, ou mesmo o aumento, da razão Rb/sr em relação às
fontes estaria ligada à proporção plagioclásio: muscovita na teação de fusão muito mais elevada
clemens

que no caso anterior. Também como decorrência da menor participação de muscovita, os magrras
gerados experimentalmente têm Na,/K sensivelmente mais altos, que tendem a composições

trondhjemíticas, especialmente a pressões mais elevadas (em que a muscovita é mais estável; cf.
Patiño Douce, 1996; Patiño Douce & Harris, 1998); tal não é o caso nos granitos Nazaré paulista.

Na fusão em desequilíbrio, a composição dos líquidos reflete diretamente a moda
da reação de fusão, i.e., os teores de elementos traços dos magrnas não se equilibram com os
minerais residuais (mas podem ou não se equilibrar com produtos da reação, como o feldspato
potássico e a sillimanita gerados na fusão associada à quebra da muscovita). Nesse caso, o
aumento de Rb e Sr refletiria diretamente a contribuigão dos minerais participantes (muscovita e
plagioclásio) para o líquido. o enriquecimento modesto em Rb e, especialmente, em Ba, indica
que muscovita, e não biotita, seria a mica envolvida na reação.

Os resultados da termomehia de saturação em zircão indicam temperaturas da
ordem de 750-780" C para a geração dos típicos granitos Nazaré Paulista cinzentos; a presença de
zircões herdados sugere que essas são temperaturâs máximas. Temperaturas equivalentes são
reproduzidas pela termometria de saturação em monazita apenas para conteúdos altos (ca. 8%) de
HuO (equivalente a a(H2O) = ca. 0,8 a 5 kbar).

Temperahras dessa ordem são inferiores às inferidas experimentalmente para o
inlcio da quebra da biotita na maior parte dos protolitos crustais (e.g., pelo menos g00o c em
metagrauvacas a 10 kbar; stevens

et al., 1997). Deve ser observado, contudo, que a reação

de

quebra da biotita tem dPld?npositivo em metapelitos, de modo que, a pressões mais baixas (e.g, 5
kbar), ela pode ter inicio a temperaturas ca. 50o C mais baixas que em metagrauvacas (Stevens et
al., 1997). No entanto, a proporção de fundido gerado a T < ca. 850o c, mesmo nos metapelitos
mais férteis, pennanece baixa (e.g., vieÞeuf & Holloway, 1988; pickering & Johnston, l99g).
Em sistemas naturais, a quebra da muscovita ocone a ca.750" C a 5 kbar (e.g.,

Patiflo Douce

&

Harris, 1998), produz pequenas quantidades de líquido (limitadas pela
disponibilidade de muscovita, que é consumida em proporção elevada, a ca. l}vo em volume; cf.
Harris et

1995)' e se estende por pequeno intervalo de T (reação praticamente invariante, dada
a limitada solução sólida na muscovita, se comparada à biotita).
a1.,

Em vista dos dados experimentais, portanto, as temperaturas inferidas por
termometria de saturação são mais compatíveis com a geração dos granitos Nazaré Paulista por
reações de quebra da muscovita (cf. Janasi, 1997a), com pouca ou nenhuma contribuição da
quebra de biotita.

A

elevada a(H2O) implicada deve responder pela pequena mobilidade desses
magmas, que tipicamente pouco se desloca¡am em relação aos seus sítios de geração, e pouco se

livraram de material restítico. conforme argumentado acima, a fusão pode ter ocorrido sob
condições de desequilíbrio, mas não necessariamente com aporte extemo de água (caso em que a

I r3

geração dos magmas poderia ter ocorrido a temperaturas mais baixas, e as composições geradas
seriam mais sódicas).

Os padrões de ETR fracionados (LaA'b)N da ordem de 50-60 em granitos
cinzentos típicos) são reflexo direto da proporção significativa de monazita e pequena de minerais

portadores de ETRP que foram dissolvidos nos magmas. Nesse sentido, os granitos Nazaré
Paulista típicos, e mesmo o muscovita-biotita leucogranito NP48a, diferem bastante dos
leucogranitos dos Himalaias, que são interpretados como produtos de reações de quebra de
muscòvita a P = 6-8 kbar e T = ca.750" C (Patifro Douce & Hanis, 1998), mas têm conteúdos de
ETRL, Zr e Th bem mais baixos,

(LalYb)¡ < l0 (Hanis

al., 1995).
As diferenças observadas refletem antes contrastes nos protolitos que nas condições
PÆ de geração. As temperaturas de saturação em zircão e monazita dos leucogranitos dos
Himalaias (670-700' C) são mais baixas que as previstas experimentalmente para a reação de
quebra da muscovita (Patino Douce & Harris, 1998), provaveknente porque insuficiente proporção
e

et

desses minerais se encontrava exposta ao fundido nas áreas-fonte

(Hanis et al., 1995). Os granitos

Nazaré Paulista, por outro lado, são saturados em zircão e monazita mas muito pobres em
apatita- o que se reflete em baixos teores de Pzos e ETRP, se comparados aos granitos dos
Himalaias, nos quais a apatita do protolito é o principal fomecedor de ETRP para os magmas.

O

caráter mais francamente peraluminoso dos magmas que originaram os
leucogranitos dos Himalaias (A/CNK = 1,1-1,5 nos granitos Langtang; Inger & Harris, 1993)
reflete uma fonte metapelítica, e aumenta significativamente a solubilidade da apatita. Em
contrapartida, protolitos puramente rnetapelíticos não são consistentes com a composição dos
granitos Nazaré Paulista; muitas das fontes potenciais (metagrauvacas s.l) parecem muito pobres
em apatita, e de qualquer maneira a solubilidade da apatita foi mantida baixa nos magmas (<0,05%
PzOs) devido a seu caráter apenas moderadamente peraluminoso

(A/CNK

<l,l).

Nos raros casos observados em que o teor de ETRP e Y de granitos Nazaré Paulista
é mais elevado (amostras NP48a e NP50a), o aumento não pode ser atribuído à dissolução de mais
apatita; mais provavelmente, está envolvida a dissolução de xenotima (favorecida pelo caráter

mais pobre em

ca do protolito, no caso de NP48a) ou de uma monazita de alta temperatura,

também rica em componente huttonita (ThSiOÐ (como sugerido pelo simultâneo aumento da
razão Th/U, no caso de NP50a).
Os biotita granitos regionais, reunidos sob a designação "tipo euatro Cantos", são
composiciona.lmente diversos, e têm origens variadas.

A

amost¡a NP56a, a despeito da ausência de granada, mostra claras afinidades com

os granitos Nazaré Paulista. A amostra NP45a tem amplo perdomínio de feldspato alcalino sobre o

plagioclásio, além de teores exageradamente elevados de
contribuições de fontes não crustais na sua gênese.
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Ba e sr que parecem

sugerir

Os granitos Quatro Cantos típicos são, comparados aos granitos Nazaré Paulista,
mais pobres em quartzo normativo, mais máficos, mais ricos em plagioclásio e Sr, e têm padrões
de ETR muito mais fracionados. Para eles, são sugeridas fontes metaluminosas, ricas em Sr e
portadoras de allanita, que seriam muito semelhantes aos biotita gnaisses granodioríticos aos quais
eles se associam no cÍrmpo.

Os teores de Fe + Mg +

Ti

desses granitos são

muito superiores aos obtidos por
fusão a T < 950' C dos protolitos crustais investigados experimentalmente e implicam a presenga
de importante proporção de material restítico (ou contribuição de magmas máficos mantélicos).
Esse componente seria rico em plagioclásio e possivelmente teria proporção importante de
minerais acessórios, como apatita, monazita e zircão, incluídos em minerais máficos.

A

despeito da possibilidade de serem em parte herdados, zircão e monazita
fomecem temperaturas suficientemente altas (825-900' c) para sugerir que a geraçâo desses
magmas tenha ocorrido por reações de quebra de biotita. É posslvel que, analogamente ao que
pode ter ocorrido nos granitos Nazaré Paulista, a fusão dos biotita gnaisses granodiorlticos que

deram origem aos granitos Quatro Cantos tenha ocor¡ido em condições de desequilíbrio, de tal
modo que a presença de elevada proporção de plagioclásio residual não impediu que os magmas
alcançassem teores elevados de Sr. Nesse caso, contudo, os protolitos são anomalamente ricos em

sr (e outros elementos incompatíveis, como ETRL

e Th), e parte significativa do Sr pode ter sido

incorporada no plagioclásio restítico.

3.7.2. Contribuição da geoquímica isotopica

A

interpretação convencionalmente admitida para a gênese dos granitos Nazaré
Paulista, i.e., fusão de granada-biotita gnaisses regionais, foi posta em cheque pelos dados
isotópicos smÂ.ld apresentados por Ragatki (1998), que mostrou que duas amostras desses
paragnaisses exibem eNdl muito menos negativos (-3 e -7) que os granitos Nazaré Paulista (-12 e 13).

Para a autora, a fonte mais provável seria o seu biotita gnaisse tonalítico (amostra

D3; cf. Tabela D.3) que exibiu valor de eNdl próximo ao dos granitos (-13). De fato, o caráter
apenas moderadamente peraluminoso dos granitos Nazaré Paulista coloca em questão a sua origem

a partir de fontes metapellticas, de alto A/CNK, e estudos experimentais têm demonstrado que
uma ampla gama de rochas crustais, inclusive metaluminosas (como o gnaisse D3), podem
originar magmas leucograníticos peraluminosos,

O gnaisse analisado por Ragatki (1998) mostra afinidades composicionais com a
unidade dos biotita gnaisses granodioríticos, rica em Sr e ETRL. Tem teof de Sr = 436 ppm, mais
elevado que o dos granada-biotita gnaisses, e mais consistente com o esperado da fonte de granitos
relativamente ricos em Sr. Seu padrão de ETR tem fracionamento praticamente idêntico ao dos

I
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granitos Nazaré Paulista (LalYb)N = 46. Sua composição normativa é, no entanto, relativamente
pobre em quartzo, e não poderia explicar o excesso de quaf,tzo em relação ao mínimo granítico P >
5 kbar

þor

fusão avançada ou incorporação de restitos)- menos ainda se os protolitos não são

peraluminosos, e não existe portanto deslocamento do mínimo para composições mais ricas em
quartzo, como preconizado experimentalmente (Holtz et al ., 1992b).

Aparentemente, como discutido anteriormente, os biotita gnaisses glanodioríticos
constituem os protolitos de granitos tipo Quatro Cantos. As fontes dos granitos Nazaré Paulista
poderiám ser alguns granada-biotita gnaisses de composição mais favorável (eventualmente,
misturas com outros tipos de gnaisses regionais), e o eventual aumento de Rb e Sr nos magmas em

relação às fontes poderia ser explicado se a fusão ocorreu em desequilíbrio ou com excesso de

Hzo.
Os novos dados isotópicos Rb/Sr e SmÀ,ld aqui apresentados expandem a base de
dados até então existente em número e representatividade, e permitem avaliar essas possibilidades
genéticas mais detalhadamente.

A Figura 3.21 compara os eNdezs e ETsr/t6srozs

dos granitos crustais da região de

Atibaia-Piracaia-Nazaré Paulista com os das rochas metamórficas da NESG. São indicados os
campos dos granulitos e metassedimentos regionais; entre estes, distinguem-se os campos das
metagrauvacas primitivas e dos metapelitos regionais (cf. capítulo 2). Os granada-biotita gnaisses
da região de Atibâia-Phacaia-Naza¡é Paulista são destacados em símbolos coloridos, e tendem a se

superpor com os metapelitos, em vista de seu caráter isotopicamente mais "evoluído".
Com relação às amostras estudadas por Ragatki (1998), pode-se observar que: (1) o

biotita gnaisse tonalltico DR3 tem

875r/8651625

(0,716) mais baixo que os granitos Nazaré Paulista

que dele teriam derivado (0,72Ð; (b) as composições isotópicas dos granitos de Ragatki (1998)
enconham-se denho do campo dos metapelitos definido neste trabalho; (c)

isotópico do granada-biotita gnaisse

o

comportamento

Dlc é distinto do das demais amostras da região aqui

estudadas: seu eNdrzs pouco negativo (-2,7) é compatível com o das metagrauvacas primitivas da

NESG (como o de sillimanita-granada-biotita gnaisses de Campos do Jordão; cf. Figura 3.21), e

r"u

87S./86Sru¡

muito elevado reflete o seu caráter francamente pelítico (alto K/Na, alto Rb/Sr).

Das onze amostras de granitos crustais da região de Atibaia-Pftacaia-Nazaré
Paulista para as quais se dispõe atualmente de dados isotópicos de Sr e Nd, seis têm sNdózs em
tomo de -I2 a -13 (Figura 3.21). Rochas metamórficas com sNdozs menos negativos patecem
predominar nos arredores da cidade de Nazaré Paulista (e.g., -8, nas duas amostras analisadas
neste trabalho, ou -3, na amostra Dlc), mas rochas diversas, incluindo os biotita gnaisses
granodioríticos, uma rocha cálcio-silicática (l'{P50c) e um granada-biotita gnaisse de caráter
restítico (NP57a), têm eNd625 essencialmente idêntico ao desses granitos (Fig. 3.21).

No conjunto de granitos com

eNdezs em

tomo de -12, as razões ETSl6Srezs variam

amplamente, e crescem entre 0,713 no biotita granito Quatro Cantos NP54 e 0,733 no muscovitabiotita leucogranito NP48a. Claramente, nesse sentido, está se passando de fontes metaluminosas,
com baixas razões Rb/Sr (como os biotita gnaisses granodioríticos--observa¡ a quase coincidência
da composição isotópica do gnaisse PI346b com o ganito NP54) para fontes metapelíticas (como
o granada-biotila gnaisse quartzoso e restítico NP57a).

Os granitos Nazaré Paulista se encontram em posição intermedi¿iria, como poderia
ser esperado de sua composição. As amostras estudadas por Ragatki (1998), mais félsicas, mais
pobres em ETR, são granitos hololeucocráticos composicionalmente mais semelhantes a granitos
de fontes metapelíticas, em concordância com suas ETSluSrex mais altas e mais próximas de
NP48a. os granitos Nazaré Paulista cinzentos (um deles, NP4la, do mesmo afloramento onde

fo¡am coletadas as amoshas de Ragatki) requerem fontes de menor Rb/Sr, possivelmente
intermediarias entre os granada-biotita gnaisses regionais e os biotita gnaisses granodioríticos.
Outras duas amostras de granitos cinzentos Nazaré Paulista, que ocorrem a oeste da

cidade de Nazaré Paulista (NP40f e NP50a), têm eNdezs claramente mais negativo- uma vez
mais, existe um biotita granito Quatro Cantos com o mesmo eNdózs e ttsr/E6srux ligeiramente

mais baixo (NP43). Não se conhecem, até o momento, protolitos com eNdozs tão negativos na
região, mas, se a polaridade que se esboça na dishibuição dos eNd625 das rochas metamórficas
pode ser generalizada, eles mais provavelmente deverão ser encontrados a oeste da faixa onde
foram coletadas essas três amostras- possivelmente em regiões mais profirndas do pacote
metamórfi co (ver adiante).

A

amostra NP56a é, composicionalmente, afim com os granitos Nazaré Paulista,
embora seja isenta de granada. Seu eNd625 mais baixo (-10) confirma que também os protolitos

menos "evoluídos" isotopicamente participaram do processo de ñlsão. O biotita granito cinzento
NP45a é, outra vez, um gtanito Quatro cantos com eNdozs semelhante (no caso, um pouco menos
negativo) com 87st/8us.u¡ mais baixo que um granito Naza¡é Paulista.

A

contribuição relativa de protolitos metaluminosos e de granada-biotita gnaisses
na gênese dos granitos cinzentos Naza¡é Paulista é ainda difícil de estimar. Observa-se que os

granitos Quatro cantos situam-se no limite superior (em termos de 87s16sr625), mas dentro do
campo dos granulitos regionais, e que aparentemente um componente, neles presente em maior
proporção, está deslocando as composições dos granitos Naza¡é Paulista para fora do campo dos
granada-biotita gnaisses regionais, no sentido de 875r/86S1625 mais baixos.

Uma fonte que rnisture as características dos granada-biotita gnaisses com a dos
biotita gnaisses granodioríticos parece bastante coerente com os argumentos geoquímicos acima
desenvolvidos, e poderia inclusive explicar os teores relativamente elevados de Sr dos granitos
Nazaré Paulista sem requerer processos de fusão em desequilíbrio.
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Deve ser considerado, por outro lado, que a fusão em desequilÍbrio pode, se as
aquecimento e extração dos magmas são suficientemente rápidas, resultar em

desequillbrio isotópico no sistema Rb/Sr (Barbero et al., 1995; Hammouda et al., 1996). A
eventual modificação das razões ttsr/tust será determinada pela estequiomehia da reação de
fusão- mais especificamente, se a proporção de minerais de alto 875r/865r (como as micæ) em
relação a minerais de baixo 87sr/tusr (como o plagioclásio) nessa reação for maior que a proporção
em que eles se encontram presentes no protolito, haverá aumento da ETsr/86sri dos magmas, e vice-

versa. Em casos mais comuns, envolvendo a reação de quebra de biotita em protolitos
metapelíticos, em que plagioclásio é menos abundante, o efeito observado é uma diminuição de
*75r/865r¡

(Barbero et al.; 1995).

É, portanto, possível, embora os dados ora existentes não permitam estimativas
quantitativas, que, se o processo de fusão oconeu em desequilíbrio, as razões 87St/86Sr¡ dos
granitos sejam algo distintas das de seus protolitos. Se algum deslocamento existe, ele parece ser
no sentido de diminuir 87sr/E6sr¡, não apenas no caso dos granitos Nazaré paulista, mas
eventualmente também nos granitos Quatro cântos, que têm sTslusri ligeiramente mais baixos
que os dos biotita gnaisses inferidos pela geoquímica elemental como seus protolitos. A ordem de
grandeza da diminuição de 87sr/86sr¡ nos granitos estudados por Barbero et al. (1995), gerados pela

quebra de biotita,

é de 0,005, um valor considerável, e

superior

a

alguns dos possíveis

deslocamentos observados no caso estudado. Embora possa ser especulado que o efeito global da
fusão em desequillbrio isotópico na quebra de muscovita poderia ser no sentido observado, já que

o mineral de mais alto Rb/Sr (a biotita) não participa da reação, caso, como sugerem os dados
geoqulmicos disponíveis, a razão Rb/Sr dos granitos Nazaré Paulista seja a mesma dos
metassedimentos, não há como sustentar a hipótese de fracionamento isotópico no sistema Rb-Sr.

Uma possibilidade altemativa para a geração de granitos de alto Sr (e baixo
mesmo em maciços peraluminosos, é a incorporação de um componente de origem
martélica, na forma de magmas básicos que se misturam com os magmas granlticos, e cujo
registro por vezes são apenas enclaves microgranulares (e.g., granitos de alto Sr do domo de
tTSr/86Sr,;,

Velay; Williamson et al., 1996).
O biotita granito cinzento rico em Sr e Ba NP45a pode dever suas caracteristicas
isotópicas à derivação a partir de uma fonte no manto litosferico subcontinental enriquecido (sua
composição isotópica é próxima à de granulitos máficos que podem ter se gerado a partir dessas
fontes; cf. Figura 3.21), e modelos de mistura podem ser traçados entre ele e diferentes fontes
metassedimentares pata dar conta da variação observada entre os granitos da região estudada.

Embora considere-se essa hipótese atrativa, este habalho revela que existe regionalmente um
pacote de gnaisses quimicamente peculiar, cujas características isotópicas são, em linhas gerais,
correspondentes às requeridas de um protolito crustal para os granitos Quatro Cantos róseos. O
que ainda falta, na realidade, é identificar o componente de baixo 875r/865r¡ e eNd¡zs mais negativo
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não um componente mantélico, mas uma rocha de baixo Rb/Sr de longa vida crustal,
provavelmente o embasamento das sequências supracrustais.
Escapou, há alguns parágrafos, a especulação de que esse embasamento se encontre
a (nor)-oeste da ¿irea amostada, em porções mais profundas do pacote. Nada inesperado para um
embasamento, mas convém lembrar o padrão complexo de distribuição das rochas na NESG,

como revelado pela isotopia de Nd (cf. capítulos 2, 6). o zoneamento dos eNd¡zs (e Tov(Nd),
quando aplicável) de granitos e gnaisses na região estudada é sugestivo de que os granitos que
constituem os corpos amostrados se desloca¡am de suas fontes o suficiente para invadir rochas
metamórfìcas isotopicamente distintas (com menor aNd625, ou seja, maior proporção de
componente de vida crustal mais baixa). A julgar pela composição das rochas com menor T¡¡a da
porção meridional do Domínio Socorro (gnaisse Dlc de Ragatki, 1998; sillimanita-granada-biotita
gnaisses de sapucaí-Mirim), o componente juvenil predomina na fração pelltica, i.e., existe uma
contribuição predominante do embasamento antigo para os granada-biotita gnaisses de AtibaiaPiracaia-Nazaré Paulista, que diminui nas rochas com maior contribuição pelltica do provável topo
estratigráfico da sequência (Campos Neto et al., l9B3). A idade da sedimentação, balizada pelos
Tp¡a mais baixos, seria

inferior a 1,35 Ga, e o pacote poderia ser, grosso modo, contemporâneo
com as supracrustais do Doml¡io Guaxupé e do "Grupo A¡d¡elândia" (V. A. Janasi & M.c.
Campos Neto, dados inéditos), embora em posição mais dist¿l em relação às fontes juvenis (arcos
magmáticos).

CAPÍTULO

4

GRANITOS ANATÉTICOS DO EXTREMO SW DO DOMÍNIO GUAXUPÉ: OS
GRANITOS TIPO PINHAL
4.1. Contexto geológico dos granitos Pinhal

o

sw do Domínio Guaxupé é a :iLrea-tipo dos "granitos pi¡har". Em
durante a década de 70, wernick & penalva (197g, l9g0) descreveram os

extremo

trabalhos pioneiros

granitos da região, destacando a intima associação dos biotita granitos equigranulares róseos com
os migmatitos regionais, e distinguindo-os dos granitos porfuíticos (descritos como "granitos nãoformadores de migmatitos"), atualmente considerados parte do "batólito Pinhal-Ipuiúna" (Haddad,

1995).

No conceito

desses autores, expandido em trabalhos posteriores

de E. wemick

e

colaboradores, a extensa região onde ocorre volumosa geração de granitos róseos equigranulares
em associação com migmatitos constituiria o "Grupo pinhal", uma unidade eshatigráfica de
retrabalhamento de crosta pré-existente no Neoproterozóico (e.g., wemick & Artur, 19g3).
Trabalhos posteriores têm demonstrado a ocorrência dos granitos tipo Pinhal em
amplos trechos do Domínio Guaxupé (e.g., cavalcante et al., 1978; winters, l9g1; oliveira et al.,
1984; campos Neto e Figueiredo, 1985; Morales, 1988; Janasi, 1992; Haddad,l995). Em direção
ao cinturão granulítico basal desse Domínio, as rochas mantêm seu caráter migmatítico, e os
leucossomas passam a ter cores esverdeadas,

A Figura 4.1 é um esboço da geologia do extremo SW do Domínio

Guaxupé.

A

notável abundância de rochas plutônicas é apenas parcialmente regishada nesse mapa, já que
rochas ortognáissicas constituem o principal volume do "complexo Metamórfico pinhal" (CMp;
cuja área de ocorrência se estende por toda a metade s/-sw da área), e inúmeros corpos de
granitos tipo Pinhal não podem ser tepresentados na escala adotada.
4.1.1 . As rochas encaixantes: Complexos MetamórJìcos

pínhal e Caconde

Rochas supracrustais predominam no "complexo Metamórfico caconde" (cMC;
nomenclatura de campos Neto, 1985), sequência meta-wlcanossedimentar que se estende como

uma faixa de direção Nw-sE com largura em tomo de 30-40 km em mapa desde a NW de
caconde, onde é encoberta por sedimentos da Bacia do paraná, até a leste de lpuiúna, onde é
truncada pela Falha de Jacutinga. Todo o conjunto encontra-se fortemente migmatizado e injetado
por corpos graníticos; por vezes, a distinção entre gnaisses para e ortoderivados é difìcil. Faltam

também estudos específicos voltados para a geologia desse complexo, de modo que sua
estratigrafia é desconhecida. Campos Neto e Figueiredo (1985) reconheceram dois pacotes
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principais: granada-biotita gnaisses bandados e gnaisses quartzosos com passagens a quartzitos
impuros. As principais ocorrências de quartzitos estão assinaladas na Figura 4.1 .
Como já observado, o "Complexo Metamórfico pinhal" (CMp) corresponde à iirea
de predomínio de ortognaisses graníticos s./., que devem ter origens e idades diversas. Rochas
metassedimentares são encontradas como intercalações de pequena expressão em muitos locais; tal
é o caso dos "kinzigitos" (cordierita-sillimanita-granada-biotita gnaisses) descritos nos arredores

de são João da Boa vista (Morales, 1988) e a norte de são José do Rio pardo (oliveira, 1973;
oliveiia e Ruberti, 1979). Metapelitos parecem mais abundantes a s de pinhal, onde são
identificados em vátios cortes alterados nas rodovias que ligam esta cidade a Jacutinga e a Mogi
Guaçu.

A

despeito da intensa migmatização, em mapeamentos de maior detalhe a
individualização de unidades dentro do cMP pode ser esboçada. Assim, na região enfe caldas,
Santa Rita de Caldas e Ipuiúna foram mapeados colpos de

(+ srtsr¡.xênio)-clinopiroxênio_

hornblenda-biotita gnaisses tonalíticos-granodioríticos ladeados por gnaisses graníticos
hololeucocráticos, que se dispõem imediatamente a w do batólito pinhal-Ipuiúna, além de (+
hornblenda)-biotita gnaisses graníticos s./., homogêneos, migmatlticos, que se dispõem como anel
extemo ao maciço sienítico Pedra Branca (Janasi, 1992). Datação U-Pb inédita do autor mostra

que,

a

intensa deformação e migmatização, esses ortognaisses constituem
manifestações iniciais do plutonismo neoproterozóico na região (idade de 640 + 15 Ma em
homblenda-biotita ortognaisse granítico, ponto PH97 /12, nos arredores de caldas, MG, Fig. 4.1).
Gnaisses bandados, localmente com importantes intercalações de anfibolitos/metagabros,
despeito

da

intensamente afetados por migmatização e localmente granulíticos, como os que ocorrem em
faixa a S de Botelhos, por outro lado, podem constituir núcleos de rochas mais antigas, talvez
mesmo o embasamento das sequências supracrustais.
4.

L2. O magmatismo granítico cálcio-alcalino potássico

o

em escala de reconhecimento por
vasconcellos e Janasi (1989) e Haddad (1995), ocupa a porção sul do Domínio Guaxupé na área
da Figura 4'1; tochas petrográfica e quimicamente equivalentes são reconhecidas formando
ocorrências de menor expresssão como inclusões e corpos marginais nos maciços sieníticos
Batólito Pinhal-Ipuiúna @PI), mapeado

Capituva e Pedra Branca (Janasi, 1992; Winters, 1981), além de formarem ocorrência isolada aNE
de Vargem Grande do sul (Morales, 1988), cujas dimensões podem ser bem superiores às
mostradas na Figura 4.1,

já

que parecem passar gradativamente, a NW, aos "gnaisses ocelares"
mapeados na região de são Sebastião da Grama (a sul de são José do Rio pardo) por campos

Neto e Figueiredo (1985).
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Figura 4.1. Esboço geológico da porção sudoeste do Domínio Guaxupé,
com localização das amostras de granitos tipo Pinhal estudadas neste trabalho
(quadrados, Subtipo 1; triângulos, Subtipo 2; círculos cheios, Subtipo 3).

1:

granulitos; 2= gnaisses (PI= ortognaisses, Complexo Pinhal; CA=
metasupfacrustais, Complexo Caconde); 3 ,4,5= batólito granítico
Pinhal-Ipuiúna (3: rochas intermediárias: monzonitos e quartzo monzodioritos;
4= hbl-bio quartzo monzonitos; 5= bio granitos róseos); 6: mangeritos
e granitos associados; 7: granitos tipo Pinhal; 8: sienitos Pedra Branca
e Capituva; 9= Bacia do Paraná.

A suite

de rochas que constitui o BPI é bastante variada, e

inclui desde gabros, que
formam ocorrências isoladas nos arredores da cidade de lpuiúna, até granitos róseos
hololeucocráticos, que perfazem boa parte da unidade Serra do Pau-d'Alho, que sustenta as
maiores elevações na porção central do batólito. Hornblenda-biotita quartzo monzonitos a
monzogranitos porfiríticos com lndices de cor entre 15 e

l0

constituem a unidade lpuiúna, a de

maior expressão areal no batólito, em especial em sua metade oriental, e também nas ocorrências
menores. Rochas intermediarias são localmente expressivas, e constituem o macigo monzonítico

Maravilha (extremo ocidental do BPI) e os quartzo monzodioritos São José da Prata þorção
central do batólito).
Estudos geoquímicos revelam que, dentro da ampla diversidade identificada na
suite,

aþns

traços comuns (tendência cálcio-alcalina potássica; teores relativamente altos de Ba e

s.l cogenético. Por outro lado, variações importantes condicionadas
geograficamente indicam que o batólito é formado por diversos corpos não estritamente
Sr) apontam para um caráter

comagmáticos; em particular, as facies mais diferenciadas têm composições muito variadas, e em

geral não podem ser modeladas como simples fracionados das facies mais primitivas (Haddad,
199s).
Datações U-Pb inéditas do autor mostram que rochas das diversas unidades que

constituem o BPI têm idades idênticas, dentro do erro (619-622 Ma), sugerindo que a constituição
do batólito se deu em curto intervalo de tempo.
4.1.3. A suite mangerítica São Josë do Rio Pardo
Corpos tabulares de ortognaisses de composição va¡iada entre mangerito e granito

formam uma extensa faixa de direção NW-SE, que se dispõe grosso modo ao longo do limite entre

os Complexos Caconde e Pinhal na iâ¡ea da Figura 4.1. Essas rochas são interpretadas como
produtos de fusão de crosta granulítica (e.g., Janasi, 1997a,b), e serão objeto de estudo detalhado

no próximo capítulo. Datações U-Pb em zrcão

já

disponíveis na literatura apontam idade

essenciàlmente idêntica à do magmatismo cálcio-alcalino potássico (625

f. 8 Ma; Basei et al.,

l99s).
4.1.4. Os maciços sienítìcos Capituva e Pedra Branca

As últimas manifestações plutônicas neoproterozóicas na região são dois maciços
sieníticos subcirculares que ocorrem a leste do maciço alcalino Poços de Caldas. Ambos são
constituídos essencialmente por álcali-feldspato sienitos de caráter potassico, saturados a

supersaturados; uma ocorrência menor de sienito subsaturado
þortador de nefelina) é identifìcada
no maciço Pedra Branca (ocorrência a sw, truncada pelo maciço poços de caldas; winters, 19g
l).

O caráter singular das rochas que constituem esses maciços é revelado pela notável
abundância de elementos litófilos, em particular K, Ba, sr e ETRL. Estudos mais detalhados
realizados no maciço Capituva sugerem a origem dos sienitos potássicos por fracionamento de
magmas básicos de composição equivalente à de minetes (i.e., lamprófuos isentos de plagioclásio,

com flogopita, clinopiroxênio, olivina e feldspato alcalino) que não ascenderam ao nível de
colocação do maciço (Janasi, 1993; Janasi et al., 1993).
o maciço Pedra Branca tem algumas feições distintivas, a principar delas a
ocor¡ência de uma unidade volumetricamente importante de sienitos sah¡rados de clara tendência
peralcalina (Winters, l98l), portadores de clinopiroxênio sódico (soda augita a aegirina-augita)
e
flogopita, e fortemente oxidados (com ilrneno-hematita e magnetita como minerais opacos)
(Janasi, 1996).

considerações estruturais e geobarometria de Al em homblenda indicam que a
intrusão dos maciços Capituva e Pedra Branca oconeu após significativo deslocamento vertical
(>10 km) da NESG. suas idades u-pb (pedra Branca,613 + 3 Ma, Toepfner, 1996; capituva,
610
+ 3 Ma; dados inéditos do autor) indicam que esse deslocamento ocorreu em curto intervalo
de
tempo após o metamorfismo principal.
4. 1. 5.

Aspectos esÚuturaís
Quase que sem exceções, as rochas precambrianas mostradas na Figura 4.1 exibem

foliação desenvolvida a altas temperaturas cuja disposição em mapa desenha mega-estruturas
importantes. A estrutura geral da porção ocidental do Domínio Guaxupé é a de um homoclinal,
com as foliações dispostas segundo NW-SE, geralmente com mergulhos moderados a baixos.
Forte lineação mineral se associa, e indica transporte para E na metade oriental do Domínio, e para
SE na sua porção

NW (Campos Neto & Caby, 1999b)

Essa estrutura é perturbada ao longo de corredores de direção NE-SW nos quais se

desenham inflexões importantes da foliação e dos contatos das unidades geológicas (Fig. a.l);
esses dobramentos suaves se associam a falhamentos de alto ângulo de mergulho que se

desenvolveram inicialmente
(Morales, 1988).

a altas temperaturas, mas que evoluíram até condições rupteis

A colocação dos maciços sieníticos

e

pedra Branca

foi em parte
condicionada pela evolução desses falhamentos (Janasi, 1992); a proeminente fotiação presente
nas rochas desses maciços tem origem magmática, e delineia o contomo dos corpos;
as foliações e
capituva

os contatos das rochas encaixantes se amoldam à geometria dos maciços, indicando intrusão
forçada sob condições dúcteis.

A

zona de cisalhamento Jacutinga constitui o limite meridional do Domínio
Guaxupé, e desenvolveu espesso pacote milonítico. Granitos porfníticos do BpI foram
transformados, junto a essa zona de cisalhamento, em augen-gnaisses sob temperaturas
significativamente mais baixas que as do metamorfismo principal (transformação da hornblenda,
biotita e plagioclásio magmáticos; geração de abundante epidoto e cloritâ). A ocorrência local de

milonitos de alta temperatura e baixo ângulo de mergulho, no entanto, sugere uma história
prolongada para essa zona de cisalhamento.

4.2. Geologia e petrografia
4.2.1. Aspectos de campo

Os corpos de granitos tipo Pinhal são diflceis de mapear, pois se associam de modo

muito íntimo aos migmatitos, como já revelado no "mapa dos arredores de Pinhal" esboçado por
Wernick e Penalva (1980). Ainda que em colpos menores, pode-se afirmar que oconências desses
granitos são encontradas por toda a iárea da Figura 4.1, menos abundantes dentro dos corpos de
granitos cálcio-alcalinos e de mangeritos-chamockitos (nos quais podem, localmente, formar
corpos intrusivos), e ausentes nos maciços sieníticos potássicos, que são mais jovens. Por outro
lado, as ocorrências individualizadas em mapa são em geral simples iíreas de predomínio, e não
devem ser vistas como "plútons" ou mesmo como unidades reológicas coerentes.

A

amostragem realizada paf,a este trabalho procurou sobretudo documentar a
diversidade pehográfica e de situação geológica e geográfica desses granitos. A grande maioria
das amostras provém de ocorrências isoladas, só representáveis em mapas de detalhe (l:25.000 ou

maior) que foram confìguradas no campo como cor?os relativamente homogêneos, embora em
geral ricos em inclusões de rochas gnáissicas. Em alguns casos, porém, foram amostrados corpos
de menor expressão, que constituíam bandas métricas a decimétricas concordantes ou näo com a
foliação de gnaisses migmatíticos que constituíam a rocha predominante no afloramento; tal é o
caso especialmente dos pontos PH97/05,08 e l3 (Foto 4.1), os dois últimos pedreiras aba¡donadas
em ortognaisses gfaníticos.

Uma diversidade petrográfica apreciável pode ser identificada nos granitos tipo
Pinhal em trabalhos de campo.
O índice de cor dos granitos Pinhal varia normalmente entre 3 e 12; a amostra mais
máfica estudada (sc77b) tem IC 18 (Haddad et al., 1997). Em muitos afloramentos, observa-se

:

uma facies mais escura, que pode ter tendência a inequigranular, sendo permeada por outra, em
geral volumetricamente menos expressiva, mais rosada, e geralmente mais grossa; nos
afloramentos PHl82 e SC77 ambas foram amostradas e estudadas.

já

a granulação pode variar em
paralelo com o índice de cor; é nas facies mais escuras que se identifica uma tendência
Como

mencionado nos casos descritos acima,
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inequigranular mais marcada, que pode evoluir para tipos levemente porfiriticos. Corpos desses
rochas foram mapeados a sul do maciço sienítico capituva por Janasi (1992), e é deles que provém

a amostra PH97/14.

o

granito Pinhal típico tem granulação média; facies finas, contudo, são
encontradas com frequência, e foram amostradas nos arredores da cidade de Pinhal (amostras
PH97l02a ePH97/04, esta de cor cinza-clara).

A mineralogia observável em amostras de mão é monótona; biotita é tipicamente o
único mineral máfico principal presente. Exceções são as rochas portadoras de granada,
amostradas em quatro pontos na região entre caldas e campestre. No ponto pH97/16, pedreira

com atividades de extração paralisadas, biotita granitos róseos de granulação média têm traços de
granada, e são permeados por facies mais grossa e de menor índice de cor nos quais a granada
ap¿¡rece em maior abundância (Foto 4.2). Nos pontos PH97/17,18 e l9 (cortes em rodovia a W de

campestre), granitos róseos portadores de granada são comuns; a amostra coletada no ponto
PH97l18 é um álcali-feldspato granito hololeucocrático que tem na granada o único mineral
máfico princþal. A amostra C4417 provém de um pequeno corpo de biotita-granada granito fino
intrusivo em faixa de hornblenda-biotita granitos porfiríticos que se estende pela borda ocidental
do maciço sienítico Capituva (Fig.

4.

a.l).

2.2. Aspectos petrográfrcos

As modas reportadas por Haddad et al. (1997) mostram que os granitos Pinhal

são

tipicamente monzogranitos com teores de quartzo relativamente elevados (25-31%), e feldspato
alcalino (33-44olo em volume) predominante sobre o plagioclásio (20-29o/o); localmente, são
encontrados sienogranitos (e.9., amostra PH200, com 53%o de feldspato alcalino
plagioclásio).

e

16% de

Ao microscópio, mostram texturas panxenomórficas, indicativas de que quartzo,
microclínio e oligoclásio devem ter cristalizado conjuntamente em boa parte da história de
resfriamento das rochas.

O microclínio fraca a moderadamente pertitico tem geminação em grade bem
desenvolvida, inclui plagioclásio e biotita, e é o mineral de maior tamanho nas variedades
inequigmnulares.
O plagioclásio (em geral, An36-26) mostra leve sericitização, e pode ter zoneamento
moderado nas variedades mais escuras, em particular as com tendência porflrítica (e.g., Janasi,
1992); nas variedades finas, contudo, podem ocorrer cristais com zoneamento marcante (Foto 6.3).

O

quartzo

é

normalmente intersticial, mas pode ser algo arredondado nas

variedades finas.

A biotita tem geralmente

como cor de absorção mais intensa o marrom. Nas
variedades portadoras de monazita e/ou granada, é geralmente manom-avennelhada, e tem
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frequentemente contatos retilíneos, e é incluída pelos minerais claros, feições indicativas de sua
cristalização se iniciou precocemente.

A

granada é subidiomórhca, e tem inclusões de quartzo e biotita nas amostras
PH97 /I6a e c; em C4417 e PH97l18, tende a idiomórfica.
Os minerais acessórios são reveladores de contrastes químicos importantes dentro
do conjunto de granitos Pinhal. Embora presentes em proporções pequenas, são fundamentais na

definição de diferentes linhagens, como demonstrado por estudos geoquímicos (Haddad et al.,
1997) e isotópicos (ver adiante).

Titanita

e

allanita são minerais acessórios cálcicos típicos de granitos
metaluminosos, i.e., com A/CNK <1 e AÀtrK > l; jâ a monazita é mineral acessório típico (e.g.,
vlach, 1983), embora não exclusivo (Bea, 1996a) de granitos peraluminosos, já que constitui o
mineral de ETRL (e Th) típico de sistemas com baixa atividade de cálcio.

Haddad (1995)

e

Haddad

et al. (1997) distinguiram perrograficamente duas

linhagens (ou "subtipos") de granitos Pinhal: uma formada por granitos portadores de titanita e
allar,.ita, e outra pobre em minerais acessórios, e reconheceram que essa divisão se refletia em
contrastes geoquímicos importântes.

O conjunto de amostras coletado para o presente frabalho foi alvo de estudos
petrográficos e geoquímica em trabalho de Iniciação científica (Rossato, l99g), no qual se
reconheceu uma terceira linhagem importante de granitos pinhal, portadora de monazita, e
portanto de caráter mais francamente peraluminoso. Nesse conjunto, incluem-se as amostras
portadoras de granada, mas também outras nas quais a biotita é o rlnico mineral máfico principal
presente (e.g., amostras PH97/01,02b e l4).
A subdivisão original de Haddad (1995) foi também revista por Rossato (199g);
optou-se por adotar um critério mais rigoroso na definição do subtipo portador de titanita e
allanita, excluindo as amostras nas quais aparecia apenas um desses minerais, em especial aquelas
nas quais a titanita ocolle apenas como pequenos cristais xenomórficos claramente associados a
reações secundi4rias envolvendo a biotita ou o óxido de Fe-Ti.

Assim, a subdivisão adotada no presente trabalho é a seguinte:
Subtipo 1- biotita granitos portadores de titanita e allanita primií,rias;
subtípo 2- biotita granitos peraluminosos, portadores de monazita (2a) ou de granada (e em geral
também de monazita) (2b), e facies fina (sem granada e com traços de monazita) (2c);
Subtipo 3' biotita granitos pobres em minerais acessórios, mas que podem ter alguma titanita
secundrária; incluem va¡iedades médias, predominantes (3a), e os biotita granitos do ponto sC-77

(3b), quimicamente distintos.

Allanita e titanita são raramente idiomórficas; a allanita é marrom-escura (Foto
4.4), ou, mais frequentemente (e.g., amosha PH97l09), mais clara e metamítica.

Foto 4.1. Leucossoma de biotita granito equigranular
róseo em biotita ortognaisse cinzento. Ponto PH97l13.
Foto 4.2. Aspecto macroscópico de granito Pinhal, Subtipo 2b: ft-Bt granito róseo é permeado por facies mais
clara e mais rica em granada. Ponto PH97/16
F'oto 4.3. Cristal de plagioclásio com forte zoneamento
normal em biotita granito fino (Subtipo 2c). Nx; lado
menor: 0,92 mm.

Foto 4.4. Cristal subidiomórfico de allanita marrom
associado a biotita e opacos em granito Pinhal, Subtipo

l, ponto P878. N ll;lado menor:

1,75 mm.

Foto 4.5. Cristais de monazita incluldos na biotita e no
quartzo; biotita subidiomórfica incluída no quartzo.
Amosta PH97l16c. N x; lado menor: 1,75 mm.
Foto 4.6. Cristais de monazit¿ nos contatos enhe feldspatos; microcllnio tem inclusão de plagioclásio com
borda albltica. Amostra PH97ll6c. N x; lado menor:
1,75 mm.
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A monazita ocorre como cristais equidimensionais, incluídos na biotita precoce, nos
minerais félsicos, ou nos contatos entre grãos (Fotos 4.5 e 4.6), evidenciando sua cristalização ao
longo de toda a história de resfriamento das rochas.

a todos os subtipos são os óxidos de Fe-Ti (ilmenita e
magnetita), que em geral compõem entre I e 2%o da moda, apatita (ca. 0,2o/o nos subtipos I e 3,
e
Acessórios comuns

menos abundante no Subtipo 2) e zircão, também mais abundante nos subtipos
algumas variedades hololeucocráticas do Subtipo 3, nas quais é raro.

I

e 3, exceto em

4.3. A idade dos granitos Pinhal: geocronologia U-pb

Não se dispunha, até o momento, de datações u-pb para os granitos tþo pinhal;
para este fim' foi preparada a amosfa PH97/01a, um biotita granito róseo-acinzentado
inequigranular médio do subtipo 2 (portador de monazita) aflorante no extremo
sul da NESG,
entre as cidades de Mogi-Guaçu e pinhal.

Tomando proveito da presença de monazita, foram analisados quatro cristais de
diferentes frações magnéticas desse mineral. Uma dessas frações mostrou-se concordante a ó13
t
5 Ma; as demais têm idades 207pbl206pb praticamente idênticas, em tomo de 607 Ma; a idade
obtida forçando-se a zero essas três frações é de 607,3 t 2,5 M'a, com MSWD = 0,0g
Ma (Fig.
4.2)' A reunião das quatro análises tem como resultado a idade de 60g,6 t 7,3 Ma, com
MSWD :
2'3' A baixa probabilidade de ajuste desses quatro pontos por erros analíticos apenas (<10%
segundo o programa ISoPLor) sugere que o tratamento dos dois conjuntos em separado,
a
despeito da pequena diferença de idades, respeita melhor a boa qualidade dos dados
obtidos.
Sete frações de zircão foram analisadas, e revelam a existência de um componente

herdado' que se torna progressivamente mais importante nas frações mais magnéticas. Em vista
disto, a procura por análises livres desse componente concentrou-se nas frações nm(-l) e m(-l).
Três análises, duas de monocristal e uma reunindo dois cristais prismáticos de nm(-l),
fomecem as
menores idades 207Pbl206Pb, que se agrupam no intervalo 624-627 Ma. Forçadas a zero,
essas
análises resultam em idade de 624,6 3,0 Ma, com MSWD = 1,3 (Fig. 4.2). As demais
frações

t

têm idades

207Pb/206Pb

variando entre 642 e 6g5 Mra.

Em vista de evidências de que a amostra estudada ocone em

¿fuea de caráter
fortemente migmatítico que esteve submetida a temperaturas iguais ou superiores
a 800oC durante
o metamorfismo principal, bem acima portanto da Tc da monazita, interpreta-se que
a idade obtida
pela regressão das fiações menos magnéticas de zircão, de 624,6 3,0 Ma,
data a cristalização
magmática da rocha. Tal idade demonstra que a geração dos granitos tipo Pinhal
é simultânea à de
ouhos tipos de granito produzidos pela anatexia crustal naNESG, como os mangeritos
São José do
Rio Pardo e os granitos Nazaré Paulista. As idades de monazita, cerca de 15 Ma mais jovens,

t
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refletem o resfriamento regional abaixo da Tc da monazita (ca. 650.c) ou, caso isso tenha
ocorrido mais rapidamente, um novo evento térmico a ca. 610 Ma (ver discussão no item 2.1.2).

0.102

æ
ô¡

-

0.100

êì
a

m(0)b)

zero; intercepto superior a
624.6 + 3.0 Ma,

MswD =

1.3

Forçado a zero; intercepto sup€¡ior a
607.3 + 2.5 Ma

-

0.094
0;7'1

207Pbt235u
Figura 4.2. Diagrama concórdia com idades U-Pb calculadas para zircões (vazios)

e monazitas (preenchimento cinza) do granito tipo pinhal pHgil0r. Fragões
de zircão entre pa¡êntesis e monazita Mnz0.65 (òoncordante a ca. 610 r\ia)
não foram incluídas nas regressões.

A

idade do componente herdado presente nos granitos tipo Pinhal não pôde ser
identificada inequivocamente em vista da existência de importante perda de pb pós-cristalização
magmática nas frações com herança estudadas.

o

intercepto superior da amosfa com idade
mais alta (m(+l)), única que aparentemente foi pouco afetada por perda de pb, se
forçada ao intercepto inferior de 625 }y'ra, é) 2,1 t 0,4 Ga, sugerindo contribuição de material
de
idade paleoproterczóica, em acordo com a assinatura sm-Nd da mesma amosha (ver
adiante).
207Pbl206Pb

4.4, Geoquímica elemental
4.4.1 , Díagramas de variação

para elementos maiores

e traços

como discutido no item precedente, com base nos novos dados obtidos, em boa
parte com o trabalho de iniciação científica de Fabíola Rossato, foi feita uma revisão
da divisão
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dos granitos Pinhal em dois subtipos reconhecida por Haddad et al. (1997) e
Janasi (1997a). As
diferenças pehográficas têm em geral uma correspondência química muito
bem definida.
os granitos do subtipo 2a þortadores de monazita) se destacam, em termos
geoquímicos, por apresentaÌem maiores teores de cao e Alzo¡, apesar
de serem em média mais
ricos em sio2 Que os demais granitos pinhal (Figuras 4.3, 4.4). Também ca¡acterísticos
são os
mg# mais altos e os teores de zr mais baixos (Figuras 4.3, 4.4). Esse comportamento
revela a
nítida tendência desses granitos a convergir para o campo composicional dos granitos
crustais
francamente peraluminosos, mais comuns no Domínio Socorro (os granitos
tipo Nazaré paulista;
cf' capítulo 3)' Claramente, contudo, esse subtipo não pode ser considerado idêntico aos granitos
Nazaré Paulista, já que a correspondência geoquímica não é observada para
todos os elementos
(Figura 4.4) e, fundamentalmente, os contrastes petrográficos são evidentes,
com destaque para a
ausência de granada, mineral típico dos granitos tipo Nazaré paulista.

os poucos gtanitos com granada presentes na porção sul do Domínio Guaxupé,
reunidos no Subtipo 2å, são quimicamente variados. As duas amoshas
do afloramento pHgT/16
pouco se distinguem dos granitos do subtipo 2a. Teores mais ba.ixos
de ca (Fig.4.3) e sr são as
diferenças mais notáveis. Já as amostras dos outros dois afloramentos
têm caráter geoquímico
muito distinto. Ambas são ainda mais ricas em sio2 (>752o), e têm mg# e
cao bem mais baixos.

A

amostra PH97 /19a, a mais rica em em sio2 do Subtipo 2a, é de uma afloramento
vizi¡ho a
PH97/18, no qual localmente se encontram granitos portadores de granada, parece
e
mostrar
maiores afinidades químicas com essas duas amostras,

os biotita granitos finos, róseos ou acinzentados, aqui agrupado s como subtipo 2c
são marginalmente peraluminosos (A/CNK = 1,03); embora mostrem,
como os granitos do
subtipo 2a, com os quais se associam no campo, alguma superposição com o c¿rmpo
composicional dos granitos tipo Nazaré paulista (e.g., Figs. 4.3 e 4.4),
tendem a ocupar uma
posição intermediária entre eles e os demais granitos tipo pinhal; seus
teores de
mg#, por exemplo, são um pouco mais baixos.

cao e S¡ e os

os

granitos do subtipo 1, que apresentam titanita e a anita como minerais
acessórios relativamente abundantes, têm caráter marginalmente peraluminoso
a metaluminoso
(A/CNK : 0,98- l,02). Distinguem-se claramente dos granitos do subtipo pelos

2
mg# mais baixos
(23-28) para teores equivalentes de SiOz, teores mais altos de Zr e mais
baixos de Ca e Sr (Figuras
4.3 e 4.4).

os granitos do subtipo 3, caracterizados pera ausência ou pequena abundância de
minerais acessórios característicos nos outros dois subtipos, tendem a mostrar
comportamento
intermediário. Esse comportamento é evidente, por exemplo, na tendência
de variação dos mg#,

que parece dar continuidade à tendência esboçada por ortognaisses que
se associ.¡m espacialmente
a granitos do Subtipo 3 (Figura 4.3).
4.4,2. Padrões de elementos teruas-faras

os padrões de ETR de granitos dos Subtipo 2a e 2b

são mostrados na Figura 4.5.
Embora as abundâncias de ETRL vatiem um pouco, o fracionamento entre eles,
medido pela razão
(LalSm)¡, é praticamente idêntico (4,4-6,5).

A principal variação observada ocorre nos ETRP. A amostra pH97 /}la deve sua
razão (LalYb)¡ bastante elevada (ll0) principalmente ao forte fracionamento
dos ETRp
(Gd,ryb)N = 8,3), enquanto o biotita-granada granito fino c4417 tem padrão
tipo "asa de gaivota,,
típico de granitos muito fracionados, o que é corroborado pelos teores elevados
de y e Rb (cf.
Tabela C.4).
Entre as demais amostras, o biotita granito menos fracionado (pHgz /14) é mais
rico
em ETRP (Gd/Yb)N = 3), e o granito pH97/02b não tem anomalia negativa de
Eu (EuÆu* = 1,03)
e mostra padrão de ETRP singular, com enriquecimento relativo dos elementos
mais pesados que

o Ho (Fig' 4.5).

o

biotita granito portador de granada pH97 /r6a (subtipo 2b) tem padrão
intermediário entre os demais, com (La.ryb)¡ = {7.
os padrões de ETR dos granitos finos do subtipo 2c são mostrados na Figura 4.6.
O granito cnza PH97l04 tem padrão similar ao de PH97/16a, aparentemente o mais
tlpico para o
subtipo 2, com (La,/Yb)¡ = 50. o granito róseo pH97 /02a tem fracionamento um pouco
menor
(LalYb)N = 38), uma vez mais devido a variações nos ETRp (Gd/yb)N 2,7.
=
Outras feições
peculiares são a ausência de anomalia de Eu (EuÆu*
= 0.90) e a presença de uma anomalia
negativa de ce, confirmada por análises em duplicata e por métodos diferentes (ICPMS
e INAA).

Os padrões de ETR dos granitos do Subtipo I são caracteristicamente muito
fracionados (LaiYb)N em geral entre 100 e 200; Fig. 4.7), comparticulff destaque para
os teores
de ETRL' os mais altos entre todos os granitos tipo pinhal (e.g., La: 150-330 ppm).A
amostra
PHl2c distingue-se pelos teores mais altos de ETRp, que resultam em (La.ryb)¡ menos exagerado
(ca. 60). O fracionamento dos ETRL é notável (LalSm)¡ = 9-15, com
consequências di¡etas
sobre

as ¡azões Sm./Nd notavelmente baixas dessas rochas

(cf. item 4.7).

os padrões de ETR de granitos do subtipo 3 são mostrados na Figura 4.g, que
revela o notável contraste ontre as amostras cA200 e cA270, do Subtipo 3a, e a amostra
sc77a,
do Subtipo 3b.
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tipo pinhal.
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Figura 4.5. Padrões

de ETR de granitos pinhal, Subtipo 2, nomalizados pelo
condrito (Boynton, 1984).
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de ETR de granitos pinhal, Subtipo 2c, normalizados pelo
.o:{!!g_d:.Ðo_Vnton (1984) e comparados com-os das amoitras pH97l01
ePH97/14 (Subtipo 2a).
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Figura 4,7. Padrões de ETR de granìtos pinhal, Subtipo l, normalizados pelo
condrito (Boynton, 1984, e comparados ao da amostraÞHezlO tu qsut tipo'2aj
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de ETR de graniros pinhal Subtipo 3, normalizados pelo
condrito(Boynton, 1984) e comparados com o da amostra pBTS (Subtipo
1)
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Figura 4.9. Padrões de elementos incompatíveis normalizados pela média crustal de
Wedepohl (1995) para graniros tipo pinhal.
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As amostras cA200 e cA270

são relativamente ricas em
ETRL, mas têm padrões
menos fracionados que os granitos do
Subtþo L A amosha CA27O ((Lalyb)N
= 67; (LalSm)¡ =
tem características intermedi¿írias entre
o granito pHr2c (menos fracionado dos granitos
do
Subtipo l, com (LalSm)¡:9) e CA200,
que deve seu û:actonarnento
moderado (LalYb¡* = 31¡
ao pequeno fracionamento das ETRL
((Lalsm), = 3,6).
o padrão do granito PH97 /22a, também do
Subtipo 3a, tem forma semelhante ao
de
CA270, mas a teores bem mais baixos,
e sem anomalia negativa de
Eu.
As amostras do afloramento sc-77 (apenas
sc-77a émostfada na Figura 4.g) têm
padrões de ETR relativamente pouco
fracionados ((La.ryb)¡
ca. 23) e isentos de anomalias
negativas de Eu' Esses granitos,
aqui reunidos no subtþo 3b, foram
consideradas típicos
representantes do subtipo de granitos pinhar
pobre em minerais acessórios por
Haddad et ar.
(l 997) e Janasi (1997 a).

1

=

4.4.3. Padrões de elementos traços

uma síntese das características geoquímicas
dos granitos tipo pinhal é apresentada
na Figura 4.9, onde os teores de elementos
huçoslessus rochas foram normalizados
pela média
crustal de wedepohl (1995)' Além
dos aspectos já destacados anteriormente,
o diagrama ilustra
alguns
aspectos importantes:

-

-

-

em um grupo de amostras que incrui
os três granitos do subtipo apresentados
e o granito
c4200 (subtipo 3a), existe uma reração inversa
entre os teores de *o, Ta, y e ETRp
(t u) por
um lado e La-Nd e Th por outro; o aumento
de *o é acompanhado de aumento
mais
pronunciado de Ta, de modo que
as razões Nb/Ta diminuem de
42 em pHgT /0g para 3,7 em
c4200; em pararelo, TiNb diminui de 354 para
123. Essas variações cla¡amente
refletem o
paper dos minerais acessó¡ios allanita
e titanita, e serão discutidas adiante
(item 4.5.4);
os granitos do Subtipo 2 tendem a
exibir comportamento inrermediririo (e.g.,
*bÆa = g_16;
La'¡Nb = 4-8); os granitos do subtipo
3 sc77a (Fig. a.9) e pH97r22a são pobres em
Ta, e
mostram teores ainda mais baixos que
os dos granitos do subtipo 1,
e razões M/Ta da mesma
ordem (29-33);

l

as ¡azões

Th/u sâo muito elevadas nos granitos do
subtipo 1 com alto LaÀIb e em pH97
/22a
(>36)' e caem nos granitos do subtipo
2 (em geral, g-13, mas com m¿íximo
de 24 no granito
porfirítico pH97/14 e mínimo de 2,4
no graniro fino pH97/02a);
os teores de

cs

são tipicamente inferiores à média
cn¡star; a exceção novamente é o granito
fino PH97 /02a, que tem teor de Cs igual
à média cnrstal;

'

os teores de Sr de todas as amostras são inferiores à média
crustal, o que se reflete em fortes
anomalias negativas com respeito aos elementos de incompatibilidade
próxima, em especial
nos granitos do Subtipo l, ricos em ETRL.

4.5. Discussão dos dados de geoquímica elemental
4'5' l ' os elementos maiores: inferências sobreþntes e
condições de geração dos magmas

As

composições normativas

em termos dos componentes Qtz-An-Ab-or dos
granitos tipo Pinhal foram plotadas em diagramas
triangulares para o sistema haplogranítico
(Figura 4.10) e para o sistema dos feldspatos (Figura 4.l
l).

De acordo com os poucos dados

geobaroméFicos disponíveis, as pressões
registradas no pico do metamorfismo principal que gerou
os granitos pinhal na região estudada se
encontravam na faixa de 6-g kbar (oliveira & Ruberti,
1979; vasconcellos et al., r99r). A
estabilidade de ortopiroxênio ferrossilítico durante o metamorfismo
em rochas mangeríticas do
maciço são Pedro de caldas, no extremo NE da área de
ocorrência de granitos pinhal aqui
considerada, indica p > 7 kbar (Janasi, 1992).

As pressões relevantes para a geração dos granitos pinhal devem, portanto,

ser
superiores a 6 kbar. Em muitos casos, esses granitos não
devem ter migrado significativamente de
seus sltios de origem, como indicado pelo caráter
heterogêneo e pequeno porte dos corpos em que
eles ocorrem, de modo que valores em tomo de 7 + 2 kbar podem
ser utilizados como ¡eferência
para a sua geração e cristalização.

No diagrama etz-Ab-Or, as composições dos granitos do Subtipo 2 ocupam
um

campo mais rico em Qtz, que se superpõe claramente ao
c¿rmpo dos granitos Nazaré paulista (cf.
item 3.5). os teores de etz são incompatíveis com o minimo granítico
às pressões estimadas, o
que' como no caso dos granitos Nazaré Paulista, pode
refletir o caráter peraluminoso dos magmas
(deslocando o mínimo para maiores teores de
etz; Holtz et al., r992b)e/ou a presença de excesso
de quartzo por fusão mais avançada ou por incorporação
de restito. A variação observada no
conjunto de amostras do subtipo 2a e dentro do par de
amostras do afloramento pH97 fi6, no
sentido de diminuição de etz com a diferenciação, sugere que
o segundo fator é importante nesses
magmas.

As composições dos granitos do subtipo I se superpõem às dos granitos
euatro
cantos, e têm teores de etz mais baixos, como os esperados
às pressões estimadas

para sua

geração.

os granitos do subtipo

3a são composicionarmente diversos, mas a maior parte das
amostras tende a exibir teores de
Qtz equivalentes e razões Or/Ab superiores às dos granitos do
subtipo 1. Exceções são as amostras cA270 e pB97/r7a, com
teores mais altos de quartzo, e a
amostra PH97/06' mais máfica, que tem a maior proporção
Ab/or entre os granitos estudados. É
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provável que o excesso de quartzo
em cA270 reflita sua associação, no c¿rmpo,
com gnaisses
quartzosos, que poderiam se¡ um constituinte
importante
de sua fonte.

No diagrama An-Ab-or (Figura 4.l l),
observa-se que muitas amostras encontramse no campo de fase dos plagioclásios,
mesmo quando se conside¡a a cotética
a a(Hzo) próxima de
1, a pressões relevantes para o caso
estudado.

Entre os granitos do Subtipo 2, as amostr
são as mesmas que têm excesso de qttartzo,rerorçando
deslocam do mínimo granítico em direção
às de seus protoritos. As composições
dos granitos do
Subtipo 2 mais diferenciados não excedem
a cotética a 5 kbar e a(HzO) = 0,6 (Figura
4.ll),
sugerindo que os magmas eram insaturados
em Hzo, mas mais hidratados que
os do subtipo 3.
Entre as amost¡as dos subtipos I e 3,
distingue__r. uqu.lu, que têm excesso de
plagioclásio em relação ao mínimo,
como os granitos mais máficos pHgT/06e pH97l09,
e uma
tendência a fracionamento de pragiocrásio
em direção a maiores or/Ab e mais baixos
teores de
An; algumas amoshas diferenciadas se posicionam
em tomo das cotéticas (entre 5 e r0 kbar) para
a(H26;= 0'35, varor esperado para magmas
gerados em reações de quebra
da biotita (Thompson,

";:#äî:Triï:åï::,'rï::î:

1996).

o

par de amosfas do afloramento sc-77
(subtipo 3b) tem forte conrraste
composicional, coerente com extraçâo
de plagioclásio relativamente cálcico (_ An35).
contrariamente aos demais casos, contudo,
existe um reve aumento no teor de
Qtz nessa
passagem.

As Figuras 4'12 e 4'13, onde as composições
normativas (clplv) de rochas
metamórficas regionais são comparadas
às dos gfanitos pinhar, permitem tec"r argumas

considerações sobre as possíveis iíreas-fonte
de.r", gr*i or.
As rochas metapelíticas são muito pobres
em

An (e ricas em or) para constituir o
protolito dos granitos do Subtipo 2,
aindaque se considere exclusivamente
o potássio contido na
muscovita como disponível para reação (e
consequente deslocamento das comiosiçoes
no sentido
oposto ao do vértice or com a ut'ização
da mesonorma; cf. discussão no item 3.5.1).
As
metagrauvacas da NESG mostfam
composições muito mais adequadas para
exprícar as
composições dos granitos do subtipo 2,
tanto em termos dos excessos de pragiocrásio
como de
quartzo observados nas amostras
menos primitivas; a composição do granito
pHgT/r^
mais máfico

se superpõe nos dois diagramas ao campo
das metagrauvacas.

As variações composicionais observadas nos granitos
dos Subtipos I e 3 sugerem
que vários dos granuritos intermediários
e ácidos têm composição, em temos
dos

componentes
aqui considerados, compatíveis com as
esperadas de suas fontes (ou de restitos
deixados após a sua
extração)' Granulitos básicos ou granulitos
intermedi¿irios ricos em An, como alguns
dos granada
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granulitos de varginha (Figura 4.13), não parecem
bons candidatos às fontes dos granitos do
Subtipo l.
4.5.2. Rb, Sr e Ba: comportamento dos
feldspatos e micas

comparados aos granitos tþo Nazaré paulista,
os granitos tipo pinhal tendem a
apresentff maiores razões Ba./sr e Rb/sr (Figura
4.14), fato considerado po. J"o"ri (r997a) como
indicativo de que eles têm uma
"fonte quarEo feldspática (gnaisses tonallticos a granodiorlticos)
com plagioclásio dominante sobre a biotita
na paragênese residual (aproximando-se das
fontes do
tipo 'limitada por biotita' de McDermott e t al.,
1996),, .
Granitos gerados em condições de equ'íbrio por
reaçôes de quebra da biotita a
partir de protolitos em que plagioclásio
é abundante têm sua geração limitada pela exaustäo
da
biotita; como resultado, o resíduo terá baixo D(Rb)
e D(Ba) e alto D(Sr).
Também apontam nesse sentido as baixas
razões K./Rb (em geral < 240), inferiores
às da maioria das rochas metamó¡ficas regionais
e também aos granitos da região de Atibaia_
Piracaia-Nazaré paulista (250-310; Fig.

4.14).

A

crosta granulítica residual deixada após a

extração desses granitos terá suas razões
K/Rb aumentadas, e pode constihrir a fonte ideal para
os
magmas mangeríticos estudados no próximo
capítulo.
A tendência esperada, de aumento de Ba/sr, Rb/s¡ e diminuição
de K.rRb, entre a
fonte e um granito relativamente livre de resíduos,
é delineada nos dois diagramas da Figura
4.r4
para granitos dos subtipos r e 3, tendo
como extremos o granito rico em restito pHgTl0g
eo
granito leucocrático do subtipo 1 c4200.
No intervalo considerado, cristarização fracionada
envolvendo a extração de plagioclásio tem efeito
semelhante.
Nos granitos do subtipo 2a, as razões Balsr permanecem
baixas (2-3), e a única
diferença em relação aos granitos Nazaré Paulista
é o ligeiro aumento do Rb, refletido nas razões
Rb/sr e K,/Rb' Aparentemente, esses magmas se geraram
a temperatuas mais baixas que os do
subtipo 1, e nessas condições (T= ca. 7500 c; cf.
item seguinte) a ñrsão deve ocorrer por quebra
da muscovita, que é menos rica em Ba que
a biotita,
que gera r.m.puioloørrico, fase
"m.eução
que tem alto D(Ba). Artemativamente,
um modero simila¡ ao proposto para os granitos
Nazaré
Paulista (cf item 3.7) poderia ser advogado:
se a taxa de fusão é
a ponto de K"n = r (i.e.,
'þida
não há equilíbrio com o resíduo sórido, e
a composição do magma reflete a contribuição
de cada
fase envolvida na reação), a quebra de
muscovita em presença de plagioclásio e quartzo pode
resultar em magmas com razões Ba/sr e Rb/Sr
pouco ou não superiores às dos protolitos.
Nesse
caso' o menor K/Rb em relação aos granitos
Nazaré Paulista poderia responder a diferenças
nas
composições das fontes.

Duas amoshas de granitos do subtipo 3a (cA270 pH97
e
/22a) se destacam das
demais na Figura 4.14 por suas artas razões
BalSr (ca. 6) e K,lRb, que refletem teores baixos (120-
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l4s

155 ppm) de

sr e altos de K

(6,2%o e

7,lvo de K20, respectivamente), e as aproximam das razões
apresentadas por granitos associados a rochas
chamockíticas da supersuite São José do Rio pardo

(cf' capítulo seguinte). o comportamento de K
e Sr parece refletir a fusão sob baixa a(H2o),

desloca o mínimo no sentido de maiores razões
Or/Ab.

que

4.5.3. Termometria de saturação em zircão, apatita
e monazita

As temperatuas de saturação em zircão, apatita e
monazita dos granitos pinhar são

apresentadas na Tabela C.4.

Muitas das amostras apresentam teores baixos de pzos,
e apenas as do subtipo 2 são
portado¡as de monazita, de modo que as
temperaturas de saturação em zircão constituem,
na maior
parte dos casos, a melhor informação disponível.

As mais baixas temperaturas de saturação em zi¡cão
são obtidas nos granitos do
Subtipo 2 (750-780" C); valores ainda mais baixos (720-700.
C) são obtidos nos g¡anitos
portadores de granada pH97/r6c e pH97lrg (Tabera

c.4). rJma vez que as amostras provêm de
oconências distintas, não é possível certificar-se
de que estejam saturadas em ztrcão. rndicações
nesse sentido são a diminuição do teor de
zr (comqueda equivalente da temperatura de saturação
de 760 para 700' c) na facies mais leucocrática
do ponto p*gT/r6 (Tabela c.4) e a presença de
zircões herdados na amostra p*g''/01 (cf. item 4.3),
que tem o mais alto teor de Zr (ró0 ppm)
e
temperatura de saturação (7g0. C) desse coqiunto.
As temperaturas de saturação em apatita obtidas pelo
método de Harrison &

watson (1984) são muito imprecisas nos granitos
do subtipo 2, devido aos baixos teores de pzos.
Esses teores baixos, a despeito do caráter
marginalmente peraluminoso (A/CNK: r,00-r,07)
das
rochas' confirmam as temperatuas relativamente
baixas dos magmas (os menores valores obtidos
para o subtipo 2 pela calibração de Harrison
& Watson, 1984, estão na faixa de 770-790" C), e
que' como no caso dos granil0s Nazaré paurista,
não existe nenhum aumento significativo da
solubilidade da apatita em magmas peraluminosos
com A./CNK < l,l.
As temperaturas de saturação em monazita obtidas pelo
método simplificado de
watson (1988, apud vy'att & Harley, 1993) são,
como no caso dos granitos Nazaré paulista, cerca
de 30" c mais altas que as de saturação em zircão;
nos dois granitos finos do subtipo 2c, o
confiaste é um pouco maior (ca. 50. C; Tabela
C.4).

o intervaro de valores calcurado para a faixa de variação da porcentagem
em peso
de H2o dissolvida no magma indica temperaturas
miíximas de 790-g20o c para H2o = 2%o, que
corresponderia, a pressôes da ordem de 7 kbar,
a a(H2o) < 0,2, varor muito baixo para esses
granitos. Os valores de T mais baixos, correspondentes
a HzO: g%o (a(HzO) = 0,7 a 7 kbar), são
idênticos aos obtidos por termometria de saturação
em zircão (cf. Tabela c.4). Exceção são

novamente os granitos finos, um pouco mais
ricos em ETRL; a amostra pHgT/04 tem temperatura
de saturação em monazita superior a 790o
C mesmo a H2O: g% (Tabela C.4).

os mais altos teores de Zr dos granitos do subtipo
1 se refletem em temperaturas de
saturação em zircão significativamente
mais erevadas (g35-925. c). A queda do teor
de zr no par
de amostras do ponto p'rg2 (540 para 300 ppm)
indica que, ao menos nesse caso, o magma
se
encontrava saturado em zircão, e que a temperatu¡a
mais baixa (g35o c) pode medir a cristarização
de faiies mais fracionadas. A amosha PHIT
/0g tem claras evidências de ser rica em mate¡ial
restítico (cf. item precedente), de modo que
a temperatura de 9250 c nera obtida deve
refletir a

presença

de zircão herdado. Assim, as temperaturas intermediririas
(g55-gg5"

c)

devem
representar melhor as condições de formação
dos granitos do Subtipo l.
As temperaturas de saturação em apatita são
entre 30 e 50. c mais artas que as de
satuÌação em zircão, exceto na amosh apBgT
/0g, onde é mais baixa (Tabela

c.4).

As temperatuas de saturação em zi¡cão são
muito variáveis nos granitos do subtipo
3; em muitos casos, as rochas estäo claramente
insaturadas em ztcão,como é mais evidente
nas
amostras PH97l09c, rga e 22a, que têm
teores de
en'.e 25 e 33 ppm, e corespondentes
temperahras de saturação entre 640 e 660.
C.
os valores mais altos foram obtidos em granitos
do subtipo 3a, e se concentram em
tomo de 835o c' mesmo valor obtido na amostra
mais diferenciada do subtipo l. As duas amostras
de granitos do subtipo 3b, correspondentes a
tipos mais e menos diferenciados do mesmo
afloramento, têm tempefatura de saturação
em zircão um pouco mais baixa (ca. gr0"
c).
As temperaturas de saturação em apatita são sempre bem
mais elevadas, e
alcançam' mesmo nas rochas insaturadas
em zircão, varores da ordem de g60-g90.
c. valo¡es
exhemos de ca' 950o c são obtidos em
algumas amostras que têm entre 0,14 e 0,r9%o p2o5,
e
provavelmente incorporam apatita
restítica.
queda acentuada do teor de pzos com
o
fracionamento no par de granitos do subtipo
3b (de 0,17% p'* 0,06%oTabela 8.4) sugere que
os
magmas desse afloramento se encontravam
supersah[ados em apatìta.

zt

A

4'5'4' O comporlamento

dos ETR, Th, u, Nb e Ta: a influência dos
minerais acessórios

os padrões de ETR fortemente fracionados dos granitos
portadores de aranita

titanita (subtipo

l)

e

são similares aos dos granitos
Quatro cantos da região de Atibaia-piracaiaNazaré Paulista' Da mesma forma que
naqueles granitos, as razões LalTh elevadas (>5:r;
Figura
4'15) sugerem que a allanita, e não a monazita
controra a incorporação dos ETR na ¿fuea-fonte
dos
magmas parentais dos granitos do Subtipo
l.

do subtipo

I

Aparentemente, os valores extremos de (Lalsm)¡ (9-15)
observados nos granitos
só são alcangados em granitos portadores de a anita; as consequências

para o

fracionamento entre Sm e Nd serão discutidas no item 4.7.
Também a forte anomalia negativa de
Eu dos granitos do Subtipo I (EuÆu*
0,43-0,6g) deve refletir a influência preponderante da
allanita sobre os padrões de ETR dessas rochas, com seu
fracionamento mais acentuado entre La e
Gd.

:

Em conhapartida, as razões La,/Th em tomo de 2:r dos granitos
do subtipo 2
devem ser controladas pela dissolução de monazita na
fonte. Cristal de monazita da amostra
PH97 /02a analisado por vlach et al. (1999) tem LalTh
en",e 2,3 e 2,g e (LalSm)N enrre 4,3

e s,7,
dentro da faixa observada nesses granitos. A amostra de granito
pHgT
fno
lL2atem teores muito
baixos de La e Th para defin.ir uma tendência em termos
de LalTh, mas o ouho grarito do subtipo
2c (PH97
segue craramente a tendência das demais amostras
do Subtipo 2 e dos granitos
Nazaré Paulista (comparar Figuras 3.l7 e 4.15).

/0\

o

comportamento das amostras do Subtipo 3a é, também
em termos das razões
La./Th, intermedi¿irio entre os outros dois grupos (Fig. a.r5).
A correlação enhe a diminuição de
La./Sm e o aumento dos teores de Nb e Ta observada
na amostra cA200 deve refletir a
conhibuição de titanita, que tem padrões de ETR pouco
fracionados, com picos entre o pr e o sm
(e'g., Bea, 1996a). Como mostra a Figura 4.g, esse
mesmo efeito aparece na amostra pHl2c, do
subtipo 1, que tem alto La e LalTh tlpicos da contribuição de
allanita, mas Lalsm mais baixo e
teores de Nb e Ta mais altos que as outras amostras
do mesmo grupo.

os granitos do subtipo 3b têm teores baixos de ETRL e Th
negativas de Eu; tais feições devem ser ahibuídas à
baixa proporção

e não exibem anomarias

de monazita ou alanita
incorporada a esses magmas em suas fontes, seja por sua
indisponibilidade, seja porque a extração
dos magmas foi rápida o suficiente para impedir que
teores de equilíbrio fossem arcançados.

o

fracionamento dos ETR nos granitos marginalmente peraluminosos
(subtipo 2),
medido pelas razões (LalYb)¡, tem variações importantes,
dadas principarmente por variações nos
teores dos ETRP. o fracionamento trpico está em tomo
de 40 e 50, valor pouco inferior ao
observado nos granitos Nazaré paulista (54-66), mas claramente

muito mais alto que o das
metagrauvacas ((LalYb)N= 2'7-7,2) e da grande maioria
dos granulitos regionais (cf. capítulo 2).
Excetuado o padrão "asa de gaivota" do biotita-granada granito
cA4r7, tlpico de
granitos diferenciados, o padrão menos fracionado
entre as amostras do subtipo 2 é o do biotita
granito PH97/14 ((La,Lb)¡.¡= 25). O padrão de ETR
dessa amostra é semelhante ao do granito
Nazaré Paulista NP50a (cf. item 3.4.2); a coincidência
de que ambas exibem as mais altas razões
TMU dos respectivos grupos (Th/u: 24 e 27, respectivamente)
sugere que o mesmo controre
mineralógico seja exercido nas fontes em ambos os casos.
A razão LalTh muito baixa (1,2) sugere
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que controle por monazita de alta temperatura e
rica em Th. como discutido no capíturo

precedente, o solvus monazita-xenotima para
os ETRp diminui com o aumento da temperatuas
e
desaparece (para o Gd) a T
ca. g00'; além disso, observa-se um ar¡mento do componente
huttonita em monazitas de padrões de ETR menos fracionados
(Bea, 1996a).

)

Deve ser notado que, no caso exhemo de enriquecimento
em ETRp e Th da
amostra com padrão "asa de gaivota" (cA4L7), típico
de produtos da difenciação magmática com
fracionamento de monazita, parte significativa do
conteúdo elevado de ETRP (yb = 6,ó ppm)
deve

estar Þresente na granada.

o

granito

p*gi r0r tem o padrão mais

fracionado entre as amostras do subtipo

((LalYb)N- 111). O conteúdo muito baixo de ETRP (yb=
0,4 ppm), y e p (p2os:0,02%)
granito sugere que a fonte era pobre em apatita,
e/ou que os ETRp foram retidos

1

nesse

na granada

residual.

o

granito fno pH97 /02a, do subtipo 2c, tem anomalia
negativa de ce, e os mais
altos teores de u (Th/U = 2,4) e cs (3,4 ppm) entre
todos os granitos pinhal analisados.
Essas

características são análogas às observadas no muscovita-biotita
granito Np4ga, quando comparado
aos demais granitos de Nazaré paulista, caso em que
foram atribuídas à contribuição mais
importante de metapelitos (cf. item 3.5).

4.ó. Geoquímica isotópica

onze amostras de biotita granitos tipo pinhal foram objeto de determinações
isotópicas de Nd e Sr. os resultados são apresentados
na Figura 4.16, e mostram notável dispersâo
dos pontos: eNd¿zs varia enhe -5 e -13, e ETsr/86srrzs
está entre 0,707 e 0,716, evidenciando de
modo inequívoco o caráter hete¡ogêneo desses granitos, que
amostram uma ampra gama de ríreas_
fonte.
Existe um notável controle geográfico no comportamento
isotópico do Nd. Assim é
que todas âs amostras localizadas na faixa que
se estende, no sentido E-w, entre pinhar e santa
Rita de caldas, têm eNd25 entre -10 e -13, e todas as
amostras de uma faixa que se inicia
imediat¿mente a leste de santa Rita de caldas (com
o afloramento onde foi coletada a amostra sc77a) e se estende até Campestre têm eNd625 entre _5
e -g.
As seis amostras situadas entre pinhar e santa Ríta de
cardas mostram, no detalhe,
que diferenças ainda mais sutis são também
controladas geograficamente.
Quatro dessas amostras sâo de granitos do subtipo l, caracterizado pela presença
de allanita e titanita como acessórios importantes.
Como reflexo do forte fracionamento dos ETR
moshado por essas rochas, as razões Sm,/l.ld são anomalamente
baixas 114?Sm/to\d = 0,06_0,0g),
sugerindo que, muito provavelmente, houve fracionamento
entre Sm e Nd na geração desses
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granitos, e as T¡¡a (Nd) calculadas por modelos de estágio
único de diferenciação do manto
fornecem valores mais jovens que a idade de incorporação
dos protolitos à crosta. As duas
amostras situadas em uma ¡írea imediatamente a E-sE de pinhal
(pHl2c e pHrg2a) têm os eNdrzs
mais negativos entre todos os granitos tþo pinhar (-r2,9 e -12,2,
respectivamente), craramente
mais negativos que aqueles das duas amostras situadas imediatamente
a W de Santa Rita de Caldas
(-9,9 e -10,3). Deve ser rembrado que argumas diferengas geoquímicas
sistemáticas podem
também ser identificadas entre esses dois pæes de amostras (e.g.,
teores de La e Th e raaões Th,/u
mais altos no segundo grupo).

As outras duas amoshas analisadas estão localizadas muito próximas
uma da outra,
pouco a sul de Pinhal, e imediatamente a oeste da
amostra PH182a. Trata-se do biotita granito
inequigranular a porfirítico cinza-rosado do Subtipo 2a pH97
/01 e do granito róseo fino do
Subtipo 2c PIl97 /02a' Embora mostrem importantes diferenças
petrográficas e geoquímicas, essas
åmostras têm teores semelhantes de ETRL e razões l4?srdl4\d
pouco mais altas que as das
'm
amostras do subtipo I (0,090 e 0,083, respectivamente).
Seus eNd625 são idênticos (-10,9 e -r0,7),
e intermediários em relação aos dos dois conjuntos de granitos
do subtipo I acima discutidos; em
t7s./t6s.ur5
contraste, as razões
são muito distintas (0,710 em pH97/02a e 0,716 empHgT
/01).
As cinco amostras da região entre santa Rita de cardas e campestre têm
em
comum o fato de exibirem razões laTsm/lat rd normais, entre
0,0g7 e 0,rr2, que refletem seus
padrões de ETR menos fracionados. os Tp¡a (Nd)
variam entre r,4 e r,7 Ga, em consonância com
os eNd625 menos negativos, e podem representar mais adequadamente
que no caso anterior as
idades médias de incorporação à crosta de seus protolitos.
Duas dessas amostras provêm de uma área restrita, situada imediatamente
a sE do
maciço sienítico Capituva (Fig. a.1). Ambas mosham evidência
mineralógica de seu caráter
peraluminoso; PHgT/r4 tem monazita acessória, e
foi ahibuído ao Subtþo 2a, e pH97fi6 tem
alguma granada, e foi atribuída ao Subtipo 2b. Embora sob
v¿irios aspectos similares às demais
amostras do subtipo 2 aflorantes na região de pinhal,
essas amostas mostfam comportamento
peculiar em termos dos isótopos de Nd e sr (Fig. 4.16).
Ao mesmo tempo em que são os dois
granitos tipo Pinhal com eNdozs menos negativo
estudadas (-5,g e -4,g, respectivamente), elas têm
ETSr/86Sr
mais altos que os das outras três amostras da região entre
Santa Rita de Caldas e
Campestre, aspecto que indica como protolitos rochas de
menor vida crustal e maior razão Rb/Sr
integrada no tempo (componente metassedimentar, responsável
por seu caráter peraluminoso?).
As outras três amostras analisadas ocorrem em afloramentos
afastados, próximos às
cidades de campestre (PH97 /22a), caldas (cA-200)
e santa Rita de cardas (sc-z7a), e perrencem
ao Subtipo 3, já que têm pequena proporgão dos minerais acessórios
tlpicos dos outros dois
subtipos. A despeito de seu espalhamento geográfico, as três
amostras analisadas têm eNd¡zs
87sr/E6sr625
pouco variável ('7
a'7'9);
a
razão
é relativamente baixa, o um pouco mais variada
'0
(0,707-0,710).
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4.7, Aspectos genéticos

4.7.l . A contribuição da geoquímica elemental

A

diversidade geoquímica

e

isotópica dos granitos tipo pinhar imprica o
envolvimento de uma diversidade de fontes em sua gênese. As características
mineralógicas e

geoquímicas desses granitos foram utilizadas, em trabalho anterior (Janasi,
1997a), para identificar
a sua gênese a partir de protolitos quartzo-feldspáticos, como gnaisses
tonallticos ou equivalentes
granulíticos, por reações de fusão associadas à quebra de
biotita. A ampliação do universo
amostrado aqui empreendida mostra que a diversidade composicional
desses granitos em sua áreatipo é muito ampla, e deve responder a variações tanto nos protolitos como
nas condições em que
se deu a fi.lsão.
Subtioos

I

e3

Para os granitos do

subtipo

1, as tempefaturas estimadas para geração dos magmas

através da termometria de saturação em zircão (ca. g50" c) est?ro no
intervaro em que se dá a
quebra da biotita. Temperaturas idênticas ou um pouco
infe¡iores (até 830. C) são regisfadas em

muitos dos granitos do Subtipo 3; exceções são alguns granitos de alto
K,â.{a, em pa¡re
leucossomas em meio a ortognaisses, que têm baixos teores
de zr, e devem ter sido extraídos
rapidamente de seus protoritos, antes que a dissolução do z.ocão
nos magmas tivesse
se

completado (cf. leucossomas de tipo

I

de Watt

& Harley,1993).

os protolitos dos granitos dos subtipos r e 3 devem ter sido gnaisses quartzofeldspáticos metaluminosos. Os padrões de ETR muito fracionados ((Lalyb\
= 100_200;

(LalSm)¡ = 9-15), com fortes anomalias negativas de Eu, e as altas razões
LalTh (>5) sugerem que
a allanita era o mineral portador de ETRL nos protolitos desses magmas.
As reações de fi¡são
devem ter ocorrido em condições equivalentes à passagem para
a facies granurito,

quando a
allanita se instabiliza em rochas quartzo-ferdspáticas metaluminosas (Bingen
et al., r996).
A Figura 4.lza compara o padrão de elementos traços de granitos do subtipo
l com
os de granulitos da região de Botelhos, que poderiam corresponder
a fontes ou resíduos deixados
após a sua extração. o empobrecimento em sr e a falta de enriquecimento
em Ba (resultando em
razões Ba.¡Rb bem mais elevadas nos granitos) são not¡íveis, o fracionamento
enhe Ba e Rb deve
refletir a baixa proporção biotita: plagioclásio nos protolitos; a fusão
é limitada pela exaustÍio da
biotita, e o feldspato potássico residual retém preferencialmente o Ba (e, junto
com o plagioclásio,
o Sr).
Também notáveis são as anomarias negativas de Nb e Ta nos granuritos
e granitos.
A falta de enriquecimento expressivo nesses elementos, mesmo em magmas
como os do subtipo
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1, gerados em associação com a quebra
da biotita (minerar que pode hospedar teores
importantes
de Nb e Ta), pode refletir fontes originalmente
pobres nesses erementos (e.g., rochas geradas
em
arcos magmáticos, ou TTG arqueanos'
com La,Nb = 3 e 4,2,respectivamente; cf.
Rudnick, lgg5),
e/ou a sua retenção pa¡cial em fases que
não participam ou são geradas pela reação,
como ilmenita

ou rutilo. Por oufo lado, foi observado que
alguns granitos dos subtipos 1 e 3 (amostras pHr2c
e
cA200) têm Nb e Ta bem mais elevados, acompanhados
de um aumento dos ETRM e ETRp (+
U), atribuído à dissolução de titanita nos
magmas.
o resíduo gerado nesse processo é pobre em elementos litófiros,
em especial em
ETRL' Th e Rb, e provavelmente portador de
ortopiroxênio (t homblenda, clinopiroxênio
e,
dependendo da ruzão Fe,&Ig e da pressão, granada)
e deve portanto corresponder a um granurito.
Subtipo 2

As temperaturas em que se geraram os granitos
do subtipo 2 devem ter sido mais
baixas (ca' 750-780' c), ao que sugere
a termometria de sah'ação em zlrcão.As composições
mais sódicas dos termos mais férsicos,
se comparadas às dos subtipos I e 3,
sugerem cristalização
sob a(Hzo) um pouco mais altas, que podem
se dever à geração dos magmas por reações
de
quebra de muscovita. Algumas amostras
que têm excesso de plagioclásio (+
minerais máficos; +
quartzo), e portanto caráter
"não-mínimo", podem refleti¡ fusão mais avançada, já
envorvendo a
quebra de alguma biotita ou, mais provavermente,
os minerais em excesso (em particular, os
máficos) têm caráter restítico.

As

composições normativas dos granitos do
Subtipo 2 sugerem que fontes
fortemente peraluminosas, de alto K,/r'ra
e baixo ca, como os metapelitos regionais,
não podem ser
constituintes importantes nas suas fontes.
Já as metagrauvacas e parte dos granulitos
regionais têm
composições adequadas, em termos
dos componentes do sistema granítico (Qtz-An-Ab-or),
para
constituir as fontes ou resíduos deixados
após a exhação desses granitos.
A comparação entre o padrão de erementos traços
de granitos dos subtipos 2a e 2b
da região a sul de campestre (MG) (amostras p*gT/r'e
l6a) com granuritos que, com base em
critérios isotópicos (ver item subsequente),
podem constituir suas fontes ou resíduos,
é apresentada
na Figura 4.r7b. Em relação ao granada granurito
ácido cM1006a,
em elementos incompatíveis (exceto
",
Nb, Ta e Ba) e progressivamente
mais empobrecidos em
elementos mais incompatíveis que o
ce. A diminuigão pronunciada de Ba/Rb e (ao menos
no
granito PH97/16a, de composição
mais próxima da de mínimo), de sr, sugere
controle similar ao
observado nos outros subtipos de granito pinhal
(retenção de Ba e Sr em feldspatos residuais)
e
consumo de elevadas proporções de
mica, que poderia ser o minerar limitante para a fusão.
Nesse
caso, contudo, as temperaturas de saturação
mais baixas (refletidas nos teores pouco elevados
de
ETRL e Zr) sugerem que a fusão pode
ter se dado por quebra de muscovita.

,;;;;;;-"lriqu."iao,
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O padrão de elementos rraço do granada
granulito de Varginha VA3la (Fig.
4.17b)
(especiarmente cs, rh, u,
Rb e ErRr.) que
essas características químicas poderia
ser residual após a geração de
um grânito como pH97l16.

å,iffiäiffï:;Ji;*-*t'incompatív1is

o fracionamento dos padrões de ETRL nos granitos
do Subtipo 2 reflete a
conhibuição importante da
monazita nas iíreas-fontes; os teores
rerativamente baixos de ETRp
refletem a baixa solub'idade
de minerais acessórios portadores
desses elementos (e.g., apatita)
nos
magmas e/ou a sua retenção em
minerais que nao participam das
reações ¿e n Jao (granada).
Flutuações nos teores desses erementos
devem refletir variações composicionais
nas fontes (e.g.,
monazitas ricas em componente
huttonita e em ETRp gerando
magmas com padrões de ETR
menos fracionados).

ce,eamaisJ,ï:å:ffi":ïîijï,,iåî,:ä,:J:ïï,i?"îi;ïHil::ï:îå::
esperadas em granitos com conhibuição
de metassedimentos de crosta
superior a média.

4.7.2. A contribuição da geoquímica
isotópica

Uma comparação da distribuiçâo
dos eNd625 e ,7s./susrur5 para os granitos pinhal
e
suas potenciais ¿ireas-fonte
é apresentada na Figura 4.1 g.
Subtino I

As quatro amoshas de granitos do
subtipo,l aqui analisadas provêm do
extremo sul
do Domínio Guaxupé. seus varores
fortemente
n"ruìi.ro,
de eNd.zs e em gerar moderados
ETsr/86srczs
de
são consistentes com protolitos
de baixo Rb/sr e longa vida
crustal. conforme mostra a
geoqufmica elemental' esses protolitos
devem ser biotita (t homblenda)
gnaisses ,,tonalítícos,, que,
após a extração dos magmas,
podem te¡ se transformado
em granulitos residuais.
os valo¡es muito baixos de r47sn/r44Nd
e,0s7-0,077)não encontram paralelo em
nenhuma das rochas metamórficas
regionais, ."fl"tà a dissolução
preferencial do mine¡ar
portador de ETRL (alanita)
"
em reração aos minerais
portadores das ETR ¡nédias e pesadas
nas
fontes' Desse modo, possivelmente
ocorreu sþificativo fracionamento
entre sm e Nd no processo
gerador dessas rochas, e
as idades-modelo TDM (Nd)
obtidas (1,46_1,74 Ga) devem
ser mais baixas

que as das fontes.

Não existem evidências geoquímicas
de que a geração dos granitos
do subtipo I
Ao cont*irio, o ,o-po.tån,"nto dos
elementos traço presenres em
minerais principais (Ba, Sr e
Rb) sugere controle por fases residuais,
e as temperaturas de
tenJra ocorrido em desequilíbrio.

l5s

saturação em zircão são consistentes
e altas nas vifuias amostras. por ouho lado,
não existem ainda

dados sobre a difusão dos ETR na allanita para
que se possa avaliar se, a taxas de aquecimento
regional e extração dos magmas suficientemente
elevadas, poderia se esperar desequilíbrio
isotópico entre a arlanita e os demais minerais,
a ponto de gerar magmas com eNd¡ diferentes
dos
protolitos (no caso, mais negativos, já que
a allanita tem sm/lrld mais baixo).
considera-se que' em vista da falta de evidências
de fusão em desequ'íbrio, das
altas temperaturas envolvidas (ca. 8500
C), e das características cristaloquímicas das allanitas
(frequêntemente metamíticas), os
s?sr/s6srozs
valores de eNd625
n,oiro
provavelmente refletem, com boa aproximação,
as características das áreas-fonte. Nesse sentido,
grande parte dos granulitos aqui
amostrados, provenientes de porções mais profundas
da NESG
(e.g., granulitos intermedi¿írios e ácidos
com eNdozs > -g; cf. Tabela D2) nâo devem
constituir as
fontes ou resíduos deixados após a e$ração
dos granitos do subtipo r. Gnaisses e granuritos
regionais com eNd¡zs mais negativos são
mais comuns na porção NW do Domínio
Guaxupé (ver
discussão no capítulo 6), mas é possrvel que
também ocoram no extremo sul do Domínio (área
de

e

io, *ug.u,

ocorrência dos granitos pinhal do subtipo
r), a julgar pelas evidências de que os magmas
geradores dos granitos pinhar tiveram
mobilidade restrita (cf. discussão adiante).
A diferença de ca. -2 nos valores de eNdczs observada
entre as amostras pHlg2b e
PHl2c (-12,2 e -12,9, respectivamente) e pBTg pHgT
e
/0g (-9,0 e -r0,3, respectivamente é bem
superior à incerteza (f 0,5) envolvida, e tem
significado genético. os dois conjuntos de amostras
exibem alguns contrastes químicos importantes
(e.g., teores de La e Th mais altos no segundo),
e
provêm de duas regiões geográficas
distintas (Figura 4.1). Dessa forma, os dados
existentes
mosham que cada um desses pares pode ter
uma mesma área-fonte, mas que diferenças de
fontes,
ainda que sutis, são preservadas em dife¡entes
corpos
desses granitos.

Subtipo 2

As amostras de granitos do subtípo 2 da rcgião
de pinhar (p*g7/0r e pHgT/02a)
são de afloramentos vizinhos, e têm eNd625
idêntico (-10,7 e _10,9, respectivamente), e

intermedi¿írios em relação aos,dos dois
conjuntos de granitos do Subtipo l da mesma
região.
ETsr/t65¡ux
A razão
de PH97/01 (0,716) é a mais alta de todos os granitos
tipo
Pinhal, e indica claramente contribuição de
fonte com alto Rb/Sr; de acordo com as evidências
da
geoquímica elementar, essa fonte tem componente
metassedimentar importante. As metagrauvacas
presentes no Domínio Guaxupé são
isotopicamente muito mais primitivas que esse granito
(Fig.
4'17); parece mais provável que ele tenha áreas-fonte
mistas, envolvendo gnaisses metaluminosos
semelhantes aos que deram origem aos granitos
do subtipo da mesma região e metapelitos.
Aparentemente, a diferença entre esses dois protolitos
era pequena em termos de eNd625, de modo
que a contribuição metapelítica é
evidenciada apenas pelas razões r7S¡/s6srozs.

I
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A composição de pHgT/12a é indistinguíver, em termos dos
isótopos de Nd e Sr, da
dos granitos do Subtipo l (Figura 4.r7). A contribuição
de rochas metasupracrustais na gênese
desse granito é sugerida pela^presença de anomalia
negativa de ce e baixo Th,/u, mas não parece

refletida nas suas razões 87sr/86srozs.

As duas amoshas de granitos do subtipo 2 da região a sul
de campes tre (pH97/r4 e
PH97ll6a; Figura 4.1) têm os mais baixos eNd625
de todo o conjunto de granitos pinhal aqui
estudádo (-5,8 e -4,9, respectivamente), implicando
protolitos de vida crustal significativamente
mais baixa que os que geraram as amostras discutidas
acima. As razões sTsr/86sr6 l,
e,rn e 0,712,
respectivamente) säo mais artas que as da maioria
dos granulitos regionais, e a superposição da
composição isotópica de Sr e Nd desses granitos
com o campo dos metassedimentos regionais na
Figura 4'17 está de acordo com as evidências geoquímicas
previamente apontadas.
Metagrauvacas isotopicamente mais evoluídas (com
maior componente perítico?)
poderiam constitut protoritos adequados,
do ponto de vista isotópico, p"ru
granitos. por
"rr",
outro lado, as rochas metamó¡ficas cujas razões
srsr/86sr62,
eNd625 e
sao mais proiimas as dos
granitos PH97/r4 e pB97/r6a são um granada
granulito intermediário da região de varginha
(v450) e um granada granulito ácido da região de Machgdo (CMl006a).
Esta última amostra tem
caráter marginalmente peraruminoso (A/cNK
= r,0l), å composição parecida com a do granito
PH97/14a em termos dos componentes
e-An-or-An (Figuras 4.r2 e 4.r3) e de elementos traço
(ver discussão anterior). os granada granulitos
intermediários de Varginha, cujos eNd625 se situam
em geral na faixa de -5 a -7, têm afinidades químicas
com cMl006a, da qual se diferenciam
principalmente por serem cálcicos e mais ricos
em sr, e por exibirem padrões de ETR um pouco
menos fracionados, além de teores sensivelmente
mais baixos de elementos radiogênicos como cs,
Rb' Th e u. considera-se que rochas composicionarmente
afins com os granada granuritos de
varginha, cuja origem pré-metamórfica é incerta (metawrcânicas?
metagrauvacas?) podem ser
abundantes na faixa enhe campestre e M¿chado
(Figura 4.1), e poderiam constituir protoritos
adequados para gerar granitos marginalmente
peraluminosos e com assinatura isotópica
"primitivau como as amostras pHgT/|4 epB97/16a.
Subtioo

3

As t¡ês amostras de granitos do Subtipo 3 aqui

estudadas também provêm da
metade oriental da região estudada (entre santa
Rita de caldas e campestre), e são todas
isotopicamente mais "primitivas" que os granitos
da região de pinhal (eNdur, = _7 a _g; sTSr/s6Sr625
0
-0
Suas composições se superpõem cra¡amente ao máximo
'707
'710).
de concentração de
granulitos e ortognaisses da NESG.

:

O ca¡áter pobre em minerais acessórios de duas dessas amostras pode resultar de
fusão em desequilíbrio. A amostra pH97 /22a é claramente insahuada em
zi¡cão (zr = zgppm), e
tem tazão KÂ'la muito alta, semelhante à de leucossomas regionais
também pobres em Zr. A. falta
de equilíbrio com um resíduo rico em plagioclásio é também indicada pela
ausência

de anomalia
negativa de Eu (Fig.4.8), a despeito do padrão razoavelmente rico em
ETRL (La = 6l ppm).A
amostra sc-77a também tem alto K.tüa, e suave anomalia positiva
de Eu, que nesse caso deve
refletir a insaturagão em um mineral ¡ico em ETRL (La = 3l ppm, a despeito
da temperatura de
satu¡ação em Zr relativamente alta, 810' C). Não é possível fazer
avaliações quantitativas sobre
possíveis efeitos da fusão em desequilíbrio sobre as razões isotópicas
de Sr e Nd em relação aos
protolitos, mas, se oco.'eram, esses efeitos devem ter sido de pequena
magnitude (e.g., as razões
taTSm/'*Nd
das rochas são "normais", e o feldspato potássico tem geralmente
razão Rb/Sr na faixa
de l-2, e não deve portanto causar fracionamento entre esses elementos),

As variacões seosráfïc¡s de cNd
Como já observado anteriormente, quando a distribuição geográfica
dos valores de
eNd¡zs dos granitos tipo Pinhal é observada no seu conjunto, é nítida
a tendência de se observarem
valores cada vez mais negativos conforme se vem da região de caldas-campeshe
(com valores
entre -5 e -8) para SrW (região de Pinhal, com valores ent¡e -11 e -13);
valores intermedirírios (ca. l0) foram encontrados próximo a Sa¡rta Rita de Caldas, no que seria a interface entre os dois

conjuntos. É portanto nítida a influência de fontes de vida crust¿l
mais antiga na geração dos
granitos tipo Pinhal conforme se caminha para sw nessa parte
do Domínio Guaxupé- de fato, os
eNd62s (ou os T¡¡a (Nd), se feitas correções apropriadas para o
fracionamento durante a anatexia)
desses granitos podem ser usados para revela¡ o zoneamento
de idades observado nas rochas
metamórficas do Domínio Guaxupé (ver capítulo 6).
Essa observação sugere que os granitos Pinhal tiveram em geral
mobilidade crustal

muito pequena, de modo que os melhores candidatos a fontes devem se¡
encontrados nas suas
vizinhanças- o que demanda que as conclusões gerais haçadas acima
sejam, num passo seguinte,

levadas à escala de maior detalhe, sempre que possível.

CAPfTULO 5
A SUPERSUITE MAI\GERÍTICO-GRANÍTICA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
5.1. Introdução

A "suite mangerítico-granítica são José do Rio pardo" (SJRp) (campos Neto et al.,
1988) conesponde a um conjunto de corpos tabulares compostos por uma
ampla variedade de
tipos petrográficos, normalmente entre mangeritos de cor verde e granitos
hololeucocráticos

róseos, todos bastante foliados, que se expõem em uma faixa alongada
segundo
de cerca de 100 km na porção central do Domlnio Guaxupé (Figura
5.1).

Nw-sE ao longo

Estudos prévios do auror (Janasi,

lgg2, rggs, 1997 a,b) e de vários outros
(oliveira, 1973; campos Neto & Figueiredo, 1995, campos Neto et ar., rggs)
resultaram îa caracleÌização petrográfica e geoqufmica de muitos dos principais
macicos que
pesquisadores

constituem a faixa de afloramentos principais da suite.
Para o presente, habalho, amostrâs selecionadas foram alvo de análises
isotópicas
Sm'Nd e Rb-Sr e análises de elementos traços por ICPMS. Em alguns casos, mesmo
amostras para
as quais já se dispunha de dados de elementos traços por INAA foram reanalisadas
por ICpMS,
uma vez que os teores de elementos importantes como U e Cs encontravam-se
muitas vezes abaixo
dos limites de detecção nessas rochas.

Uma amostragem adicional foi obtida para ampliar a representatividade da coleção
estudada. Um coqiunto de amostras de composição variada entre quartzo
mangerito e granito foi
obtido no maciço São Roque da Fartura-Itobi, principal lacuna até então na amostragem
da faixa
de afl oramentos principal.
Amostras de pequenos corpos aflorantes a norte e a leste da faixa de afloramentos
principal (em porções estruturalmente mais profundas do Domínio
Guaxupé) for¿m também
obtidas, e incluem: um granada mangerito que ocorre como leucossoma
em granulitos próximo a
Elói Mendes (MG); mangeritos da região de Machado (MG); mangeritos dos
corpos de paraguagu
e chapéu do sol, nos arredores de paraguaçu (MG); uma amostra (AR9g2)
de mangerito de Divisa
Nova (MG) e uma de mangerito da região de Guaxupé (MG). Também foi
incluído no conjunto
um granada mangerito de ouro Fino (MG), unica amostra proveniente do
Domínio socorro.
Uma das principais conclusões do presente habalho é que a faixa de afloramentos
principal da "suite SJRP" abriga dois conjuntos de corpos com características
geoqulmicas e
isotópicas distintas. Dessa maneira, propõe-se que o nome são José do
pardo
Rio
continue a ser
utilizado para destacar as afinidades existentes dent¡o de todo o conjunto,
mas com a conotação de
"supersuite", que pode ser dividida em duas suites: (1) suite Dívinolôndia,
formada por um
agrupamento de corpos situados na porção NNE da faixa, incluindo os
maciços Mococa, são José
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5'l' Mapa geológico simplificado da faixa de afloramentos principal da supersuite
São José do
Rio Pardo, com identificação dos principais maciços,
Figura

l6t

do Rio Pardo e Divinolândia, e (2) suite São Pedro de Caldas, formado pelos
maciços Euclides da
Cunha, São Roque da Fartura-Itobi e São Pedro de Caldas (Figura 5.1). Os
contastes entre os dois
conjuntos serão destacados adiante, nos itens referentes a petrografia, geoquímica
elemental e

isotópica.

Por outro lado, as diversas oconências isoladas acima referidas, aflorantes

principalmente em níveis estruturalmente abaixo da faixa de afloramentos principal,
apresentam
características químicas e isotópicas diversas, em alguns casos dketamente
relacionáveis a uma
das duas suites, mas em outros distintas, de modo que elas serão, na discussão que
se segue,
descritas como um terceiro grupo de rochas.
5.2. A idade da supersuite SJRp: geocronologia U-pb

A

idade da supersuite São José do Rio Pardo

foi objeto de controvérsia até
já que um amplo volume de determinações Rb-Sr foi obtido em diferentes
maciços,
com base no qual foram propostas idades variáveis entre 1300 e 650 Ma (campos
Neto et al.,
1988; oliveira et al., 1986; Janasi, 1992). As primeiras datações
u-pb foram obtidas por Basei et
recentemente,

al. (1995); os resultados praticamente idênticos revelados por metodologias distintas (TIMS,
625
7 Ma; evaporação de zircão, 630 16 Ma) em uma amostra proveniente
da região de Divinolândia

t

t

indicam o caráter sin-orogênico da supersuite em relação ao metamorfismo principal
da NESG.
0.

r08

mangerito S.P. Caldas
C.L267a
0.t04

Þ

æ

R

o.roo

\0È

N

0.096
5AO

'/
Forçado a

ze¡oi intercepto superior a
6233 L3,l Ma,
MSWD = 0,96

0.088
0.70

0,7t

0.82

207Pbtz3\J
Figura 5.2. Diagrama concórdia, com idade U-pb calculada para zircões

do mangerito CA267b, maciço São pedro de Caldas.

Neste trabalho, foi escolhida para datação u-pb a amostra c{267b, um mangerito
do maciço São Pedro de caldas (Janasi, 1992,1997b). Em vista da observação petrográfica
de que
essa amostra tinha elevada proporção de zircões, muitos deles de dimensões relativamente
grandes, o procedimento de preparação (cf. Anexo A) foi modificado para
incluir cristais até 70
mesh. Assim, como esperado de seus elevados teores de Zr, foi obtido grande volume
de zircões
para análise.

Todas as frações analisadas mostraram-se pouco discordantes e sem quaisquer
evidências de herança. A idade obtida forçando-se a zero esses resultados é portanto
uma média
das idades 201Pb/206Pb, e resulta no valor de 623,3

+.3,lMa (MSWD = 0,96) (Fig. 5.2).

O resultado obtido confirma a contemporaneidade entre as duas suites identificadas
na faixa de afloramentos principal da supersuite sJRp, já que a amostra datada por
Basei et al.
(1995) provém do maciço Divinolândia.
5.3. Aspectos petrográficos

A

petrografia das rochas da supersuite São José do Rio Pardo foi descrita em
detalhe em habalhos anteriores (oliveira, 1973; campos Neto et al., lggg; Janasi,
1992, 1997a), e
apenas as suas feições gerais serão descritas neste trabalho.

Na suite Dívinolôndia, os mangeritos s.s.

predominam amplamente. Tipos
pehográficos peculiares, como chamockitos fmos e quartzo sienitos formam corpos
mapeáveis no
maciço Mococa; Piroxênio dioritos ocorrem como enclaves ou co{pos menores associados.
Granitos s.s. são comparativarnente raros, em geral pouco fracionados, e em alguns
casos têm
relações genéticas incertas com os mangeritos.
Na s¿ife são Pedro de caldas, os mangeritos são mais félsicos, e mostram um
contínuo composicional até granitos hololeucocráticos. Há uma nítida variação composicional
ao
longo da faixa de afloramentos da suite, na qual rochas graníticas róseas, que perfazem
o volume
principal nas ocorrências ocidentais (Euclides da cunha, Itobi) dão lugar, para
leste, a rochas
mangeríticas verdes (Foto 5.1), que são largamente predominantes no maciço são pedro
de
caldas. Dessa forma, a amostragem da suite em toda a sua extensão preencheu o hiato
composicional observado entre homblenda granitos e granitos hololeucocráticos no
maciço São
Pedro de Caldas (Janasi, 1997b). Outros tipos pehográficos são bastante subordinados
na suite, e
incluem mangeritos e chamockitos finos que formam ocorrências isoladas,
não mapeáveis, no
maciço São Pedro de Caldas.

No maciço São pedro de caldas, as

rochas menos diferenciadas, referidas
coletivamente como "mangeritos", têm índices de co¡ entre 15 e g, e teores de quartzo
baixos (515%), situando-se no campo dos quartzo monzonitos no diagrama
eAp. A intensa deformação
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obliterou totalmente as texturas ígneas originais, gerou
e
foliação intensa e rineação mineral
geralmente bem definida pelos agregados
de minerais máficos e, nas rochas mais diferenciadas,
pelo quartzo flaser.
Feldspato alcalino pertítico a mesopertltico (Foto
5.2) e oligoclásio bastante
homogêneo (em torno de An2e-22; Janasi, 1992)
definem a hama da rocha, geralmente
granoblástica. Em amostras menos deformadas
do setor oriental do maciço, rerictos de.um
feldspato densamente petítico, com exsolução
de pragiocrásio em manchas rargas, sugerem
a
existência de um feldspato temário original nessas
rochas.
Dois piroxênios estão pfesentes na maior parte dos
mangeritos; frâta-se de
variedades excepcionarmente ricas em Fe,
de composição próxima à dos membros-finais
ferrossilita e hedenbergita (Janasi, 1992, lgg7b).
Ambos podem exibir

abundantes lamelas de
exsolução; o processo normalmente encontra-se
mais evoluído nos ortopiroxênios, que podem ter
lamelas largas, manchas ou mesmo pequenos
cristais de crinopiroxênio nas suas bordas,
produzidos por exsolução. choudhuri
et ar. (1997) estudaram o processo de exsorução dos
ortopiroxênios da supersuite sJRp em estágio
menos avançado, e concluíram pela presença de
pigeonita pré-metamórfi ca nessas rochas.

Hornblenda hastingsítica oco,'e com frequência
manteando os piroxênios e os
óxidos de Fe-Ti (Foto 5.3), ou como cristais individuais;
em algumas rochas, ela constitui o
mineral máfico principal, ou mesmo único. Ra¡amente,
relictos de grunerita são observados entre a
ferrossilita e o anfibólio cálcico que a manteia.

Biotita mar¡om é subordinada a ausente nas rochas
portadoras de piroxênios.
presente,
Quando
forma simplectitas com qrrafizo, manteando
a homblenda ou os opacos. Nas

rochas mais diferenciadas (e'g., homblenda granitos),
pode ser em parte primária, coexistindo com
a homblenda (Foto 5.6).

os minerais acessórios mais abundantes (r-1,50/o
em volume nos mangeritos) são os
óxidos de Fe-Ti. Ilmenita e magnetita, normalmente
com composições aproximando os membros_
finais ideais devido a reequilíbrio a baixas temperaturas,
ocorrem em proporções semelhantes.
ocasionalmente' lamelas de ilmenita do tipo
sandwícå são observadas na magnetita, reverando
o
caráter rico em ulvospinério do minerar
original, que reflete a baixa foz em que se deu
a
cristalização dessas rochas (cf. Janasi, 1992).
Formam, em gerar, agromerados

xenomórficos ricos
em inclusões de apatita, e manteados pela
homblenda (Foto 5.4).
ztrcão é muìto abundante em todas as rochas
do maciço são pedro de cardas,
exceto nos graaitos mais felsicos. ocorre como
cristais prismáticos, límpidos, de cristalização
magmática precoce' como indicado por sua
incrusão nos piroxênios e anfibólios (Foto 5.5).
A apatita forma cristais largos, prismáticos, incruídos pelos piroxênios,
anfibólios,
e, pelos óxidos de Fe-Ti (Fotos 5.4, 5.5).

5.1

¡ï

Foto 5.1. Aspecto macroscópico de mangerito foliado,
de cor verde, com veio róseo isótropo de Hbl monzonito.
Foto 5.2. Cristal-relicto de mesopertita em meio à textura granoblástica (com feldspato alcalino e oligoclásio)
de mangerito 8M239. N //; lado menor = 1,75 mm.
Foto 5.3. Aglomerado máfìco em mangerito CA293b:
opx e cpx fraturados, hbl manteia opacos e px; apatita
como inclusão abundante. N //; lado menor:3,5 mm.
Foto 5.4. Inclusões de zircão (zi) e apatita (ap) em
opx. Mangerito CA63b; lado menor = 0,87 mm.
Foto 5.5. Aglomerado máfico em mangerito CAI lOb.
Allanita marrom incluída no piroxênio e no opaco;
apatita no anfibólio e piroxênio. N /i; lado menor =
3,7 mm.

Foto 5.6. Grandes cristais de allanita de cor caramelo
associada a minerais máficos (hornblenda e biotita) e
como inclusão no feldspato. Granito hololeucocrático
CAl56b. N /i; lado menor: 3,7 mm.
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Allanita ocorre esporadicamente nos mangeritos,
como cristais curtos de uma
variedade de cor marrom-escura foftemente
preocróica (marrom-escuro a amarelo-párido),
que
podem
estar incluídos nos piroxênios (Foto
5.5). Nos granitos mais diferenciados,
a allanita pode
ser abundante, e forma cristais prismáticos
largos, de cor alaraajada (Foto 5.6).
5.4, Geoquímica elemental
5,4.1. Díagramas de variação para
elementos maiores

e

aços

Alg'ns diagramas de variação geoqulmica
são apresentados nas Figuras 5.3 e
5.4
para ilushar as diferenças geoquímicas
entre as suites são pedro de caldas
e Divtorândia, bem
como as importantes variações inha-suite,
que são observadas em praticamente
todas as

ocorrências estudadas com maior
detalhe.

As principais características geoquímicas que
aproximam as rochas da supersuite
sJRP de séries anorogênicas (anortosito)-mangerito-chamockito-granito
(AMCG), já destacadas
por campos Neto et al. (1988) e
Janasi (1gg2, lgg7b) são os baixos
mg#, ca e sr e o alto teor de
Zr' Todas essas feições são mais destacadas
nas rochas da suite são pedro de
caldas @ig. 5.3,
5'4); sob esse aspecto, constata-se que a
suite Divinolândia apresenta características

"transicionais" enfie essas e as de séries cálcio_alcalinas.
o maciço são pedro de cardas foi estudado em detalhe,
e em sua porção cenhal
apresenta ampra diversidade composicional;
o efeito da diferenciação na variação
do mg# pode ser
adequadamente avaliado na suite
de rochas ar presente: no intervalo
de ca. l*%osioz ent¡e o
mangerito mais máfico cAl l'b e o granito
hololeucocrático cA156a, o mg# cai pouco,
de 17
para l0 (Fig' 5'3)' Assim, como já
destacado por Janasi (1gg7b), importante
variação de magmas
parentais intra-suite é observada
no próprio maciço são pedro de cardas,
onde os mangeritos do
setor oriental, por exemplo, têm
mg# ainda mais baixos (7-9).

com raras exceções, rochas dos três maciços
principais que constituem a suite
Divinolândia têm mg# mais altos' para
um

mesmo teor de sioz, que as rochas
do setor central do
maciço São Pedro de caldas; os quatro
casos extremos são os dois mangeritos
do maciço Mococa,
o mangeriro do maciço são José
do Rio pa¡do vRp46a e um mangerito;"**;;ilos
ripos de
alto mg# do afloramento cAN-r3
do maciço Divinolândi4 detalhado por
campos Neto et ar.
(1e88).

Dois mangeritos aflorantes próximo

à cidade de Divinolândia, no maciço
homônimo, são exceções a esse.padrão;
um deles é uma amostra representativa
dos mangeritos de
baixo mg# do afloramento cAN-13.
outra exceção é a amostra vRpgl, um
chamockito médio
aflorante no extremo setentrional do
maciço Moao"u. os charnockitos finos
do maciço Mococa
têm mg# entre os mais baixos da
suite Divinorândia (r5-r7), ainda
superiores aos da suite são
t66

Pedro de caldas, e em particurar ao da amostra cA205a,
um chamockito fino do maciço são
Pedro de Caldas, sob outros aspectos similar a eles.
Dentro da suite são pedro de cardas, a única exceção
observada é o mangerito fino
cAl98b' uma ocorrência isorada dentro do maciço homônimo, que
tem mg# em tomo de 20 e que

também se agrupâ com as rochas da suite Divinolândia
em termos de ouhos erementos
diagnósticos, como Zr e Sr (Figs. 5.3,5.4).

A vinculação entre os mangeritos e chamockitos da suite
Divinolândia e as rochas
graníticas que a eles se associam é pouco
clara; algumas dessas rochas têm ng# muito altos para
o
seu grau de diferenciação, e não parecem ser
comagmáticas com nenhuma das rochas
mais

máficas associadas (Fig. 5.3)' A despeito de também
ter mg# mais alto, o homblenda granito
vRP42b, do maciço Divinolândia, é o único granito que
exibe víncuros cra¡os com os mangeritos
aos quais se associa diretamente, definindo
com eles tendências de variação suaves para a maioria
dos elemenros (e.g., Figs. 5.3, 5.4).
Na suite São ped¡o de caldas, pero contrário, observam-se
tendências de variação
contlnuas entre mangeritos, homblenda granitos granitos
e
hololeucocráticos.
Argumas variações intra-suite são destacadas nas
Figuras 5.3 e 5.4,e mostr¿rm que
cada uma das duas suites aqui reconhecidas
é formada por uma série de corpos não estritamente
consanguíneos, fato já anteriormente reconhecido
nos estudos de detalhe realizados no maciço São

Pedro de Caldas (Janasi, 1997b).

De particular interesse são as tendências de variação
contínuas observadas entre os
mangeritos de maio¡ mg# da suite Divinolândia
e dioritos que a elas se associam, seja como
enclaves, seja como pequenos corpos mapeáveis.
Esses dioritos não exibem a assinatura
geoquimica considerada típica da supersuite
sJRp: têm alto mg#, ca, sr, e Z¡ moderado a baixo.
As tendências observadas, particurarmente óbvias no
maciço Mococa (Figs. 5.3, 5.4), parecem
sugerir de que a interação com rochas máficas pode
exercer grande influência na geoquímica da
suite Divinolândia, respondendo, ao menos
em parte, peros principais contrastes observados com
relação à suite São pedro de caldas; esse tema
será explorado em maior detalhe adiante.
5.4.2- Padrões de elementos tefras_fa.rc¿s

os padrões de ETR de mangeritos típicos da suite
Dívinolândra são apresentados na
Figura 5.5. São fraca a moderadamente fracionados
(Lalyb)N = l-I2),com anomalias de Eu em
geral levemente positivas, mas variáveis até
levemente negativas. Na região a oeste de
Divinolândia, dentro do maciço homônimo, a diferenciação
no intervalo composicional mangeritohomblenda granito leva a um pequeno aumento
do fracionamento ((Lalyb)N varia de 10 para lg).
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¡ o x I Maciço

SIMBOLOS

S.J.R. Pardo: dioritos, mangeritos, hbl granitos, granitos
hololeucocráticos
x o o Maciço Divinolândia:
mangeritos, hbl granitos; mangeriìo de alto e baixo Fe (C.Neto
et al.
tr o o o Maciço Mococa:_ dioritos,
mangeritos, charnockitos finos, quartzosienito

'

lggg)

o o x + Maciço S'P. Caldas: mangeritos,
mangerito/charnockito fino, homblenda granito, granito holo.
Maciço s.R. Fartura-Itobi: mangeritos, homblenda granitos.
x + Maciço Euclides da Cunha: hornblenda granitos, granitos
hololeucocráticos.
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Figura 5.7. Padrões de ETR normalizados pelo condrito (Boynton, 1984) para
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Figura 5.8. Padrões de ETR normalizados pelo condrito (Boynton,
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suite São Pedro de Caldas.
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O mangerito do maciço Mococa VRPI2 contrasta nitidamente com os demais por
mostrar proeminente anomalia positiva de Eu, e teores mais baixos de ETRM
e ETRp, resultando
em padrão relativamente fracionado, a despeito de seu caráter mais máfico ((Lalyb)N
= 16)).

A Fig' 5'6 mostra que o padrão de ETR de um enclave diorítico do maciço Mococa
é mais rico em ETR que o de vRpl2; o diorito não exibe anomalias de
Eu, mas o pararelismo
entre os padrões é evidente' Também os padrões de ETR do mangerito
VRp46a e o do diorito do
afloramento vizi¡ho vRP45 são mosfados na Fig. 5.6; neste caso, o mangerito
é mais rico em
ETR, mas o paralelismo entre os padrões é ainda mais evidente.

Tipos petrográficos de menor expressão na suite Divinolândia têm padrões de ETR
peculiares. os charnockitos
/nos, representados na Fig. 5.6 pela amostra vRplg, têm padrões
pouco ftacionados ((LalYb\: 7-11) apesar de serem rochas dife¡enciadas,
e exibem anomalias
positivas de Eu bem definidas (EuÆu* > 1,2), embora sua textura
sugira não se tratar de rochas
cumuláticas.

o

padrão de ETR extremamente fracionado (Lalyb)N
= 4l) do quartzo sienito
VRP13 confirma o caráter singular dessa rocha, já evidente através dos elementos
maiores (Figs.
5.3, 5.4).
Os padrões de ETR dos mangeritos da suite São Pedro de Caldas têm, como
os da
suite Divinolândia, fracionamento pouco expressivo (Lalyb)N
que se mantém como tal,
no maciço São Pedro de Caldas, até composições relativamente diferenciadas (homblenda
granito

:7-ll),

cAl36a). As anomalias de Eu são também em geral levemente positivas, mas
em CA136a (Fig. 5.7). Analogamente ao observado na suite Divinolândia,

passam a negativas

o charnockito fno
CA205a mostra padrão de ETR muito pouco fracionado ((Lalyb)¡ 5) e
=
anomalia positiva de Eu
mais pronunciada. Já o mangerito fino cAlggb, que em alguns diagramas
de elementos maiores
mostrava tendências próximas às de mangeritos da suite Divinolândia,
tem padrão de ETR
fortemente fracionado (LalYb)N: 39, que destaca o seu caráter singular.
Em nossos trabalhos anteriores (Janasi, r997b), foi observado que a passagem entre
homblenda granitos e granitos hololeucocráticos no maciço São pedro
de Caldas parece abrupta,
como mostrado por aumentos extremos no fracionamento dos ETR (Lalyb)N
= 50 na amostra
c4156) e nos teores de Th, entre outros. Modelamento geoquímico mostrou que
o fracionamento
magmático em sistema fechado não pode responder pela variação observada
(Janasi, 1997b).

As novas amostras de rochas graníticas dos maciços são Roque da Fartura-Itobi
Euclides da cunha mostrâm que existem rochas que, em termos de
fracionamento dos ETR

e

e dos
teores de Th, preenchem o hiato observado no maciço São Pedro
de Caldas. As amostras VRp49a,
VRP100 e VRP61 têm pad¡ões de ETR iguahnente fracionados (Lalyb)N
lS_17,e com teores de
ETRL (e Th, não mostrados) que se aproximam daqueles exibidos pelos granitos
hololeucocráticos

:

c4156 e VRP09 (Fig.5.8). o aumento adicional, e significativo, do fracionamento
dos ETR
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últimos deve-se, basicamente, à queda nos teores de ETRp, que
acompanha a diminuição
senslvel nos teores de Zr, e pode portanto estar felacionada
à extração de zircão.
nesses

os

padrões de ETR de cinco mangeritos que formam
oconências isoladas,
localizadas estruturalrnente abaixo da faixa de afloramentos principar
da supersuite SJRp, são
apresentados na Figura 5.9. Em linhas gerais, mostram-se
muito semelhantes aos dos demais
mangeritos, com modesto fracionamento dos ETR, e denho
da faixa observada nas duas suites
acima (LalYb\ = 8-r3). Anomalias de Eu são discretas,
exceto na amostra NESGlgga, um
mangerito gnáissico granatlfero que ocoffe como leucossoma
em granulitos na região de Elói
Mendes (MG).

oMCH-01 .4R982 .E;itl3g .NESGI0Oa .OFt9l2
1000

100

l0

Ls

Ce

Pr Nd

SmEu Gd Tb Dy Ho

Er Tmyb Lu

Figura 5.9. Padrões de elementos tenas-raras normalizados pelo condrito
de Boynton
-(ll8Q^na1a mangeritos aflorantes fora da faixa de
unÀiãtn"nto, principar da ,upársuite São José do Rio pardo.

5.4.3. Padrões de elementos traços

o

aranhograma mostrado

na Figura 5.r0, onde os

teores

de

erementos

incompatíveis de mangeritos das suites São Pedro de caldas
e Divinolândia são normalizados pela
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média crustal de Wedepohl (1995) ilustra, sobretudo, as
notáveis similaridades geoqulmicas entre
elas' os teores são iguais a levemente superiores à
média crustal para a maior parte dos elementos,
com anomalias negativas bem marcadas dos elementos
radiogênicos cs, Th e u, e dos elementos
mais compatíveis (Ni, Cr). o Sr define uma cla¡a anomalia
negativa, mais acentuada na suite São
Pedro de caldas, o que é indicativo de uma fonte rica
em plagioclásio, como já destacado por
Janasi (1997a). o maior enriquecimento em reração
à média crustal ocorre para zr e Hf, o que
deve ¡efletir basicamente a alta solubilidade desses
elementos nos magmas, devida às temperaturas

muito altas (950-1000'

c) em que eres foram gerados (Janasi, r997a,b; ver adiante). Feição
importante a ser destacada é a ausência das anomalias
negativas de Nb e Ta tãotípicas de granitos
cálcio-alcalinos; dessa forma, os mangeritos mostram-se
ricos em erementos HFS, e têm assinatua
típica de magmas "intra-placa".

A

amost¡a VRpl2, mangerito máfico do maciço Mococa,
destoa sob vários
aspectos do padrão geral da supersuite. Em particular,
destacam-se os seus teores mais altos de Ba
e Sr e menores de Nb, Ta (que definem uma proeminente
anomalia negativa) e elementos terrasra¡as médias e pesadas (Fig. 5.9).
O aranhograma para a sequência de diferenciação observada
na suite São pedro de
Caldas (Fig' 5'11) é dominado por anomalias negativas que
refletem o processo de fracionamento:
anomalias de sr e Ti se aprofi;ndam; anomalias de
Ba e zr aparecem. o enriquecimento em Th e
La-ce é cla¡amente mostrado; o paralelo empobrecimento
em Nb-Ta nas amostras mais
diferenciadas resulta em aumento notáver da razão
LalrrJb (de r-6 p'* 20).

5.5. Discussão dos dados de geoqulmica elemental
5'5' I ' os elementos maiores: inferências sobre
fontes e condições de geração dos magmas

o

comportamento das amostras do maciço são pedro
de caldas em diagramas
normativos Qtz-Ab-or e An-Ab-or foi discutido por
Jan asi (1992,1997b). Entre as suas principais
conclusões, destacam-se:

-

-

em vista dos conteúdos baixos de An e do seu ca¡áter
praticamente anidro, os magmas que
deram origem às rochas do maciço provavelmente
tinham composições denho do campo dos
feldspatos ternários no diagrama An-Ab-or; i.e., um
único feldspato pode ter resurtado da
cristalização magmática;

a mineralogia atualrnente.

observada em muitos mangeritos (feldspato mesopertítico
e
oligoclásio homogêneo) pode resultar de exsolução desse
feldspato du¡ante o metamorfismo
superimposto;

.VRP.41 VRP-29 o\lRP4óa

0.001
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cdrr y rtso Ni cr

Figura 5.10. Padrões deelementos traços
pela média crustal de Wedepohl
^normalizados
(1995) para mangeritos das suites Divinolândia
e S.p. caidas.
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Figura 5.11. Padrões de elementos traço¡ normalizados pela média crustal
de Wedepohl

para mangeritos, hornblenda granitos e granitos hololeucocráticos
ç?95^)
dasuite
S.P. Caldas.
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do maciço São Pedro de Caldas, em que as rochas do õtor oriental
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177

-

a composição do llquido inicial que deu origem às rochas do setor cenhal do maciço,
equivalente à de um quartzo mangerito, é compatÍvel com a geragão dos magmas pressões
a
elevadas (> 10 kbar), onde o mínimo granítico é deslocado pam teores mais
baixos de quartzo;

a evolução dos

magmas em diregão

a

composições mais ricas em quartzo reflete uma
significativa mudança de nível crustal, e consequente deslocamento do mínimo para
maiores
teores de quartzo; os teores alcançados no granito mais diferenciado, contudo,
são muito
elèvados, compatíveis com a posição do mlnimo a níveis de crosta superior (<
2 kbar).

O

coqiunto de dados de toda

a

supersuite, aqui analisado, confirma essas
observações, e permite tecer algumas considerações adicionais.
A diferença composicional entre as suites São Pedro de Caldas e Divinolândia é
evidente na Figura 5'12. As ¡ochas da suite Divinolândia são menos diferenciadas,

e

suas

composições se deslocam claramente no sentido de teores mais altos de
An e mais baixos de etz.
É nítida a tendência de suas composições se deslocarem em direção às dos dioritos que
a elas se
associam, e a extração (ou adição?) de plagioclásio controla claramente
a sua diferenciação (Fig.

5.12b).

o

mesmo pode ser obseryado no diagrama etz-Ab-or, onde os dioritos e um
dos
mangeritos mais máficos (amostra vRpr2) não aparecem por não terem
etz normativo.
A evolução no sentido de composições graníticas, registrada, dentro da ¿ìmostragem
disponível, principalmente na suite São Pedro de Caldas, evolui até termos
ainda mais ricos em
que
que
os
haviam
sido
observados no maciço São Pedro de Caldas por Janasi (1992). Esses
Qtz
teores são compatíveis com o mínimo granítico a pressões próximas à da
superficie (p < 0,5 kbar;
Fig' 5.12a)' mas não parece possível admitir que a colocação desses maciços tenha oconido
em
câmaras magmáticas rasas. Termos diferenciados excepcionalmente
ricos em

e são regishados em
outras oconências de rochas chamockíticas cristalizadas em profundidade,
como em Lofoten,
Noruega (Ormaasen, 1977; Markl et al., 199g).
Por outro lado, a nítida tendência, observada entre os granitos mais diferenciados,
de deslocamento das composições no sentido oposto ao vértice Or deve
refletir o rápido aumento
da a(þO), que só ocorreu nos estágios finais da cristalização da suite.

A

Figura

5. 13 compara as composições normativas das rochas
metamórficas
regionais com as das rochas da supersuite São José do Rio Pa¡do.
O caráter metaluminoso dos

magmas parentais possíveis para

a

supersuite exclui fontes peraluminosas, como os

metassedimentos regionais.

um amplo especfio de granulitos regionais poderia, potenciarmente,
conesponder ao protolito para magmas parentais mangeríticos. A tendência
de variação controlada
pelo fracionamento de plagioclásio exibida pela suite Divinolândia indica que
seus magmas
parentais se situavam no campo de fase desse mineral, e é compatível
com a fusão mais avançada
de diferentes granulitos ou com misturas de magmas de composição
mais próxima às de mínimo
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com material mais máfico ("diorítico", como discutido anteriormente).
se, como requer a primeira
hipótese, os magmas parentais da suite Divinolândia são produtos
de fusão crustal mais avançada,
fontes ricas em quartzo' como os granulitos ácidos e
os granulitos intermedi¿á¡ios enderbíticos
(amostra M8540 e quaho granada granulitos intermediários;
cf. Fig. 5.13a) parecem menos
prováveis.

Comparados a granitos anatéticos típicos, os mangeritos
estudados exibem teores
de Fe203t + MgO + Mno + Tio2 bem mais elevados
þ7%o namaioria dos mangeritos típicos; ca.
7,5%o no magma parental quartzo mangerítico
inferido para o maciço são pedro de caldas por
Janasi' 1997b), e altas razões Fe/rvrg (mg# < r0 nos mangeritos
do setor oriental do maciço são
Pedro de Caldas).
Estudos experimentais realizados em p¡otolitos diversos
mostram que os teores de
FezO:t + MgO + MnO + Tioz podem se manter bâstante
baixos (< 2%) mesmo a temperaturas da
ordem de 950'C (e.g., Patiño Douce & Johnston, 1991).
As reações de quebra da biotita ocorrem

tipicamente ao longo de intervalos amplos de temperatura,
ao rongo dos quais ela se toma
progressivamente mais refratária (rica em Mg,
Ti, F); um aumento mais pronunciado dos teores de
Fe2O3t+ MeO + Mno + Tioz é por vezes observado
no limite superior de estabilidade da biotita;
nos experimentos de skjerlie & Johnston (1992), esse
aumento þara totais da ordem de 4,5%)
ocofre a temperaturas muito elevadas (ca. g750 c) em função
do caráter refratário da biotita.
Além da temperatura, outros fatores favorecem a solub idade
do Fe em magmas
graníticos: condições redutoras (Johannes & Hortz,1996);
baixo mg# dos protolitos (clemens et
al'' 1997); diminuição de p, e aumento do conteúdo de Hzo nos
magmas (patiño Douce, 1996). os
dois últimos agem no sentido oposto ao que se observa
no caso em estudo, já que os magmas
parentais da suite são pedro de caldas devem
ter se gerado sob p relativamente alta e em
condições praticamente anidras.

Parece pouco provável que os magmas parentais
da suite são pedro de caldas
tenïam sido gerados por reações de quebra de biotita,
em vista de seu caráter extremamente
desidratado e dos altos teores de Fe2O3t + MgO +
¡4¡¡g + TiOz. Além disso, as altas razões FeA4g
observadas nos mangeritos da suite São Pedro de
caldas devem refletir a narr)rezado protolito (á
com alto Fe/Mg) e/ou pequenas proporções de fusão,
mas biotitas ricas em Fe quebram a T
relativamente baixas (< 900o c; cf. cremens et at., r997)se
comparadas às temperaturas inferidas
para os magmas parentais dos mangeritos (ver
adiante), e o aumento dos teores de Fe2Q3t+ \4gQ +
+
MnO 1¡9, ¿sima de ca. 2%o ocone quando existe aumento
significativo da proporção de fusão, e
consequente aumento do mg# (e.g., Skjerlie & Johnston,
199ó).
como será visto adiante, as características geoquímicas dos
magmas em estudo
sugerem a presença de feldspato potássico, e nâo
de biotita, no protolito. Dessa forma, a anatexia
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deve ter ocorrido a temperatulas suficientemente altas para que a biotita tenha
sido consumida
previamente, sem que o feldspato potássico gerado em suas reações de quebra
tenha sido exhaído
em quantidades apreciáveis. Para enfatizar esse aspectos, autores que defendem
iíreas-fonte com
essas características para magmas mangeríticos/chamockíticos (e/ou graníticos

de tipo A)

as

descrevem como anidras, mas não refratárias (Kilpatrick & Ellis, 1992;
Landenberger & collins,
1996). Por outro lado, eventos prévios de fusão e extração de magmas
a temperatuas mais baixas
denfro do campo de estabilidade da granada poderiam deixar um resíduo
enriquecido em Fe, já
que, pâra T < 900'c (a r0 kbar) a granada residual tem maior
Fe/rvfg que o magma que com era
coexiste (Patiño Douce, 1996>- resíduos com essas características poderiam
constituir os

protolitos dos magmas mangeríticos aqui estudados desde que
tivessem mantido proporgão
adequada de feldspato potássico.

5.5.2- Rb, Sr, Ba e K: comportamento

de

feldspatos e micas

comparadas aos demais granitos crustais da NESG, as ¡ochas da supersuite
são
José do Rio Pardo exibem as mais altas razões K,/Rb, Ba/sr (Janasi,
1997a) e Ba/Rb.

As anomalias negativas de Rb e, especialmente, de cs, exibidas pelas rochas da
supersuite, acompanham o empobrecimento em outros elementos radiogênicos
e fortemente
incompatíveis como Th e, de modo ainda mais acentuado, U, refletindo
o caráter residual das suas
fontes (Janasi, 1997 a,b).

As Figuras 5.14 e 5.15 mostfam que existem alguns contrastes importantes e
sistemáticos entre os diferentes maciços da supersuite sJRp em termos
de K, Ba, sr e Rb. os
diversos Processos de diferenciação que atuaram sobre os magmas da supersuite
tiveram efeito
sobre o comportamento desses elementos; à medida do possível, precisam
ser separados os efeitos
relacionados à cristalização fracionada daqueles vincurados à geração
dos magmas.
o estudo detarhado da porção central do maciço são pedro de cardas (Janasi,
1997b) mostrou que a cristalização fracionada pode ser modelada em
dois estrígios principais.

No
primeiro, que envolve a formaçâo de cumulatos mangeríticos e fracionados
de composição simílar
à de um hornblenda granito, a razão Ba/Sr é mantida constante em
ca.6,5-7,pero fracionamento
dominado por um feldspato temario com D(Ba) D(sr); na segunda,
entre o homblenda granito e
=
granito
o
hololeucocrático, o feldspato evolui para composição mais potássica,
e tem D(Ba) >
D(sr); como resultado, formam-se magmas fracionados com Bay'Sr mais baixo;
os cumulatos desse
estágio, como o quartzo mangerito cA43b, têm assim as mais altas
razões Ba./Sr do maciço (Fig.
s. l sb).
Essas observações podem ser generalizadas para rochas de outras
ocorrências da
suite São Pedro de Caldas, como os mangeritos e granitos dos maciços
São Roque da Fartu¡a-Itobi
e Euclides da cunha: a diminuição de Balsr em paralelo com Eu/Eu* (Fig.
5.1ab) e com mg#
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(Fig. 5.15b) é um efeito do fracionamento tardio no
maciço, que envolve um
feldspato mais rico em potássio, e portanto com
maior D(Ba) (cf. Icenhowen & London, 1994).
nessas rochas

A

Figura 5.15b mostra que, embora exista arguma dispersão
provocada pela
cristalização fracionada, Ba/sr e mg# mostram uma
nÍtida conelação negativa entre os mangeritos
dos setores centrar e oriental do maciço são pedro
de cardas. os mais altos sr, ca (e An
normativo), mg# e Fet + Mg + Ti podem ser indicativos
de que, se comparados

aos magm¡rs que
deram origem às rochas do setor orientar do
maciço, os magmas parentais para o setor cenfrar são
produtos de: (a) ñrsão crustal em grau
mais elevado ou (b) contaminação por material básico.
Essa tendência parece continuar no sentido
das rochas da suite Divinolândia e do
diorito vRP45 (Fig. 5.13b), sugerindo que a hipótese (b)
poderia expricar adequadamente as
variações observadas. Fogem, contudo, a essa
tendência os mangeritos máficos VRpl2 e VRp23c,
do maciço Mococa, que requeririam um contaminante
básico particularmente rico em Ba. A forte
anomalia positiva de Eu na ¿rmostra vRpl2
sugere, contudo, que era possui componente
cumulático feldspático importante.

os

charnockítos

/nos dos maciços Mococa e são pedro de caldas (cf. amosta
cA205a) se destacam da tendência geral por exibirem
Balsr, K/Rb e EuÆu* mais altos (Figs. 5.14
e 5'15)' Em algumas das amostras da supersuite
SJRP a correlação positiva entre Ba./Sr e EuÆur
é
claramente relacionada à acumuração de feldspato potássico
(e.g., quartzo mangerito cA43b e
quartzo sienito VRPI3; Fig. 5'14b), mas
esse não parece ser o caso nos charnockitos
finos: embora
as suas texturas originais não mais se preservem,
a granulação fina e os teores absolutos de Ba
e
Sr, mais baixos que os dos potenciais magmas partir
a
dos quais eles teriam se acumulado,
sugerem que as diferenças observadas refletem
contrastes nas composições dos magmas parentais,
e não processos cumuláticos. Aparentemente,
seus magmas parentais

derivaram de fontes distintas,
de caráter residual ainda mais acentuado,
como revelado por seus teores mais baixos de Rb,
cs, u

e

Th (cf. Janasi, 1997b).

As

razões Ba,/Sr dos chamockitos e mangeritos
apreciavelmente mais altas que as de todas
as rochas regionais

da

supersuite sJRp são
amostradas neste trabalho,

excetuados alguns metapelitos que craramente
não podem representar suas fontes (Fig. 5.16).
se os
seus magmas parentais se ge¡axam por

fusão crustal, o processo genético deve ter provocado
um
aumento apreciável (2'4 vezes) da razão Ba./sr.
observa-se, ainda, que mesmo os diferentes tipos
de magmas potássicos de derivação mantélica
presentes na NESG são ricos em Ba e
sr, e exibem
razões Ba'/sr em torno de r,5-2, de modo que,
claramente, não se conhecem magmas básicos que,
por processos de mistura, pudessem responder pelo
aumento dessas razões nos magmas
mangeríticos em relação às potenciais fontes
crustais.
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Altas razões BalSr e, ao menos no caso dos charnockitos finos, anomalias positivas
de Eu parecem ser feigões dos magmas primrÍ.tios da suite, e definem importantes
limitações para
as iá¡eas-fonte. Em condições de fusão em equilibrio, a presença de proporções
significativas de
minerais residuais com alto D(Ba) e D(Eu) seria incompatível com o enriquecimento
observado.
Biotita e feldspato potássico são os únicos minerais principais com alto D(Ba); que
ambos não sejam fases residuais importantes pârece consistente com as
condições de geração dos
magmâs (T 9500 C, próximo ou acima do limite superior de estabilidade
de biotitas ,,normais,,,

-

não excepcionalmente ricas em Ti e F; a(Hzo) < 0,3, demandando a geração
de magmas de
mínimo com alto teor de Or; Ebadi & Johannes, l99l).
Por outro lado, um ¡esrduo com baixo D(Eu) deveria ser pobre em plagioclásio,
ou
ter plagioclásio cálcico; no entanto, D(Sr) também diminui sensivel¡nente em plagioclásios
cálcicos (Blundy & wood, l99l), e seria diflcil explicar os baixos teores
de Sr nos magmas.
como constatado por Janasi (1997a), a combinação de baixos teores de sr e ca e
anomalias positivas de Eu, feição comum em reucossomas de migmatitos
de facies granurito

(Canin$on & Watt, 1995), poderia

ser melhor expli cada por frnão em desequilíbrio envolvendo o

feldspato potássico como fase reagente (e fonte do Eu para os magmas).
Digno de nota, nesse
sentido, é o fato de que o granada mangerito NESG100a, que ocorre
como leucossoma em
granulitos na região de Paraguaçu-Elói Mendes, em porções mais
basais da NESG, tem forte
anomalia positiva de Eu (Fig. 5.9) e a mais alta razão Ba./Sr (ca. 12; cf.
Fig. 5.16) de todas as
rochas estudadas neste trabalho.

Altas razões K,/Rb como as exibidas pelas rochas da supersuite sJRp são
tipicamente atribuídas a rí¡eas-fonte granullticas residuais, empobrecidas
em Rb por eventos
prévios de extração de magmas ou de fases fluidas. como já
observado, tal interpretação é
consistente com o notável empobrecimento em outros elementos radiogênicos
(cs, Th, u) e l{zo
nessas rochas. A Fig. 5.16 mostra, no entanto, que r¡ma proporção
significativa dos granuritos
amostrados neste trabalho têm razões K,/Rb mais baixas que as dos mangeritos,
em particular os da
suite Divinolândia e os chamockitos finos. Esses granulitos não poderiam
corresponder às ¿ireasfonte dos magmas aqui estudados, e menos ainda a resíduos deixados após

a sua extração, a não
ser que o processo de fusão parcial tenha resultado em aumento
de K,/Rb, o que em geral é julgado
improvável, já implicaria na presença de biotita residual.

A possibilidade

de que biotita fortemente refrat¡í¡ia (rica em

Ti e/ou F) permaneça
estável em granulitos a T > 9500 C é demonstrada em estudos experimentais;
nessas condições, a
fusão pode ocorrer durante a quebra da hornblenda (e.g., skjerlie & Johnston,
1991; singh &
Johannes, 1996). Nesse caso, contudo, a biotita residual também deveria
reter importante
proporção do Ba, o que é inconsistente com o aumento de Ba./Sr
observado.
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Embora sub-representados no conjunto amosûado no presente trabalho, granulitos
com K/Rb elevado estÍio pÍesentes no cintu¡ão basal da NESG. os granada granulitos
intermediários da região de Guaxupé estudados por Del Lama (1998) têm K./Rb tipicamente entre
400 e 560, que se superpõe aos valores observados na suite Divinolândia (cf. Figura 5.16). Rochas
com K/Rb excepcionalmente elevado (>700) também ocorrem regionalmente (cf. Figura 5.16, e
dados Del Lama (1998), e podem corresponder a material residual após a extração de magmas
equivalentes aos mangeritos, ou a certos tipos de rochas máficas (e.g., amostra NESG4Oe).

A Figura 5.16b mostra

que uma grande variedade de rochas regionais, incluindo
metassedimentos, granitos cálcio-alcalinos máficos e félsicos, e os granitos anatéticos pinhal e
Nazaré Paulista, têm razões Ba./Rb inferiores a 13, enquanto os mangeritos da suite São pedro de
caldas têm razões em tomo de 16, que caem, por fracionamento, a 7-g nos hornblenda granitos e 2

no granito hololeucocrático C4156 (cf. Tabela C.4). Na suite Divinolândia, os mangeritos têm
Ba./Rb ainda mais alto: 17-25, alcançando valores extremos no mangerito de Mococa VRpl2 (65).
Os únicos conjuntos de rochas regionais que exibem razões Ba,/Rb tilo elevadas são os granulitos
intermedirírios e máficos e rochas potássicas como os sienitos dos maciços pedra Branca e
Capituva (Janasi, 1993).

As mais altas razões K,¡Rb e Ba/Rb mostradas pela suite Divinolândia e pelos
chamockitos finos, quando comparados à suite são pedro de caldas (Figs. 5.14a, 5.16) podem
indicar que a primeira: (a) incorporou material básico com essas características (o que exclui
muitas das rochas básicas regionais, Fig. 5.16) ou (b) teve fontes mais pobres em Rb (de caráter
mais residual?).
5.5.3. Termometría de saturação em zircão e apatita
Os teores de Zr eP das rochas da supersuite São José do Rio Pardo foram utilizados

para calcular temperaturas de saturação, aplicando as calibrações de Watson
Harrison & Watson (1983), respectivamente.

& Harrison (1933)

e

Algumas limitações importantes requerem o exercício de cautela na interpretação
dos resultados apresentados na Tabela C.5. As rochas menos diferenciadas da supersuite podem
ter
componente cumulático importante; se os magmas se enconÍam saturados em apatita e/ou z¡cão,
esses minerais podem fazer parte do material acumulado, de modo que os teores observados
devem ser superiores aos que se encontravam em equilíbrio com o magma (fomecendo portanto

temperaturasmaisaltasqueasreais).TambémoíndiceM(Na+K+2Ca/(Si.Al)dessasrochas
deve ser diferente do índice do magma; nos casos em que feldspato alcalino é a fase cumulática
principal, M tende a aumentar. Mais ainda, nas rochas menos diferenciadas os valores de M são
normalmente superiores a 1,7 (identificados em negrito na Tabela c.5), portanto acima do limite
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para o qual Watson

& Har¡ison (1983) propuseram a calibração do geotermômetro de sahuação

em zircão.

A despeito

das limitações acima, os valores obtidos traduzem, em linhas gerais, as

altas temperaturas (> 900o C) esperadas nesses magmas, dado seu caráter pobre em H2O. Deve-se

notar que os valores obtidos por termometria de saturação em zircão nas rochas mangerlticas do
maciço São Pedro de Caldas são ca. 50-60o C mais baixos que os calculados por Janasi (1997b); a
diferença a reflete a consideração dos valores de M (1,6-2,0), que são bem mais altos que o valor
utilizado na formulação simplificada de Watson (1988) (1,3).

A

Figura 5.17 mostra que, em todos os maciços da supersuite São José do Rio
Pardo para os quais se dispõe de análises quimicas, existe uma correlação negativa entre PzOs e
SiO2, sugestiva de que as rochas se encontram saturadas em P2O5. Cada maciço tem, no entanto,

uma tendência de variação particular, i.e., para um determinado teor de SiO¡, existem diferenças

pot vezes apreciáveis no teor de PzOs. Como a solubilidade de PzOs é função do teor de SiOz e da
temperatura (Harrison

&

Watson, 1983), se os magmas estavam safurados em PzOs segue-se que

refletir contrastes de temperatura. As diferenças mais notáveis em relação
à tendência principal são os altos teores de P nas rochas da região de Divinolândia e em rochas
menos diferenciadas da porção central do maciço São Pedro de Caldas. Como já destacado
anteriormente, algumas variações qulmicas observadas em mangeritos menos diferenciados da
suite Divinolândia podem refletir contaminação por rochas diorlticas que a eles se associam
geograficamente. Também o comportamento do PzOs é sugestivo de processos desse tipo, já que
essas diferenças devem

os enclaves diorlticos VRP83a e VRP76 dão continuidade à tendência mais pobre em P do maciço

Mococa, e o diorito VRP45 parece estender a tendência mais rica em P em que se alinham os
mangeritos mais ¡icos em P dos maciços Divinolândia e São Pedro de Caldas (Fig. 5.17).

As temperaturas de saturaçilo obtidas nos diferentes maciços (cf. Tabelas C.5 e 5.1)
são:

maciço Divinolândia, em média ca. 970' C (980-990o C no ponto VRP42 e 965o C nos
demais);

porção central do maciço São Pedro de Caldas, 965-950' C nos mangeritos menos
diferenciados, 940o C no chamockito frno CA205a; 930-920'C no mangerito félsico e
hornblenda granito, e 880o C no granito hololeucocrático;
porção oriental do maciço São Pedro de Caldas, 910-880'C (rnangeritos);
maciço Mococa,900-875o C nos mangeritos; ca.920o C nos charnockitos flmos;

maciço São Roque da Fartura-Itobi, 900" C (mangeritos félsicos) e 850o C (homblenda
granitos);
maciço Euclides da Cunha, 860-840'C (homblenda granitos e granitos hololeucocráticos).
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Tebole 5.1- Temporatures de seturacao om zircao o spatita pare rochas da supercuite
Sao Jose do Rlo Pardo

amostra SlO2 P2OS

sat

Tap
macico Sao Pedro de Caldas, porcao oriontal
cA.1232
9t6

cÀ267b

cASrb
cA795

63,5 0,21
63,6 0,17

63,9
65,0

0,18
0,13

65,0 0,25
60,2 0,41
cA293b
62,7 0,34
cA63b
63,5 0,29
CA205a
66,0 0,20
cA43
66,9 0,16
CA136a
69,3 0,14
c4156
74,2 0,05
macico Sao Roque da Fartura-ltobi
VRP48a 64,8 0,'t0
vRP62 65,5 0,16
VRP49a 67,6 0,08
vRP61 68,0 0,07
vRP53 70,2 <0.01
macico Euclides da Cunha
VRPS
67,5 0,07
vRP100 69,7 0,0s
VRP71
70,1 0,04
vRPg
74,0 0,05
VRPS
76,6 0,03
charnockitoe f¡nos, macico Mococa
VRP19
64,5 0,20
VRP18
68,1 0,r5
vRP20 68,9 0,15
suite Divinolend¡a
VRP29
VRP32
VRP42a

VRP4I
VRP44
VRP42b

58,3
57,9
61,3
64,0
64J
67,4

0,53
0,37
0,43
0,30
0,30
0,28

sat
917

902

9¡lil

891

938
920

878
macico Seo Pedro de Caldes, porcao cent¡al
media

cA1l0

Tzr

0õ3
960
985
954
938
g2l
933
879

899
906
857
848
843
835
843
877
858
923
s12
924
973
918
980
984
965
992

930
907
911

9s9
92e

gss

9ol
834

925

Z¡
1190
1150
I 160
930
989
1030
930
1160
960
100
535
320
1

M

't,82

r,83
1,86
1,81

.t,78

2,07
1,90
1,87
1,78
1,64
1,56
1,41

875

933
877
496
575
489

979

1267

't,57

912

670
326
338
256

1,51

915
873
E88

840

854
823
946

896
893

899
900
907

88t
895
858

1088
638
600
1'142
993
867
675
740
429

't,78
1,79

'I,59
1,59
1,55

1,49
1,37
1

,41

1,72

I,63
1,59

2,28
2,10
1,87
1,87
1,82
1,59

medla= composlcao do magma inlclal estlmada por Janasl (1gg7b); valores de T em
italico: insaturados; valores em tipo normal, cumulaticos.

189

As rochas dioríticas

possivelmente não estão saturadas em pzos, e fomecem
temperaturas de saturação mais baixas que as dos mangeritos com os quais se associam (Tabela

c.s).
Esses dados índicam que grande parte das rochas da supersuite cristalizou a
temperaturas pouco inferiores a 930o C; o intervalo até 880'C marca a evolução
até mangeritos
felsicos e homblenda granitos; os granitos hololeucocráticos cristalizaram no intervalo g60-g40"

c.
Os chamockitos finos tendem a exibir temperaturas de saturação em apatita cerca
de 20-40" C mais altas que as registradas nos mangeritos aos quais se associam (maciços
Mococa
e São Pedro de Caldas, porção central),

Os mangeritos mais ricos em P2O5 têm temperaturas de saturação em apatita no
intervalo 1000-950" C, e podem dever parte de suas características geoquímicas a um aporte
de
material (e calor?) a partir de rochas (magmas?) básicas de composição similar à do diorito
VRp45
(ver adiante).

A Figura

mostra que as tendências de variação do Zr com a diferenciação são
mais complexas que as do P, já que nem todas as rochas da supersuite encontram-se
saturadas em
Zr.
5' 18

Nos diversos maciços estudados, a saturação em zircão é claramente alcançada ao
redor de 64yo sio2, de modo que apenas as temperaturas de saturação obtidas em
mangeritos
félsicos, chamockitos, hornblenda granitos e granitos hololeucocráticos isentos de

componenre
cumulático podem ser conelacionadas diretamente com as temperaturas dos magmas.
A Tabela 5.1 compara as temperaturas de saturação em zircão e apatita em rochas
que poderiam estar simultaneamente saturadas em ambos os minerais.
As tendências de variação
de temperatura com a diferenciação são corretamente definidas pelos dois termômetros.
Nas
rochas do maciço São Roque da FarturaJtobi e na porção oriental do maciço
pedro
São
de Caldas,
as temperaturas de saturação em zircão tendem a ser sistematicam ente ca.30-40"
C mais altas que
as de apatita. A concordância é melhor nas rochas mais diferenciadas (e.g.,
maciço Euclides da
Cunha), confirmando a temperatura de cristalização dos granitos hololeucocráticos em
ca. g50" C;
deve-se observar que nesse maciço as duas amostras menos fracionadas
mostram evidência
química de acumulação de zircão, e as temperaturas delas derivadas são
claramente exageradas
(cf. Tabela 5.1).

As duas amostras menos fracionadas da porção central do maciço São pedro de
Caldas provavelmente não estão saturadas em zircão, como mostram seus teores de Zr inferiores
aos da amostra CA63b (Tabela 5.1). As amostras mais fracionadas, no entanto, estão claramente
saturadas (Figura 5.18), e mantêm uma tendência evidente, embora não muito acentuada^ de
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fomecer temperaturas de saturação em zircão mais baixas que as de saturação
em apatita- o
oposto do observado na porção oriental do maciço,
considerando o modelo de diferenciação proposto por Janasi (1gg7b), as
rochas da
porção central do maciço são pedro de cardas são formadas partir
a
de um magma parentar
quartzo mangerítico, cuja composição foi estimada a partir de uma
média ponderada pela rárea de
exposição das unidades mais máficas (mangeritos, cumuláticos) e
mais félsicas (granitos,
fracionados). A temperatura desse magma hipotético seria em torno
de 953o c (saturação em
apatita) ou 930' C (saturação em zircão!- valores concordantes, dentro
do erro. As temperan'as
de saturação em apatita das rochas com componente cumulático não são significativamente
superiores ao valor obtido para o magma parental, refletindo a diminuição
da sllica concomitante
com o aumento do P.

os teores mais baixos de Zr das rochas da suite Divinolândia, mesmo daquelas que
mostram clara tendência de fracionamento do zircão (maciço Divinolândia;
Fig. 5.lg), resultam no
acentuamento da tendência observada na porção central do maciço são pedro
de caldas: as
temperaturas de saturação em zircão são ^ 70-g0o c mais baixas que
as de saturação em apatita
(Tabela 5.1).

A

termometria de saturação em ztrcão

e apatita fomece portanto valores de
temperatura consistentes com o esperado para magmas pobres em H2o (em geral,
970-900o c para
mangeritos), e delineiam corretamente a diminuição da temperatura para
os magmas mais
fracionados (granitos hololeucocráticos), para os quais os resultados convefgem
em valores em
torno de 850' c. observa-se, contudo, um comportamento oposto enfte o zr (em
gerar, mais
abundante na suite São Pedro de caldas, onde cumuratos ricos em Zr são
frequentes) e o p (mais
abundante nas rochas da suite Divinolândia, onde algum P pode ter sido
adicionado aos termos
menos diferenciados por contaminação com material máfico, em processo que, pararelamente,

pode ter provocado insaturação em Zr). As diferenças sistemáticas
entre os resultados de
termometria de saturação em zircão e apatita, observadas principalmente
nos mangeritos, pode
refletir os seguintes fatores:

-

rochas mangeriticas e homblenda granitos dos maciços São Roque da Fartura
e da porção
oriental do maciço São Pedro de Caldas poderiam inco¡porar excesso de Zr proveniente
de

zircão cumulático; as temperaturas corretas seriam as dadas pela termometria
de apatita (915880" c para mangeritos), e não as de termomehia de zircão (gs0-g20"
c para as mesmas
rochas);

-

a contaminação das rochas mangeríticas e homblenda granitos da suite Divinolândia por
material básico rico em P e pobre em Z¡ se superimpôs ao fracionamento (e.g., pela injeção
de
magma básico em uma càmara jâ diferenciada e eficiente rnistura com os magmas
de
diferentes composição ali presentes), gerando rochas supersaturadas em apatita e insaturadas

l9l

em zircão. Nesse caso, as temperaturas reais no maciço Divinolândia seriam intermediárias
entre as obtidas pelos dois termômetros (i.e., 900"C < T < 970o C);
as diferenças observadas refletem um controle composicional sobre a saturação de

Z¡ e/ou P
não considerado nos modelos atualmente disponíveis- i,e., magmas mais cálcicos, e com
maior mg# como os da suite Divinolândia seriam capazes de manter em solução maiores teores
de P que os previstos no modelo de Harrison

&

Watson (1983) ou menos Zr que o previsto no

modelo de 'vVatson & Harrison (1983), e/ou magmas menos cálcicos, e excepcionalmente ricos
em Fe como os da suite São Pedro de Caldas seriam capazes de manter em solução maiores
teores de

Zr (ou menores teores de P).

5.5.4. O coülportamento dos ETR, Th, U, Nb
principais

e Ta: influências dos minerais acessóríos

e

Efeitos do frac ionamento

Os efeitos da cristalização fracionada sobre os padrões de ETR das rochas do
maciço São Pedro de Caldas foram estudados por Janasi (1997b), que mostrou que o forte
enriquecimento em ETRL e Th observado nas facies mais diferenciadas desse maciço não pode ser
modelado por cristalização fracionada em sistema fechado. Os teores alcangados implicariam que
essas facies correspondem a líquidos residuais após proporção de fracionamento exageradamente

elevada (F

< 0,2), incompatível com o comportamento dos elementos maiores. Os dados aqui

apresentados mostram que, considerando-se a suite São Pedro de Caldas como um todo (i.e.,

incluindo os mángeritos e granitos dos maciços São Roque da Fartura-Itobi e Euclides da Cunha;
cf. Figura 5.8), existe um contínuo de composições no intervalo composicional considerado, ao
longo do qual os ETRL têm comportamento fortemente incompatível e os ETRP são fiacionados
þela extração de zircão e apatita, minerais nos quais esses magmas estão saturados, e que devem

ser os principais hospedeiros desses elementos). As restrições à evolução por cristalização
fracionada em sistema fechado para explicar o aumento dos ETRL destacadas por Janasi (1997b)
permanecem válidas,

O produto mais evoluído do fracionamento na suite São Pedro de Caldas são
granitos "alaskíticos" como as amostras VRP2a e b, nos quais os teores de ETRL diminuem
sensivelmente como resultado do fracionamento de allanita (cf. Tabela C.5).

Enriquecimento em ETRP
Os padrões de ETR dos mangeritos típicos de ambas as suites aqui definidas são,
em linhas gerais, semelhantes; o traço mais característico é o fracionamento pouco acentuado

(La,rYb)N = 10), que reflete principalmenre a relativa riqueza em ETRP (10-20 vezes o condrito;
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compare-se os granitos Pinhal e Naza¡é paulista
típicos, com teores até uma ordem de magnitude
mais baixos)' Anomalias positivas de Eu são ouho
traço com'm, embora não universal, que já será
discutido junto com os ETRL, adiante.

Baixas razões La./Yb em magmas crustais são
usualmente consideradas indicativas
da ausência de granada residual na fonte. Dadas as
condições de pressão e temperatura inferidas
para a geração dos magmas (p> 10 kbar,
g50'
T
c), e o tipo de protolito esperado (quar'ofeldspático, metaluminoso e rico em Fe), a presença
de granada na fonte parece bastante prováver,
como mostram inúmeros estudos experimentais.
Embora, a temperâfufas suficientemente erevadas,
granada possa participar como
reagente nas reações de fusão, é mais provável que
os elevados teores de ETRp e
nos
mangeritos reflitam os artos conteúdos de zircão e
apatita que dissolveram nos magmas em função
dessas temperatuas. como destacado no item precedente,
as rerações zrlp não são rineares no
conjunto estudado; ao contrário, zr tende a ser mais
alto na suite São pedro de caldas e p na suite
Divinolândia. No entanto, o efeito global em termos
de adição de ETRp e y ao magma parece ter
sido, em linhas gerais, sim ar, como mostram
as boas conerações entre os conteúdos de p e y
(melhor definidas na suite Divinorândia) e
enfre zr e y (melhor defmidas na suite São pedro
de
Caldas) (cf. Tabela 5).

-

y

O comportamento dos ETRL. Eu. Ta e Nb

os

teores de ETRL nos mangeritos da supersuite
são José do Rio pardo sâo
moderados (100 a 250 vezes o condrito ou 1,5
a 3 vezes a média crustal de wedepohl, 1995).
Esses magmas encontram-se claramente
subsaturados em ETRL, contudo, como mosha
o notável
enriquecimento observado ao longo do fracionamento
(e contaminação crustar) na suite são pedro
de Caldas.

A residência dos ETRL em minerais de rochas granulíticas
não é ainda totaknente

esclarecida, mas certamente é bast¿nte distinta
da observada em rochas de grau metamórfico
mais
baixo' Allanita, o principal depositfuio dos ETRL em granitos
metaluminosos, não parece ser
estável bm facies granulito. Bingen et ar. (1996)
mostraram que, durante o metamorfismo de
granitos cálcio-alcalinos, allanita e titanita
diminuem de abundância na isógrada do clinopiroxênio;
os ETRL e o Th são abrigados na monazita neoformada
e na apatita. Na isógrada do ortopiroxênio,
a allanita desaparece totalmente, a monazitadiminui
em abundância, e os teores de ETRL e Th
da
apatita aumentam ainda mais.

Feldspatos de rochas granulíticas têm padrões
característicos, sensivelmente
enriquecidos em LREE e aparentemente com anomarias
positivas de Eu mais pronunciadas. As
granadas cont¡astam notavelmente com as
de facies anfiborito, pois são
g"a"l p"lo menos uma
",n
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ordem de magnitude mais ricas em ETRL e, especialmente, sm e Nd, além de apresentarem
profirndas anomalias negativas de Eu (Bea, l996a,b).

O

conteúdo relativamente baixo de ETRL nos mangeritos deve refletir fontes
pobres nesses elementos, ou nas quais eles se encontram indisponíveis para fusão, por se
encontrarem em minerais principais que não p¿rticipam das reações de fusão ou em acessórios
pouco solúveis ou incluídos nas fases residuais.

A

solubilidade de monazita em magmas graníticos é inibida pela diminuição da
a(Hzo), mas os dados experimentais, consubstanciados na equação de Montel (1993), mostram
que o aumento de temperatura tem efeito oposto e mais intenso. Dessa forma, se monazita foi um
depositário importante dos LREE nas fueas-fonte, ela era pouco abundante ou se encontrava

incluída em fases reftatárias (granadas?).

Na ausência de monazita e allanita, os ETRL devem residir principalmente em
fases principais, como os feldspatos (até l0 ppm de La em feldspato potássico e 34 ppm em
plagioclásio de granulito analisado por Bea, 1996a) e na apatita (1700-2g00 ppm de La acima da
isógrada do ortopiroxênio nos augen-gnaisses estudados por Bingen et al., 1996). os magmas
mangeríticos encontram-se saturados em apatita (cf. item precedente), de modo que esse mineral
não pode ter retido os ETRL na fonte. Plagioclásio é provavelmente um mineral residual, como
sugerem os baixos teores de sr dos mangeritos, mas participa das reações de fusão, e os valores
disponíveis de D(ETRL)Pvtudido sranrtioo são baixos (<<1), i.e., mesmo que relativamente abundante

no reslduo, o plagioclásio não impediria que

a baixas taxas de fusão
incorporassem os ETRL provenientes dos minerais que participam da reação (e.g., feldspato
potássico, apatita) e se erniquecessem nesses elementos em relação ao protolito.
É importante observar que anomalias positivas de Eu aparentemente primárias (e.g.,
as dos chamockitos finos; cf. Figuras 5.6 e s.7) são mais comuns nas rochas mais pobres em
magmas gerados

ETRL, e pa¡ecem refletir justamente a falta de contribuição importante de um mineral rico em
ETRL (e com anomalia negativa de Eu, como monazita ou allanita), de modo que a contribuição
recebida dos feldspatos prepondera nos padrões dos magmas.

A

Figura 5'19 compara os conteúdos de elementos incompatíveis (normalizados
pela média crustal) de mangeritos típicos das suites São Pedro de Caldas e Divinolândia com
rochas granulíticas regionais.

os granulitos intermediários Bo-07 e vA-31a, embora provenientes de porções
distintas da NESG, e isotopicamente muito cont¡astados (cf. item 2.3.3), compartilham algumas
feições geoquímicas importantes, como teores relativamente baixos de ETR (iguais ou levemente
inferiores à média crustal), e pronunciadas anomalias negativas de Nb e Ta (Fig. 5.19a).
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Figura 5.19, Padrões

ybSc Ni Cr

de elementos traços de mangeritos da supersuite sJRp comparados aos
de granulitos regionais; normalizados pela média crustal de Wódepohl (1995).
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Os granulitos intermedirá¡ios EM205a e IJl663a são mais ricos em elementos
incompatíveis, em particular os ETR (EM205a tem padrão de ETR mais fracionado que
os
mangeritos), Ba e K, e não têm anomalias negativas de Nb e Ta com relação à média crustal.
Claramente, existe uma ampla diversidade de granulitos regionais que possuem
alguns atributos básicos para constituir os protolitos dos magmas mangeríticos, tais como
pronunciadas anomalias negativas de Cs, Th e U. Muitos dos granulitos
amostrados neste e em
outros estudos (choudhuri et a1., 1996; Del Lama, t99g), por ouho lado, podem
ser descartados
como fontes para os mangeritos, por exemplo por serem mais ricos
em elementos radiogênicos (cf.
Tabela C.2).

Os padrões de elementos incompatíveis dos granulitos EM205a e IJl663a

são

muito semelhantes aos dos mangeritos (Figura 5.19a). se rochas
como essas constituem as fontes
dos magmas mangeríticos, os únicos erementos incompatrveis em que
esses magmas claramente
enriqueceram fofåm Zt e Hf, em função da elevada solubilidade
do zircão em magmas granlticas a
temperaturas elevadas. Apenas sr é empobrecido, o que pode
ser ahibuido à presença de
abundante plagioclásio residual.

se

granuritos como as amostras vA3 ra e Bo-07
constituem as fontes dos
mangeritos, enriquecimento em graus va¡iados nos diferentes elementos
incompatíveis (exceto o
sr) é implicado. os maiores fatores de enriquecimento seriam observados para
o zr e Hf (4 a g

vezes),seguidosdeNbeTa(3a6vezes),ETRpey(3vezes),Ba,K,Rb,TheU(2_3vezes)e
ETRL e Cs (1-2 vezes).

O enriquecimento em elementos incompatíveis em relação às fontes
é decorrência
lógica da extração de magmas graníticos na crosta, e as ordens
de magnitude do enriquecimento
envolvido na geração de mangeritos a partir de granulitos simílares
às amostras BO-07 e VA3la
são consistentes com o esperado nas discussões precedentes.
Em particular, os teores de ETR mais

baixos desses granulitos parecem mais adequados, pois não
requerem a retenção de elevadas
proporções de ETRL em um mineral acessório incluído
em minerais inertes e/ou a situação

improvávelemquec¡/c6<r(ondec¡éaconcentraçãodoelementono[quido,ec6éasua

concenfuação na fonte).

os

elevados teores de Nb e Ta nos mangeritos precisam ser
considerados, em
especial se eles derivam de granulitos simila¡es a Bo-07 e
vA31a e não de granulitos menos
pobres nesses elementos, como os outros dois aqui considerados.
Teores mais elevados de Nb e Ta são uma feição comum
em mangeritos e granitos
A de origem crustal (da série aluminosa; cf. Ramo &. Haapara,1995), e
os distinguem dos granitos
orogênicos em geral, de modo que os mecanismos responsáveis por
essas características devem
ocorrer de modo universal, e não responder a peculiaridades de
uma ou outra província.
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Diferentes minerais podem conter Nb e Ta em rochas metamórficas de médio e alto
grau' Os maiores coeficientes de partição são observados para minerais
de Ti, como titanita,
ilmenita e rutilo; também homblenda, biotita, zircão e allanit¿ podem ter quantidades
apreciáveis
de Nb e Ta (cf. coeficientes de partição em relação a líquidos graníticos;
Rollinson, 1993).

Avaliações sobre o comportamento desses erementos na anatexia crustal, no
entanto, são complicadas pelo seu conhecido fracionamento com respeito
a outros elementos
incompatíveis em diferentes ambientes tectônicos (e.g., LalNb
= ca.3 em magmas de arco
magmático, e ca, 0,8 em magmas intraplaca; cf. Rudnick, 1995)-- como
resurtado, variações
impoftantes podem estar presentes inicialmente nos protolitos, e tal pode
ser o caso nos pares de
granulitos mencionados.

As análises químicas de granitos gerados a temperaturas mais baixas, apresentadas
nos dois capífulos precedentes, mostram que o enriquecimento em Nb nesses
magmas em reração
aos protolitos é geralmente moderado a nulo. Assim, mesmo os granulitos
residuais
da extração

desses magmas devem conservar parcela

hospedada em minerais de

Ti,

significativa de seu Nb e Ta original, provavelmente
que têm solubilidade baixa em magmas graníticos de baixa

temperatura. Os dados geoquímicos apresentados neste trabalho mostram, para
rochas de alto grau
quimicamente diversas, peraluminosas e metaluminosas, teores de Nb e
Ta moderados a baixos.
Em casos específicos, pode ter ocorrido enriquecimento em certos tipos de rocha submetidos

a

metamorfismo de alta pressão, como alguns dos cianita granada gnaisses portadores
de rutilo aqui
estudados, que se mostram isentos de anomalias negativas, ou mesmo com
fortes anomalias
positivas de Nb e Ta em ¡elação à crosta (cf. amostra JC570; Fig. 2.11).

Assim, os teores elevados de Nb e Ta dos granitos de tipo

A em geral, e dos
mangeritos aqui estudados, devem estar relacionados primariamente às altas
temperaturas de fi.lsão
(e consequente aumento da solubilidade do Ti nos magmas, que poderia
exaurir minerais de Ti
com altos teores de Nb e Ta nas fontes) e às baixas taxas de fi.rsão, que responderiam
tanto peìo
sensível incremento nos teores absolutos em relação aos protolitos como pelo
aumento na razão

Nb/Ta (que varia de 22 a 2t nos mangeritos tlpicos, valor superior à média dos granulitos
regionais e às diferentes estimativas para a média crustal, que variam
entre ll e l7;
respectivamente, Rudnick, 1995 e Wedepohl, 1995).

O enriquecimento observado entre os magmas mangeríticos e os granulitos VA3la
(3-4 vezes) e Bo-07 (5-6 vezes) é viável para condições em que D(Nb,Ta)
no resíduo é muito
baixo (e.g., < 0,1) e F (proporção de fusão) é inferior a ca.30%o; é possíver que
essas condições
tenham sido obedecidas na geração desses magmas, mas os parâmetros
necessários para um
modelamento numérico sustentado não são ainda definidos satisfatoriamente.
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5.6. Geoqulmica isotópica Sm-Nd e Rb-Sr

A heterogeneidade da supersuite são

José do Rio pardo, revelada pela geoquímica

elemental, também se reflete em importante variedade isotópica (Figura 5.20). conquanto pouco
variadas em termos das razões E sl6sr625, que são relativamente baixas, como esperado de
magmas derivados de fontes granulíticas (0,707-0,711), as rochas da supersuite sJRp mostram
ampla variação nos valores de eNd625 (-3 a -12), que se reflete em variação também significativa
nos

T¡¡¡ (1,4-2,2

Ga).
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Existe um notável contraste isotópico entre as suites Divinolâ¡dia e São Pedro de
Caldas, confirmando o significado petrogenético das diferenças geoquímicas.

As rochas da suite Divinolândia se caracterizam por valores de

negativos

(-ll a -12) e 8?sr/8ósr625

eNd625 mais

mais elevados (em geral, o,7lo-0,711). Em contraposição,
rochas da suite são Pedro de caldas, no geral mais "evoluídas,' em termos geoquimicos, são
notavelmente mais primitivas em termos isotópicos: os valores de eNdezs são bem menos
negativos (-3

a -6), resultando em Tov baixas (1,4-1,6 Ga), e as ¡azões

87Sr/86sre25,

variáveis (0,707-0,708), são as mais baixas entre todos os granitos crustais estudados.
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pouco

Do total de sete amosfias da suite Divinolândia analisadas, hês são mangeritos
8?sr/E6sr625
típicos, e apresentam variação minima nos valores de eNdrzs (-10,g a
(0,709g-l1,3) e
0,'1107). o mangerito máfico do maciço Mococa vRpl2 é a única amostra do conjunto com

87sr/E6srezs

mais baixo (0,7070), mas tem eNdó25 essencialmente idêntico ao das demais (Fig.
5.20)' Um chamockito do maciço Mococa (VRPI9) destaca-se pouco da rírea ocupada pelos três
mangeritos típicos, em direção a eNd625 mais negativo ttsr/86sru5

"

mais elevado.

As rochas dioríticas que ocorrem associadas a rochas da suite Divinolândia têm
eNd625 muito mais negativos que os de outras rochas básicas regionais (cf. Fig. 5.22).
O diorito
vRP45 tem e eNd625 levemente mais negativo e stsr/86sr625 mais primitivo (0,70g) que o vizinho
mangerito vRP46a, do maciço são José do Rio pardo. o enclave dioritico vRpg3a tem eNdózs
fortemente negativo (-14,5; T¡¡a = 2,4 Ga) e alto 87sr/E6sr6 2s (0,710), mostrando-se claramente
distinto dos mangeritos e chamockitos do maciço Mococa.
Seis amostras do maciço São pedro de caldas, estudado em detalhe por Janasi
(1992,1997a), foram alvo de determinações isotópicas de Nd e Sr no presente projeto. Além delas,
existe um dado sm-Nd obtido na amostra

cAl t0b por

sato (199s) (cf. Tabela D.5). À exceção do
granito hololeucocrático C4156, amostra mais diferenciada do maciço, as demais concentram-se
em intervalo pequeno de variação das razões isotópicas estudadas à época de cristalização
magmática.

Duas amostras de mangerito e uma de homblenda granito representam as rochas
volumetricamente mais importantes no maciço, e correspondem às amostras isotopicamente mais

primitivas entre as rochas graníticas s.l estudadas no presente trabalho, com eNd625 em tomo
de 4; como as razões l47sn/l44Nd são essencialmente idênticas (0,12), os T¡¡a situam-se todos na
faixa de 1,5 Ga. Nenhuma diferença significativa foi observada entre mangerito do setor central e
oriental do maciço (Fig. 5.20; Tabela D.5).
estudados.

o

Dois tipos petrográficos de menor expressão volumétrica no maciço foram também
chamockito fino cA205a, .inferido como geneticamente distinto em função de seu

caráter mais "refratário" (cf. item 5.5), tem eNd625 um pouco mais negativo (-5) que, combinado
com razão 147sn/r4Nd mais alta (ca. 0,13), ¡esulta em Tov de 1,6 Ga. o mangerito fino cAl9gb
tem o mesmo eNd625, mas seu padrão de ETR notavelmente mais fracionado resulta em razão
r47sna/l4Nd
mais baixa que a média crustal (0,08), e em Tppl de 1,3 Ga; sua razão EzSr/E6sr625 é
mais também um pouco mais baixa (0,706).

A amostra mais contrastada
stsr/86srrzs

é o granito hololeucocrático C4156: embora mantendo

idêntico ao das demais amostras estudadas, ela tem eNd625 mais negativo (-7), o que
confirma nossa conclusão prévia, baseada em modelamentos geoquimicos (Janasi, 1997b),
de que
esses granitos não podem derivar dos mangeritos do maciço por fracionamento
magmático
em
sistema fechado. O mecanismo mais provável para a geração dos magmas mais diferenciados
no
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maciço sPc deve envolver, assim, processos do tipo AFC, com contaminação
de magmas
derivados dos mangeritos mais primitivos por granulitos, ou fundidos deles
derivados (de baixo
ETSr/86Sru25)
de vida crustal mais longa (com eNd625 mais negativo) relativamente
ricos elementos
traços como Th e LREE (ver adiante).
Outras quat¡o amostras da suite São Pedro de Caldas fo¡am alvo de determinações
isotópicas de Nd e Sr: duas do maciço são Roque da Fartu¡a-Itobi (hornblenda
granito vRp62

e

chamockito VRP49a) e duas do maciço Euclides da Cunha (hornblenda granito
vRpl00 e granito
hololeucocrático VRP09).

o

granito hololeucocrático novamente é uma exceção, e o varor excepcionalmente
negativo de eNdozs (-10; Figura 5.20) parece representar uma situação extrema
do processo

de
contaminação sugerido para a amostra CAl56 no maciço SpC (ver adiante).
As outras três amoshas diferenciam-se ligeiramente do campo principal def[rido
pelas amostras do maciço sPC, desrocando-se para valores um pouco
mais negativos de eNd625 (-5
a -6), e cobrindo o intervalo entre aquele campo e a posição ocupada pela
amostra cAl56 (Fig.
5.20).

Seis amostras de tochas mangeríticas que ocorrem fora da faixa de afloramentos
principal da suite SJRP foram analisadas.

A

amostra oF1912 é a única proveniente do Domínio Socorro. Trata-se de um
granada mangerito que invade granulitos no extremo norte do Domínio,
na região de ouro Fino
(MG)' Em termos isotópicos, tem comportamento idêntico ao do conjunto isotopicamente
mais
primitivo acima descrito (eNdezs -5; 875r/8651625 :0,1,07).

:

As amostras MCH-01 e AC6/14 (esta, coletada por A.Choudhuri) foram coletadas
no "chamockito de Machado", iárea de rochas "granulíticas" aflorante em rneio a gnaisses
migmatíticos entre a faixa de afloramentos principal da suite e o cinturâo granulítico
basal do
Domínio Guaxupé. o comportamento dos isótopos de Nd e sr é idêntico ao
de oF1912.
A amosha NESGl00a (coretada por M.c. campos Neto) corresponde a um granada
mangerito que ocolTe como bandas leucossomáticas na faixa granulítica basal da
NESG, na região
de Elói-Mendes, e tem eNdozs um pouco mais negativo (-6).

As amostras AR9B2 e EM239 provêm de pequenas ocorrências aflorantes em
porções mais basais do Domínio Guaxupé, intrusivas no cinturão granurítico
principar.
Assemelham-se, em termos geoquímicos

e isotópicos, ao conjunto mais máfico da faixa

de

afloramentos principal (e.g., Rb < 70 ppm; Sr > 270 ppm); os valores de ÊNd625,
no entanto, são
um pouco menos negativos (ca. -9), de modo que essas duas amostras tendem
a ocupar o hiato
entre os dois conjuntos principais no diagrama da Figura 5.20.

5.7. Petrogênese da supersuite São José do Rio pardo
5.7. L Fracionamento e contamínação na suite São pedro de Caldas

As diversidade pehográfica da suite São Pedro de Caldas reflete em grande parte
um processo de diferenciação magmática que deve ter ocorrido principalmente ao nível de
colocação dos magmas, e foi capaz de eficientemente separar cumulatos mangeríticos de resíduos
g¡aníticos hololeucocráticos a partir de magmas parentais quartzo mangeríticos (Janasi,
1992,
1997b).

A

eficácia do processo deve-se certamente à baixa viscosidade dos magmas, reflexo de
seus teores muito baixos de H2O e de suas temperaturas elevadas.

os

maciços que constituem a suite são constituídos por
ou mais corpos
'm
tabulares, que normalmente exibem um zoneamento bem marcado. Na porção
central do maciço
São Pedro de caldas, mangeritos mais máficos (cumuláticos) predominam no topo (a
s) e granitos
hololeucocráticos (magmas residuais) formam uma fina camada na base, a N- disposição
sugestiva de que a intrusão encontra-se estruturalmente invertida pela deformação superimposta.
Zoneamento similar parece ocorrer em ouhos maciços da suite, como mostram os mapas de
Campos Neto & Figueiredo (19S5) e Morales (1988).

Os efeitos do fracionamento precisam ser adequadamente avaliados antes

que
quaisquer inferências sobre as condições de geração dos magmas possam ser tentadas.
O modelamento do fracionamento magmático apresentado anteriormente, com base
em dados de geoquímica elemental (Janasi, 1997b) mostrou que o enriquecimento em La e
Th

observado

no setor central do maciço são pedro de caldas não pode ser explicado

por

cristalização fracionada em sistema fechado. Os dados isotópicos aqui apresentados permitem
confirmar essa conclusão, e identificar de modo satisfatório o contaminante.

A Figura 5.21 mostra que existe uma nítida correlação entre a diferenciação das
rochas da suite São Pedro de Caldas (na sequência mangerito-homblenda granito-granito
hololeucocrático), o aumento dos teores de La e Th e a diminuição de eNd¡zs. Exceções a
essa
tendência são o chamockito fino e o mangerito fino do maciço são pedro de caldas,
cujas
características geoquímicas e isotópicas distintivas devem ser primrárias, herdadas de suas fontes,
A correlação observada indica que o contaminante responsável pelo aumento dos

teores de Th e La dos magmas mais diferenciados da suite tem também eNd625 fortemente
negativo. As duas amostras de granito hololeucocrático para as quais se dispõe de dados isotópicos
têm comportamento diferente: cAl56 é mais rica em La e Th e tem eNd625 mais baixo (ca. -7);
VRP09 tem menos La e Th, mas eNd625 fortemente negativo (ca. -10).

(cf.

Aparecem também na Figura 5.21 as composições de granitos pinhar do subtipo 1
item 4.4), típicos produtos da anatexia regional ao nível em que se deu a colocação
dos

magmas da suite São Pedro de Caldas. Os granitos do subtipo

I

ter se gerado a partir de gnaisses

metaluminosos, e exibem os mais altos teores de La e Th e os eNd.zs
mais negativos entre os
granitos Pinhal.
Esses granitos exibem, como mostra a Figura 5.21, as características
esperadas dos

contaminantes requeridos pela variação observada na suite São pedro
de Caldas. Os contrastes
entre os dois granitos hololeucocráticos podem ser explicados pela
contaminação com diferentes
tipos de magmas graníticos Pinhal. Magmas de composição equivalente
à dos granitos pBTg e
PH97/09' mais ricos em Th e La e com eNd625 em tomo de -r0, podem
representar o contaminante
presente no granito hololeucocrático cAl56 (e, em menor grau,
nas amostras que se alinham na
tendência de variação principal da suite; cf. Fig. 5.21). Magmas
de composição equivalente à dos
granitos PHl2c e PHl82a, menos ricos em Th e La e com em
tomo de -13 podem representar o
contaminante presente no granito hololeucocrático VRp09 (e possivelmente,
em grau bem menor,
no mangerito do maciço São Roque da Fârtura VRp49a, que se destaca
da tendência principal de
modo coerente com VRP09; cf. Fig. 5.21).

Os granitos hololeucocráticos estudados têm altas razões Rb/Sr

(refletindo
especialmente seus teores muito baixos de sr); como resultado,
sTsr/sosr¡
o cálculo de
carrega
elevada incerteza, que soma erros na determinação dessa razão e própria
a
incerteza na estimativa
da idade das rochas. Não é, desse modo, possível estimar o efeito
da contaminação sobre as razões
875r/865r,
mesmo porque os 87sr/86srozs dos prováveis contaminantes são
muito pouco mais altos
que o dos magmas mangeríticos primitivos (cf. Figura
5.22).
5.7.2. Mangeritos: magmas crusta.is, mantélicos ou híbridos?
Este t¡abalho se propõe a estudar a geração de magmas na crosta,
mas a origem de

magmas mangeríticos é tema de intensa disputa na literatura. Trabalhos
recentes sobre rochas
similares são abundantes e lançam mão de dados mais e mais sofisticadosmas claramente não
apontam para nenhum consenso, talvez porque mangeritos possam
mesmo ter origens diversas,
A associação comum com rochas máficas da série anortositica (e rochas finas
associadas, os jotLuritos ou ferrodioritos) é a feição mais sugestiva
de um vínculo genético com
magmas de origem mantérica. um consenso de que mangeritos
não podem ser produtos de
fiacionamento simples dos magmas que originaram as suites anortosíticas
associadas foi
construído a partir dos habalhos pioneiros de Buddington (1939),
baseados em dados petrográficos
e geoquímicos, confirmados por diversos autores que compa¡aram
as camcterísticas isotópicas de
ambas as suites, e mostraram que os mangeritos eram isotopicamente
um pouco mais evoluídos,
feição atribuivel a conrribuição crustal (e.g., Emslie et al., 1994).

Em vista desses dados, A¡derson (1gg3), estudando o magmatismo
anorogênico
mesoproterozóico na América do Norte, propôs origem distinta para os magmas
que dão origem à
sua "trindade anorogênica": mantélica para os anortositos, por fusão
de crosta granulitica para os
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mangeritos, e por fusão de crosta tonalítica para os granitos rapakivi. Visão similar tem sido
defendida por Emslie ( I 991 ; Emslie & Hegner, I 993 ; Emslie et al., 1994), que prefere descrever
as associações anorogênicas como séries

AMCG (anortosito-mangerito-chamockito-granito).
Origem crustal por fusão de rochas quartzo-feldspáticas (granulíticas ou não;
residuais ou não) tem sido advogada de modo praticamente unânime para os granitos rapakivi
(e.g., Ramo & Haapala, 1995) e, de um modo geral, para os granitos de tþo A da série aluminosa
(Collins et al., 1982; Clemens et al., 1986; Creaser et al.l99l; King et al., 1996; Landenberger &
Collins, 1996).
Comparados aos granitos

A, os mangeritos (e/ou charnockitos)

são

menos

diferenciados (mais máficos; mais pobres em sílica) e mais anidros; compartilham, no entanto uma
série de feições distintivas sugestivas de que existem fortes vínculos genéticos entre eles, como a
assinatura geoquímica "intra-placa" (baixos mg#, Ca, Sr; altos teores de elementos HFS).
Em complexos anortosíticos, as rochas mangeríticas podem se associar intimamente
com jotunitos com os quais também compartilham muitas das feições geoqulmicas citadas. Assim,
alguns autores demonstram que os mangeritos podem ser gerados por fracionamento em sistema
aberto a partir de magmas residuais para os anortositos associados (e.g., scoates et al., 1996;
Duchesne & Wilmart, 1997).

Na região em estudo, não parecem existir rochas básicas geneticamente vinculadas
aos mangeritos. Investigação preliminar das rochas dioríticas que ocorem em associação direta
(e.g., como enclaves) ou indireta com os mangeritos revelou significativa diversidade
þelo menos
três conjuntos quimicamente bem distintos), mas nenhum tipo de rocha com afinidades claras com

jotunitos ou outros membros da série anortosítica (Janasi & Invemizzi,1996).

A relação entre o diorito VRP45

e o mangerito relativamente

máfico VRp46, que a

ele se associa no maciço São José do Rio Pardo é particularmente interessante: o diorito tem maior
mg# e sr, menor Ti eP e zr (Figuras 5.3 e 5.4), e Ba./Rb idêntico ao do mangerito (Tabela c.5).
Essas características são incompatíveis com modelos nos quais o diorito é um membro-final básico
que teria dado origem à suite Divinolândia em processos de mistura de magmas. Por outro lado, as

claras afinidades geoquímicas entre as duas amostras poderiam indicar que: (a) o mangerito deriva

por

fracionamento dominado por plagioclásio

e piroxênios do diorito; Ti, p e Zr

tèm

comportamento incompatível nesse intervalo; os dois primeiros alcançam saturação em magmas
de composição equivalente à do mangerito vRP46a, mas Zr não (cf. Figuras 5.3 e 5.lg), ou (b) o
diorito tem composição equivalente à das áreas fonte do mangerito, daí as afinidades geoquímicas,
e a razão Ba,¡Rb idêntica. A manutenção da razão Ba/Rb e a falta de variação nos teores desses
elementos é incompatível com.o fracionamento implicado no modelo (a) (e.g., D(Ba./p6¡ rniquiao
deve ser >> I para plagioclásio menos cálcico que An6o; cf. Blundy & Wood, 1991, e D(Rb)= 1 é
impossível para a paragênese fracionada.
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As rochas mangeríticas da suite São Pedro de Caldas são isotopicamente mais
primitivas que os demais granitóides, crustais ou mantélicos (e.g., Janasi & vlach, 1997),
presentes regionalmente. Como se verá adiante, no entanto, são identificados
na ¿írea estudada
protolitos crustais que poderiam gerar rochas com essas características isotópicas, enquanto
as

rochas de derivação mantélica regionais se mosfiam frequentemente menos primitivas que os
mangeritos, por terem se gerado a partir de manto litosferico subcontinental enriquecido, ou por
terem sido foftemente contaminadas por material de longa vida crustal.
os mangeritos da suite Divinorândia, geoquimicamente mais primitivos, têm
ca¡acterísticas isotópicas muito mais evoluídas, como eNd25 fortemente negativos (ca. -l l) e
87sr/86srezs

de até 0,711. Rochas dioríticas que a eles se associam têm eNd625 iguais ou ainda mais

negativos; são, assim, mais evoluídas que as rochas básicas derivadas do manto litosférico
subcontinental na região (ver adiante).

As

argumentações acima mostram que

os dados atualmente existentes não
favorecem uma origem residual a partir de magmas mantélicos para a supersuite São José do Rio
Pardo' É importante que se investiguem as possíveis fontes crustais, exercício que será feito a
seguir.
5. 7. 3.

Identificação das áreas-fonte

A contribuicão

da seoouímica elemenfal

Os dados geoquímicos apresentados neste trabalho confirmam os resultados de
nossos trabalhos anteriores (e.g., Janasi, 1995, lgg7b), que sustentam a origem das rochas
da
supersuite SJRP por ñrsão de rochas granulíticas empobrecidas a pressões e temperaturas elevadas.
O caráte¡ praticamente anidro dos magmas parentais da supersuite é indicativo de

que, se eles derivam da anatexia de rochas crustais, sua fonte devem ser rochas granulíticas
extremamente pobres ou isentas de fases minerais hidratadas, como biotita ou homblenda. A fusão
crustal a a(H2O) próximas de zero requer temperaturas excepcionalmente elevadas (ca. 950. C
para a(H2o):0'1 e P = l0 kbar; Thompson, 1996), mas valores dessa ordem são indicados pelos
resultados de termometria de saturação em apatita e zircão aqui reportados.
A ausência de biotita na fonte é também sugerida pelo notável enriquecimento em
Ba observado nesses magmas, traduzido em razões Ba,/Sr entre 2 e 4 vezes superiores às dos

potenciais protolitos.

o

mineral portador de Ba e

K

na área-fonte seria, assim,

o feldspato
potássico, e as reações de fusão.teriam sido do tipo:
Qz + Plg + Afs Opx, Cpx, Hbl, Grt = líquido * resíduo.
Nessas condições, a única fonte de H2o para fusão seriam pequenos volumes de
homblenda sobreviventes de eventos de fusão anteriores.

t
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E provável que o plagioclásio tenha sido um mineral residual abundante, ao menos
na suite Divinolândia, como indicado pelas variações normativas (Fig. 5.12). O aumento da ru2.ão
Ba/Sr deve refletk a retenção de boa parte do Sr no plagioclásio residual.

As anomalias positivas de Eu dos mangeritos resultam, em muitos casos,

de

acumulação de feldspato no fracionamento ao nlvel de colocação dos magmas. No caso dos
charnockitos finos, em que essas anomalias parecem feições primárias, os padrões de ETR são em
geral mais pobres em

ETRL-

a falta ou pequena abundância de um mineral rico em ETRL (e

com anomalia negativa de Eu, como allanita ou monazita?) resulta em um destaque

da

contribuição dos feldspatos para o magma.

O notável empobrecimento em relação à média crustal em elementos radiogênicos,
em especial Cs, Th e U (Fig. 5.10), atesta o caráter residual das rireas-fonte, também sugerido
pelas razões K,/Rb, mais altas que a média crustal e que a maioria das rochas regionais, inclusive

granulíticas. Se esses elementos foram extraídos das ¡i,reas-fonte por magmas graníticos gerados a
temperaturas mais baixas (em um evento térmico prévio ou na progressão do mesmo evento; cf.

capítulo

6), é provável que outros

elementos incompatíveis (e.g., os ETRL). os tenham

acompanhado.

Granulitos semelhantes às amostras VA3la e BO-07 (cf. padrões de elementos
incompatíveis na Figura 5.19) podem ser resíduos típicos de processos de exhação de magmas na
crosta; em contraposição, granulitos empobrecidos apenas em Cs, Th e U (cf. amoshas EM205a e

IJl663a, Fig. 5.19) podem derivar de protolitos previamente mais ricos, ou não ter perdido frações
silicáticas importantes; nesse caso, a extração desses elementos teria se dado através de uma fase
fluida.
De qualquer forma, os granulitos VA3la e BO-07 são protolitos ainda "ferteis", que
tèm ca. 2Vo KzO, hospedado essencialmente no feldspato potássico. Claramente, o principal

limitante para sua fertilidade é a disponibilidade de H2O. Os granada granulitos de Varginha (entre

VA3la) têm normalmente quantidades subordinadas de homblenda como única fase
hidratada; como reflexo, os teores de perda ao fogo são muito baixos (em média, ca. 0,lS%),
embora os valores reais devam ser um pouco mais altos, pois o ganho de massa associado à
oxidação do Fe não foi considerado. Alguma biotita está presente no granulito de Botelhos, e pode
responder pelo teor mais alto de perda ao fogo (0,55%), mas parece em boa parte
eles a amostra

refrometamórfica.

Em que medida os padrões de

elementos incompatíveis dos granulitos
empobrecidos em uma fração silicática, como possivelmente o são as duas amostras acima, são
representativos dos padrões esperados das fontes dos magmas mangeriticos ou de resíduos
deixados após a sua extração é tema de dificil quantificação no momento. Claramente, a
caracterização da distribuição de Nb e Ta nos minerais de granulitos poderia mostrar se o
enriquecimento envolvido seria viável. Do ponto de vista dos ETRL, fontes empobrecidas parecem
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claramente requeridas: de fato, um evento prévio de extração pode

ter consumido parcela

importante de minerais acessórios localizados em posições mais favoráveis à solubilização nos

magmas- como decorrência, um evento de anatexia posterior, mesmo a altas temperaturas,
poderia não ser capaz de provocar enriquecimento significativo de ETRL nos líquidos.
,A

contríhricão da oennnímica icnfrinicc

As razões

875¡/865r¡

obtidas em trabalhos anteriores realizados em rochas da
supersuite SJRP (Oliveira et al., 1986; Campos Neto et al., 1988) concentram-se principalmente
em rochas da suite Divinolândia, mas não foram utilizadas extensivamente para identificar suas
¿íreas-fonte em

vista das incertezas existentes quanto às idades das rochas. Calculadas para as
idades obtidas por Basei et al. (1995) e neste habalho, elas se dishibuem no mesmo intervalo
obtido nas amostras aqui estudadâs, variando muito pouco em torno de um valor médio de 0,710.
Esses valo¡es são relativamente baixos, e constituem um argumento adicional para a origem dos

mangeritos a partir de rochas granulíticas, que são tipicamente pobres em Rb.

Caldas,

e

Os dados ora obtidos estendem a isotopia Rb-Sr para maciços da suite São Pedro de
revelam a existência de um grupo com razões 87sr/86srozs ainda mais primitivas.

Também foram obtidos dados isotópicos em uma ampla gama de granulitos máficos a félsicos da
NESG, que confirmam, em linhas gerais, os baixos valores de 87sr/86Srozs esperados dessas rochas,
e consistentes com os esperados das fontes dos magmas mangetíticos (0,706-0,709;

A

cf. item 2.3.3).

ampla variação nos valores de eNd¡zs observados na suite mangerítica indica,

contudo, que urna fonte granulítica rlnica não pode responder pela geração de todas as rochas da
suite, conclusão fortemente sustentada pelos dados de geoquímica elemental.

Os magmas que deram origem aos maciços da suite São Pedro de Caldas,
isotopicamente mais primitivos e geoquimicamente mais evoluídos, originaram-se a partir de
granulitos de menor vida crustal, como testemunhado pelos valores mais baixos de TDM (1,4-1,6

Ga). Também neste sentido, o comportamento dessa associação mangerito-granito se aproxima
mais daquele observado em granitos "anorogênicos" de séries AMCG (Emslie, 1991; Ramo &
Haapala, 1995), que tipicamente se geram por fusão de crosta relativamente "jovem",
Entre os granulitos aqui estudados, são poucos os que apresentam valores de eNdozs
tão pouco negativos quanto os observados em mangeritos do maciço São Pedro de Caldas (3 a 4). A amostra EM205a, aparentemente muito rica em elementos incompatíveis para corresponder
ao protolito dessas rochas, é o único entre os ganulitos estudados no item 5.5.3 a apresentar
comportamento isotópico mais . primitivo que esses mangeritos. Claramente, o mesmo acontece
com os granulitos básicos e diversos outros granulitos intermediários regionais, cujos eNdøzs
concentram-se entre -5 e -10 (Figura 5.22).
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A

presença de granulitos (básicos, intermediários e ácidos; cf. Figura 5.22) e de
metagrauvacas isotopicamente "primitivos" na NESG confîrma a existência de protolitos capazes
de gerar magmas com as características isotópicas observadas na suite São pedro de Caldas
puramente por fusão crustal. Por outro lado, embora três das amostras de granada granulitos de
Varginha tenham eNdozs ligeiramente mais negativo (-5,6 a -6,6) que o dos mangeritos

"primitivos", uma amostra petrografîcamente afim com o gtupo que ocorre intercalada com a
unidade basal de cianita-granada gnaisses (VA73i) é rnais básica e mais primitiva (eNd6zs : -0,6;
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Tabela C.5). Claramente, o potencial dessa unidade para gerar magmas mangeríticos primitivos
como os da suite São Pedro de Caldas não pode ser descartado.
Importante contribuição de crosta granulítica mais antiga é implicada pelos valores

de eNd625 destacadamente mais negativos dos granulitos da suite Divinolândia. Como mostra a
Fig.5.22, os valores de eNd625 dessas rochas são mais negativos que os exibidos por quase todos
os granulitos analisados, excetuados os aflorantes na porção centro-noroeste da NESG (região de

Botelhos-Alfenas-Monte Belo) e os dois dioritos gnáissicos que a ela se associam.
Os valores mais altos de K/Rb sugerem que esses magmas derivaram de protolitos

residuais, o que nesse caso pode implicar a participação de rochas antigas, possivelmente afetadas

por eventos térmicos importantes anteriores- situação claramente posslvel ern granulitos como
BO-07 e M8570, com Tov em 2,5 e 2,3 Ga, respectivamente. Embora os valores de K./Rb dessas
amostras específicas (300-400; cf. Tabela C.2) pareçam um pouco baixos para os protolitos da
suite Divinolândia, rochas de características isotópicas semelhantes devem ser abundantes na
região centro-noroeste do Domínio Guaxupé, que inclui os granada granulitos intermediários
aflorantes nos arredores de Guaxupé estudados por Del Lama (1998), cujas razões K/Rb são
plenamente adequadas às esperadas de fontes empobrecidas ou isentas de biotita.

O caráter mais máfico da suite Divinolândia, se comparada à suite São Pedro de
Caldas, e algumas tendências de co-variação geoquímica com dioritos isotopicamente "evoluídos"
que a ela se associam, parecem sugerir que esses dioritos influenciam de alguma forma a
composigão dos mangeritos da suite. Nesse caso, eles poderiam corresponder a magmas básicos

contemporâneos que localmente hibridiza¡am com os magmas da suite, ou representar
testemunhos das próprias áreas-fonte. O valor muito negativo do eNd625 do enclave dioritico do
maciço Mococa VRP83a (14,5) sugere que nesse caso a primeira hipótese é pouco viável. No caso

do diorito VRP45, o eNd6zs (-11,9) é praticamente idêntico ao do mangerito vizinho no maciço
São José do Rio Pardo (VRP46a; -l1,3), e poderia resultar de homogeneização isotópica entre os
magmas. Os argumentos geoquímicos apresentados anteriormente (cf. item 5.7.2), contudo,
indicam que esse diorito não pode constituir um membro-final básico que se mishrou com
magmas mangeríticos e responde pelas características menos diferenciadas da amostra VRP464 e

tampouco pode corresponder a um magma menos diferenciado da mesma suite. Parece mais
provável, portanto, que a composição dos mangeritos da suite Divinolândia reflita sua geração por
maiores proporções de fusão (a mais altas temperaturas) de um protolito relativamente máfico e
residual.

CAPÍTULO

ó

INTEGRAÇÃO DOS DADOS E IMPLICAçÕES PARA A EVOLUÇÃO TECTÔNICA E
MAGMÁTICA DA NESG
6.1. Contribuições à geologia das rochas metamórficas
6.1.1. Sobre o caráter distíntivo da NESG no contexto geológico local

O caráter peculiar da NESG, como um teneno de alto grau metamórfico alóctone
sobre a margem SW do cráton do São Francisco e suas Faixas de Dobramento marginais
foi
reconhecido inicialmente por Ebert (e.g., 196g, 19g4), e confirmado em levantamentos
regionais,
mormente por seu comportamento geoflsico (cf. cavalcante et al., 1g7g).
Levantamentos
geológicos ao longo das últimas duas décadas confirmam que a
"cunha do Guaxupé" é parte de um
sistema de nappes de alta pressão que se coloca contra o cráton ao final do neoproterozóico
(Campos Neto et al., 1984a; Campos Neto & Caby, l999a,b).
Dados isotópicos Sm-Nd obtidos em granitos do batólito cálcio-alcalino pi¡halIpuiúna levaram Janasi et al. (1997) a especular sobre a possibilidade de que a NESG
tivesse

também uma assinatura isotópica distinta dos terrenos vizinhos. De fato, as Tp¡a (Nd) previamente
disponiveis para rochas graníticas e do embasamento de diversos terrenos a S-SW da
NESG nos
Estados de São Paulo e Paraná apontavam sistematicamente para valores mais
antigos que l,g Ga
(em geral, > 2,0 Ga; cf. Tassina¡i et al., 1989; vrach, 1993; Reis Neto, 1994);
os valores obtidos
em rochas granitóides de origem diversa no Domínio Guaxupé apont¿vam para valores

significativamente mais jovens (em média, ca. 1,5 Ga), valores só comparáveis
aos obtidos no
cinturão Dom Feliciano (Mantovani et al., 1987).

o

acervo muito maior de dados aqui obtido confirma a faixa entre r,5 e 1,7 Ga
como o principal intervalo de idades-modelo de Nd observado na NESG; o espalhamento
de
idades, contudo, é muito grande, entre 1,2 Ga (observado em várias metagrauvacas
primitivas e

alguns granulitos)

e 2,5 Ga (em um conjunto de granulitos

migmatíticos). Em paralelo,

determinações obtidas em terrenos a s-sE da NESG (Domínios São Roque e
Embu) têm mostrado
a existência de porções da crosta exposta em que as rochas graníticas têm
comportamento

similar

ao da NESG. são exemplos a área de ocorrência do Grupo São Roque a leste da zona

de

cisalhamento, na região estudada por Ragatky (199g) e trechos dos Domínios Embu
e costeiro em
São Paulo e Rio de Janeiro (cf. Sato, 1998).

6.1.2. Sobre o caráter e a idade da sedimentação na NESG

Os dados obtidos no presente trabalho permitiram a identificação, em escala
regional, de metagrauvacas com cla¡as assinaturas geoquímicas e isotópicas (sm-Nd
e Rb-Sr) de
margem ativa. Essas metagrauvacas compõem expressiva proporção do pacote
metassedimenta¡
exposto na NESG, e não podem ter tido como área-fonte única um
continente antigo (e.g., o cráton
do Sãó Francisco, com rochas de idades superiores a muito superiores
a l,g Ga).
As Tpp¡ (Nd) mais baixas indicam como limite superior para a sedimentação das
metag¡auvacas a idade de 1,2 Ga; o limite inferior é dado pela idade
do metamorfismo (625 Ma;

ver adiante)' considera-se mais provável uma idade de sedimentação em tomo
de g00 Ma, que
seria compatível com a idade admitida para o Grupo Araxá na porção
sul da Faixa Brasília
(Pimentel et al., 1989). As Tp¡a (Sr) das metagrauvacas mais primitivas
concentram-se no intervalo
entre 0,9 e 1,2 Gai' reunidas em uma isócrona Rb-sr de referência, essas rochas
fomecem uma
errócrona com idade de 789 + 9 ¡¡1u, talvez refletindo a idade da sedimentação.
os metassedimentos do extremo sul da NESG (região de Atibaia) são química e
isotopicamente peculiares. Os granada-biotita gnaisses predominantes têm
afinidades com
metagrauvacas, mas, contrariamente ao observado no restante do terreno,
o componente psamítico
parece derivar de fontes antigas, provavelmente um alto de embasamento
local com idade superior

a 1,8 Ga. Rochas

metapelíticas s.s., ainda subrepresentadas no conjunto de dados disponível,
parecem conter componente juvenil de idade equivalente à obselada
nas metagrauvacas
primitivas (e.g., 1,35 Ga no metapelito lc de Ragatki, r99g), sugerindo que
a região tinha caráter
mais distal em relação às fontes juvenis na época da sedimentação.
6.7.3. Sobre o caráter e a idade dos granulitos da NESG

profunda da

Rochas granulíticas são notavelmente abundantes na porção estrutu¡almente
rnais
NESG, especiarmente em sua metâde setentrional (Domrnio Guaxupé). As

características petrográficas e geoquímicas desses granulitos, como reveladas
neste estudo e em
trabalhos prévios (oliveira, 1973; Iyer et al., 1996; Del Lama, 199g), mostram
tratar-se de ter¡eno

de

composição relativamente félsica (com predomíno de composições enderbíticas
a
chamockíticas)' comparável às composições normalmente obseruadas em outros
terrenos
granulíticos. Embora empobrecimento em elementos litófilos da
magnitude da observada nos
granulitos do Lewisian (Rollinson & windley, l9g0) não seja observado,
os granulitos da NESG
são significativamente mais pobres em u, Th, cs e, em menor grau, Rb e
ETRL que a média
crustal (cf. Iyer et al., 1996; campos Neto et al., 1996), mesmo considerando-se as largas

discrepâncias nas estimativas dos valores para
alguns desses elementos (cf. Mclennan
1996).

& Taylor,

A

crosta granulítica exposta na NESG não
tem, portanto, as características hoje
admitidas como típicas da crosta continental
mais inferior, máfica, usualmente só amostrada
em
xenólitos trazidos por magmas de erupção rápida
(cf. Bohren & Mezger, r 9g9; Rudnick & presper,
1990; wedepohl, 1995). As pressões observadas
nas porções basais da NESG, dominadas por
granada granulitos félsicos (r 1-13 kbar;
vasconcellos et al., r991; Del Lama, 199g; campos
Neto
&' caby, 1999b), indicam que esses teffenos foram submetidos
a soterramento superior ao
comumente registrado em granulitos (Bohlen
& Mezger, l9g9).
A isotopia sm-Nd mostra que a ampla diversidade petrográfica
e geoquímica dos
granulitos da NESG reflete protolitos de
diversas origens e idades.
Granulitos máficos têm eNd à idade do metamorfìsmo
principar variável enhe -4,5
e -9,3; embora de idade incerta, é possível que
boa parte dessas rochas correspondam a
intrusivas
neoproterozóicas que devem seus valores foftemente
negativos de eNd a uma origem no manto
litosfé¡ico subcontinental enriquecido (como
também observado em rochas plutônicas de
origem
mantélica na região; cf. Janasi, 1993; Janasi &
vlach, 1997), o'à assimilação e homogeneização
com rochas crustais em câmaras magmáticas
na crosta infe¡ior.
os eNd a 625 Ma dos granulitos intermediários e
felsicos da NESG variam desde
valores equivalentes aos das metagrauvacas
mais primitivas (e.g., 0 a -3) até valores fo¡temente
negativos (-18 a -28). A maior concentração
de valores, entre as amostras aqui estudadas,
ocorre
no mesmo intervalo observado para os granulitos
máficos (Figura 2.2g). os granulitos com eNd
fortemente negativos têm Tov (Nd) entre 2,2
e 2,g Ga, e podem corresponder a testemunhos
de um
embasamento antigo, enquanto os granulitos
com eNd mais artos têm T¡¡1 (Nd) tão baixas quanto
as dos metassedimentos mais primitivos (1,2-r,3
Ga), e podem, portanto, ser conelacionáveis
às
sequências de coberh¡ra.

6'l'4

Sobre a distribuição de diferentes tipos de granulitos
e metassedimentos no te*eno

o

volume de dados Sm-Nd obtido neste trabarho
e sua espalhamento geográfico
amplo na NESG permitem que se tenha uma
idéia bem sustentada, ainda que preliminar,
da
distribuição de pacotes rochosos caracterizados por
diferentes vidas crustais no teneno. os dados
aqui gerados permitem inferências de significado
importante para a geologia regionar, que
não
constituem o objetivo do presente trabalho,
e serão exproradas em detalhe em artigo parte.
à
A Figura 6' r mostra a distribuição dos eNd a 625 Ma
e Tou (Nd) de granitos
crustais e rochas metamórficas no Dominio
Guaxupé, onde se concentra o maior volume
de dados
aqui gerado. Alguns padrões gerais de distribuição
podem
ser destacados.

Rochas com eNd625 mais negativo que -10 predominam
ampramente na metade
centro-noroeste do Domínio Guaxupé, área de ocorrência dos
mangeritos da suite Divinolândia e

dos granulitos da Faixa entre Alfenas, Boterhos

e Guaxupé. Essa ¡írea foi delimitada
aproximadamente na Figura 6.1, e corresponde, em boa parte,
às exposições mais profundas da
NESG, incluindo os granulitos que formam a r¿rmpa lateral do
cavalgamento. As T¡y (Nd) dessas
rochas são quase que invariavermente elevadas (> 1,g Ga;
diversas entre 2,r e2,5 Ga),e indicam
que essa porção da NESG corresponde a um núcleo
de embasamento antigo, constituído por
granulitos migmatíticos estruturalmente complexos.
Essa região inclui os granada granulitos
estudados por Del Lama (1998), que mostram valores
de K,/Rb relativamente altos (400-560),
compatíveis com os esperados das fontes da suite Divinolândia
(ver adiante), ela própria um
testemunlo da existência de importantes volumes de granulitos
antigos em porções mais profundas
da NESG nessa região. Esse núcleo de embasamento aqui
identificado pela isotopia de Nd foi
designado "Bloco Alfenas-Guaxupé" (Fig. 6.1).
Rochas graníticas crustais eNd625 mais negativo que -r0
aparecem em abundância
no extremo sul do Domínio Guaxupé; a sua área de ocorrência
foi também derimitada na Figura
6'l' Embora se trate de granitos anatéticos que aparentemente se deslocaram pouco
na crosta, não
é sabido se as suas encaixantes exibem caracteristicas similares,
e a possibilidade de que esses
granitos correspondam a magmas gerados a partir de ¡ochas
do Broco Alfenas-Guaxupé não pode
ser descartada. Interpretação aparentemente mais prausível,
mas carente de .omprovução, é que as
suas rochas-fonte sejam os próprios gnaisses encaixantes, que
e
estes configurem uma segunda
iirea com assinatura de Nd "antiga"; por analogia com o observado
nos segmentos superiores da
NESG (ver adiante), que devem dar continuidade ao nlvel truncado pela
Falha de Jundiuvira nessa

região,

é

também possíver que

o

componente "antigo" esteja contido em metassedimentos
imaturos derivados da erosão de exposições do embasamento.
Excetuada a estreita faixa referida acima, toda a metade
meridionar do Domínio
Guaxupé, em uma faixa de direção aproxímada E-w que se
estende desde os granada granulitos de
Varginha, no limite leste da NESG, passando pera região de
cardas-campestre, até o limite oeste
de exposição do Domínio, que é encoberto pelos sedimentos
da Bacia do paraná a oeste de São
João da Boa vista, é caracterizado por valores de sNdezs
maiores que -10, e tipicamente entre -4 e
-7. As Tp¡a (Nd) correspondentes têm notável pico em 1,5
Ga, definido pelos mais diversos tipos
de granulitos, ortognaisses, os dois únicos metassedimentos analisados,
e mesmo granitos
intrusivos, sejam os mangeritos da suite são pedro de caldas,
sejam os granitos pinhal da faixa
entre santa Rita de caldas e campeslre. particularmente notável
é que mesmo os magmas
derivados das porções mais profundas da crosta (mangeritos)
não cârregam evidências da presença
de rochas de embasamento: rochas com T¡¡4 (Nd) superior
a 1,8 Ga estão notavelmente ausentes
nessa faixa, que deve portanto corresponder a um bloco
crustal mais jovem, aqui designado Broco
Machado, em referência à cidade localizada em sua porção
central.
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Figura 6'1' Distribuição geográfica_de eNd 625 e To[Nd) em granitos crustais e rochas met¿mórficas do Dominio Guaxupe.
As cores identificam os tipos de rocha: vermelho: granitoé tipo-etta;
: metassedimentos; cinza, grantlitos miíficos; azut--ctaro, granulitos '".0-_.ung".if* e granitos, supersuite sJRp; amarelo
inærm"diár;Ji¿ii;"s; marrom: ortognaisses.
são identificados os limites do Do-mínio Guaxupe (linha tñeia)
e o.
àì* uro*, crustais (linhas rracejadas)
Alfenas-Guaxupé (TD' > 1'8 Ga) Machado (T"" :'l,s-l,ll;para
o possível ,igoin*oo ao umite tuaçado junto ao extremo
sul
do Domínio, ver t€xto.

Ii-ilõ;;t-;ã,

É

irnportante notar que ainda não existem dados para identificar
a idade do
principal evento de geração de crosta no Bloco Machado.
A pequena vaxiação das Tp¡a (Nd) (r,2
granulito
Ga no
intermedi¿irio EM205a; 1,9 Ga no metâssedimento com
afinidades geoquímicas de
margem passiva BV2l0l) sugere uma eficiente mistura de
componentes mais antigos e mais
jovens. Na ausência de idades de formação
de rocha mesoproterozóicas, julga-se, anarogamente
ao
proposto para as metagrauvacas primitivas, que as
idades-modelo observadas refletem a mistura
entre material derivado do continente antigo (o Bloco
Alfenas-Guaxupé?) e materiar juvenir
neoproterozóico.

A fonte para o material juvenil ainda

é incerta, mas as indicações de que a evorugão

NESG está vinculada à Faixa Brasília sugere que ela corresponde
aos ¿rrcos magmáticos que se
desenvolveram a oeste do cráton do São Francisco no sul
de Goiás (arcos de Arenópolis e Mara
Rosa), que evoluíram de arcos de ilha em crosta oceânica
a ca. 900 Ma para arcos de margem
continental ativa a ca' 640 Ma (pimentel & Fuck, 1992; pimentel
et ar., 1997).

o

limite entre os blocos Machado e Arfenas-Guaxupé pode ser traçado
com
segurança' na escala do mapa da Figura 6.1, por boa parte
do Domínio Guaxupé. A ¿i.rea com

maior densidade de informações é o extremo oeste do Domínio
(região de São José do Rio pardo),
onde o limite entre os blocos pa¡ece ser marcado pela
intrusão dos corpos tabulares que formam a
suite mangerítica Divinolândia. Esse fato sugere que o
limite deve corresponder a uma
descontinuidade fisica importante.
euanto à geometria dos brocos, pode-se destacar o
deslocamento do limite entre eles pelas zonas de cisalhamento
NE-Sy tardias e o truncamento do
Bloco Alfenas-Guaxupé no extremo leste da NESG, onde os granada
granulitos basais de
Varginha formam a frente da Nappe.
Excetuadas as duas amostras de cordierita-sillimanita-granada
gnaisses, as demais
amostras de metassedimentos aqui estudadas situam-se
nas faixas de cianita-granada gnaisses
aflorantes estruturalnente abaixo dos granada granulitos
basais da NESG. Em que medida um ou
outro desses pacotes fazem parte da NESG é tema controverso;
campos Neto & caby (1999a,b),
por exemplo, descrevem os cianita-granada gnaisses de
Varginha como uma Nappe distinta, de
colocação mais jovem, embora as suas condições de cristalização
sejam muito parecidas com as
dos granada granulitos que a eras se supelpõem, e algo
distintas (e.g. temperaturas > r00" c mais
altas) das dos muscovita-cianita-granada granitos de Três pontas
(aflorantes pouco a norte). pode
ser destacada, de passagem, a presença de granada granulito
quimicamente afim com os granulitos
de varginha intercalado nos cianita gnaisses
þonto VA73; cf. Figura 6.1) como argumento para

algum tipo de relação enÍe esses dois conjuntos. De qualquer forma,
as metagrauvacas
claramente primitivas, com eNdozs ainda menos negativos (0 -3,6)
a
que

elas se superpõem'

É

são

os dos granuritos que a

importante notar que variedades períticas (gnaisses de arto
K,/Na

2t5

predominantes em Três Pontas) e quartzosas (amostra
têm comportamento totalmente contrastado (eNd625

vLl67Ð intercaladas a ess¿N metagrauvacas
= -l l e -12, respectivamente), indicando a

existência simultânea de uma fonte continental antiga, provavelmente
distante.
situação oposta é observada no extremo sul da NESG (Domínio

socorro; região de

Atibaia)' onde as rochas predominantes são quimicamente ,,metagrauvacas,,
com assinatura

de
margem passiva, com eNd¡zs bastante negativo, e aparente
tendência de aumento (entre ca. -g e ca.
-13) para oeste, onde aParentemente se localizavam
fontes continentais antigas. Nesse caso, há
sugestão de que valores de eNd625 menos negativos
sejam encontrados em rochas com maior
componente pelítico, o que pode significar que as fontes juvenis
(de mesma idade que as que
contribuíram para a sedimentação a norte do Domínio
Guaxupé?) estavam mais distantes.

6'r'5' sobre a idade do metamorfismo principal e do magmatismo
sin-orogênico e correrações

regionais

A

idade do metamorfismo principar que afetou a NESG
pode ser definida peras
idades dos granitos anatéticos aqui estudados, que
foram produzidos durante esse evento. As
idades u-Pb de granitos de diferentes afinidades geoquímicas
gerados e colocados em diferentes
porções da NESG são indistinguíveis dentro
do e.,o (623-626 Ma; cf. item 2.r.2), oque pode ser
indicativo de que o pico térmico desse evento teve
curta duração. Essas idades são coincidentes
com as poucas estimativas obtidas di¡etamente em rochas
metamórficas (629 x 14 Ma; isócrona
mineral-rocha sm-Nd em granada granuritos do Domínio
Guaxupé, w. Teixeira, dados inéditos;
620 + 15 Ma, isócrona Rb-sr em metassedimentos
da região de Atibaia, Tassinari, lggg). são
também coincidentes com as idades u-Pb que têm
sido obtidas para o magmatismo cálcio-alcalino
na NESG (629
Ma; batórito socono, Topfüer, 1996; 622-619 Ma; batórito pinhar_Ipuirina,
dados inéditos do autor) e no Domínio São Roque
(Topfner, 1996).

t I

A idade do metamorfismo

principal e do magmatismo granítico sin-orogênico
na
NESG parece, portanto, bem definida em 625 +
5 Ma parece, portanto, bem caracterizada, e
permite correlações regionais.
e

o

evento metamórfico principal registrado na Faixa
Ribei¡a nos estados do Rio de
Janeiro e Espírito santo tem idade substanciarmente
mais jovem que a da NESG (590-570 Ma nos
Domínios Juiz de Fora e Andrerândia; um seg'ndo pico
a 550-530 Ma nas porções mais intemas;
cf' campos Neto & Figueiredo, 1994; Machado et ar., 1995).
No Estado de são paulo, a sul da
NESG' o metamorfismo principal da Faixa Ribeira é ainda
pobremente caracterizado; datâções
inéditas (Janasi, Leite & van schmus, em preparação)
indicam para a região a oeste da cidade de
são Paulo idades em tomo de 610-600 Ma para o
magmatismo sin-orogênico; esses varores são,
assim' mais antigos que os registrados no Rio de
Jane.iro e Espírito Santo, e mais jovens, mesmo
considerado o erro do método U-pb, que os registrados
na NESG.
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Idades de metamorfismo similares às da NESG têm sido
obtidas em diferentes
porções da Faixa Brasília (610-630 Ma, cf. pimentel et
al., 1997), inclusive nos granulitos de
Anápolis (isócrona granada-rocha com 633 + 2g Ma, pimentel et
al., 199g; idade U_pb SHRIMP
com 634 + 15 Ma, Tassinari et al., 1999), confirmando as afinidades
da NESG com a evorução da

Faixa Brasília (Ribeko et ar., r 995).

o

evento metamórfico mais antigo regishado na Faixa
Brasília, com geração de granitos crustais e metamorfismo dos
complexos máfìco-ultramáficos de
Barro Alto e Niquelândia a 780-790 Ma (correia et ar., 1997; pimentel
et al., l99g) não tem
registros seguros na NESG.
Existem registros de um metamorfismo mais jovem, contemporâneo
ao evento mais
antigo registrado na Faixa Ribeira, e à intrusão de maciços sieníticos
potássicos na NESG, dados
pelas idades u-Pb em monazitas de diferentes tipos de
rochas do Domínio Guaxupé (cf. item
2'1'2)' Essas idades, em tomo de 610 Ma, poderiam corresponder
ao resfriamento do terreno
abaixo da Tc para a monazita, para a qual valores discrepantes
são propostos na literatura (entre

650

e 750' c); no entanto, os valores mais elevados de Tc têm sido conf,*mados

experimentalmente (cf, smith & Gilletti, 1997), e as idades foram
obtidas em rochas originalmente
cristalizadas a pressões e temperâturas muito diversas. Dessa
forma, considera-se mais provável
que as idades das monazitas no Domínio Guaxupé
marquem um novo pico térmico regional
associado ao início da evolução da Faixa Ribeira.
6.2. Petrogênese do magmatismo crustal
6.2.1.

A idade do magmatismo crustal

Três principais grupos de granitos crustais, gerados pela
fusão de segmentos
distintos da crosta exposta na NESG, foram investigados neste
trabarho. A contemporaneidade
dessas manifestações, proposta em habalho anterior (Janasi,
1997a) adespeito do forte contraste

composicional, refletido inclusive em assinaturas geoquímicas
características de ambientes
tectônicos distintos, pôde ser comprovada através de datações
u-pb em zircões e monazitas aqui

apresentadas.

Dois tipos distintos de granitos da região de Nazaré paulista
foram datados: um

granada-biotita granito cinzento, típico granito Nazaré paulista,
e um leucogranito a duas micas, de
composição mais semelhante à de granitos ,,colisionais", derivados
da fusão de metapelitos. As
idades obtidas para os dois granitos (respectivament e,
+
624 2 Ma em monazita, e 626 + 4 iMa, em
monazita e zircão) são indistinguíveis dentro do erro.
uma amostra de granito pinhar do Subtipo 2 foi datada, e fomeceu
a idade de 625 +
3 Ma, obtida nas lrações menos magnéticas de zircão. As frações mais
magnéticas mostram

componente herdado progressivamente mais
importante, e as monazitas têm idades entre
610 e
607 Ma' refletindo resfriamento abaixo da
Tc desse mineral ou reaquecimento regionar.
uma amostra de mangerito da suite São pedro
de cardas fomeceu idade u-pb em
zircão de 623 + 3 Ma, indistinguível da idade
do mangerito da suite Divinolândia datado
por Basei
et al. (1995) (625
Ma) e das idades dos granitos crustais dos outros
segmentos da NESG aqui
datados.

ti

A

demonstração

de que essas ocorrências são produtos do mesmo
evento

metamórfico, que afetou simurtaneamente
todo o amplo segmento crustal exposto na NESG
oferece assim uma oportunidade singular
de investigar o processo anatético em diferentes
profundidades na crosta continentar, e suas
consequên.å, pu.u a redistribuição de material
nessa

crosta.

6.2.2- A geração de granitos nos níveis
superiores da crosta

As porções superiores do segmento crustal estudado
são expostas no extremo

me¡idional da NESG, na região de Atibaia-piracaia-Nazaré paurista.
As rochas predominantes são biotita gnaisses granodioriticos,
granada-biotita
gnaisses e mica-xistos, em aparente
sucessão estrati$áfica (campos Neto
et al., l9g3). os dados
geoquímicos aqui obtidos, ainda preciírios,
sugerem que essa sucessão reflete a progressiva
diluição, nos protoritos sedimentares, de um
componente continental imaturo por um
componente
pelítico (fontes juvenis distais?). As condições
metamórficas são precariamente conhecidas,
na
falta de estudos específicos, mas variam pelo
menos entre as isógradas Ms + Sil e Kfs +
Sil,
Estimativas de pressão baseadas em reações
envolvendo cordierita e granada (vasconcellos
et al.,
1991) fomecem valo¡es de 4,5 + 0,s kbar;
reações de descompressão, com consumo
de granada,
são observadas em metapelitos e anfìbolitos,
sugerindo que o teneno se deslocou de
níveis mais
profundos da crosta.
Três tipos principais de granitos crustais
ocor¡em na região, e podem ter sua origem
di¡etamente vincurada à fusão das diferentes
unidades desse pacote metassedìmentar.
os granada-biotita granitos cinzentos (tipo Nazaré paulista)
oco,,em como corpos
pequenos, ricos em feições nebulíticas,
e aparentemente de pouca mob idade, que
se associam à
unidade dos biotita-granada gnaisses.
Esses granitos, no entanto, têm teores
de sr mais altos, e
razões Rb/sr iguais às dos gnaisses,
e não podem ter sido gerados por anatexia
dessas rochas em
condições de equilíbrio por reações
de quebra de micas (sem fase vapor livre).
Desse modo, se os
granada-biotita gnaisses constituem
a fonte única dos granitos Nazaré paurista, a
fusão deve ter
ocorrido sob a(H2o)= 1 ou em desequiríbrio.
No primeiro caso, considerado menos provável, por
requerer aporte extemo e introdução pervasiva
de HzO, a estequiometria da reação de lusão
consome muito plagioclásio, e resulta em resíduos
pobres nesse mineral. No segundo caso,
não há
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tempo para equilíbrio entre o fundido e as fases residuais que
não participam da reação, de modo
que' na quebra incongruente da muscovita, parcela
importante do Rb permanece na biotita da
rocha-fonte' e todo o Sr proveniente do plagioclásio é incorporado
ao fundido ou ao feldspato
potássico neoformado (cf. Harris et al., 1995).

A temperatura de geração dos granitos Naza¡é Paulista foi estimada em
ca. 750. C,
com base em termometlia de saturação em zircão e monazita.
Essa temperatura é idêntica à
estimada experimentalmente para a geração dos leucograritos
dos Himaraianos em reações de
fusão associadas à quebra de muscovita (patino Douce &
Harris, l99g). os granitos Nazaré
Paulista mostram, contudo, contrastes geoquímicos importantes
com esses leucogranitos,
especialmente os teores mais altos de zr, Th e sr e os padrões
de ETR muito fracionados
(LaA.b)N = 50-60, conrra l0).
Os baixos teores de Zr e ETRL dos leucogranitos dos Himalaias

fornecem
temperaturas de saturação em zircão e monazita da ordem
de 670-700. c (Hanis et al., 1995);
dadas as evidências experimentais de que eles foram gerados
a T em tomo de 750. c, os magmas
devem ter sido insaturados nesses elementos, possivermente
porque a monazita e o zircão dos
protolitos se encontravam em boa parte incluídos
em fases que não participaram da reação. por
outro lado, o modesto fracionamento dos ETR nesses leucogranitos
reflete a proporção
relativamente alta de ETRp dissolvida nos magmas, derivada
principarmente da apatita, cuja
solubilidade é aumentada em magmas fortemente peraluminosos.
contrariamente, os granitos
Nazaré Paulista, que não se ger¿ìram a partir de metapelitos,
são apenas moderadamente
peraluminosos (A/CNK<1,1), condição na qual a solubilidade
da apatita é muito baixa (ca.0,05%o;

Wolf & London , 1995), dai seus teores baixos de ETRp.

Os granitos Nazaré Paulista e a amostra de leucogranito
a duas micas estudada têm

eNd62s compatíveis com os de biotita gnaisses granodioríticos

e de biotita granada gnaisses
presentes regionalmente, embora sistematicamente
mais negativos que os de suas rochas
encaixantes. As razões E7s./E6srozs dos granitos Nazaré
Paulista (0,713-0,719) são intermediárias
entre as dessas duas unidades gnáissicas, enquanto a do
leucogranito a duas micas é bem mais alta,
e compatível com a tendência observada nos granada-biotita gnaisses (0,733). Esse
comportamento permite concluir que: (a) o leucogranito pode ter
se gerado por
ñlsão dos granada-

biotita gnaisses ou de rochas metassedimentares com componente pelítico
ainda maior; (b) as
fontes dos granitos Nazaré Paulista são misturas entre
os granada-biotita gnaisses e os biotita

gnaisses granodioríticos; e (c) os co¡pos de granitos
Nazaré paulista estudados se deslocaram de
seus sitios de geração o suficiente para invadir níveis
superiores do pacote metassedimentar,
caracterizados por assinatura isotópica de Nd mais primitiva.

A

fusão em desequ'íbrio tendo como protolito exclusivo a
unidade dos granadabiotita glaisses pode ser considerada ainda como uma alternativa
genética viável para os granitos
Nazaré Paulista. os dados atualmente existentes são compatíveis
com taxas muito rápidas de
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aquecimento regional e de anatexia, situação que
favorece

a

gefação de magmas que não podem

equilibrar quimicamente com os seus resíduos. Embora
possivelmente restrito a situações
extremas, desequilíbrio isotópico no sistema Rb-sr
tem sido documentado em sistemas nat*.ais;
no caso estudado por Barbero et al. (1gg5), foi observada
em granitos gerados em reações

de
quebra da biotita uma diminuição de ca.
0,005 nos valores de szsr/s6sr625 em relaçao aos protoritos
metassedímentares' Diminuições dessa magnitude
poderiam explicar as diferenças observadas
entre os granitos Naza¡é paurista e os granada-biotita
gnaisses. Deve ser observado, contudo, que
a
diminuição de 87sr/E6sr625 demanda que os magmas
tenham Rb/sr significativamente mais baixos
que o dos protolitos, e os dados ora disponíveis,
a.inda pouco vorumosos
þrinciparmente em vista
da elevada dispersão observada nos granada-biotita
gnaisses), sugerem valores muito semelhantes
em ambos.

o

terceiro tipo de granitos anatéticos presente regionalmente
compreende os biotita
granitos róseos ou cinzentos, nebulíticos (granitos
tipo Quatro cantos), que se associam no tereno
com a unidade dos biotita gnaisses granodioríticos.
As notáveis peculiaridades geoquímicas dos
biotita gnaisses granodiorÍticos (e.g., altos teores
de sr, zr, p, Th e ETRL; altas razões Ba/Rb,
LalTh e Lalsm) são também observadas nos granitos,
e a isotopia sr-Nd confirma esses gnaisses
como a fonte principal ou única dos granitos
euatro Cantos.

As pequenas diferenças geoquímicas entre os gnaisses
granodioríticos e os g¡anitos
Quatro cantos (ligeiro aumento dos elementos mais incompatíveis e
diminuição dos compatíveis
nos granitos), e os teofes de Fe+Mg+Ti superiores
aos obtidos experimentarmente em fusões de
protolitos gnáissicos impricam que esses magmas
possuíam erevada proporção de restitos, e
se
comportaram como,'diatexitos" (Sawyer, l99g).
As temperatufas de saturação em zircão obtidas nos granitos
Quaho cantos
sugerem valores compatíveis com a fusão por quebra
de biotita (g25-g90o c). Embora essas
temperaturas possam ser argo exageradas, dada
a abundância de minerais residuais
þero menos
biotita, plagioclásio, apatita; provavermente portanto
também argum zircão), a geração de
proporções relativamente altas de magma é necess¿ária
para que ocoffa a mobilização de diatexitos
(Sawyer, 1998). Magmas gerados em reações de quebra
da muscovita, na qual as proporções de
fusão são muito baixas, não formam diatexitos, mas pefinanecem
in situ comoleucossomas ou são
mobilizados apenas em associação com a deformação
regional. o caráte¡ mais pobre em resíduos
dos granitos Nazaré Paulista e particularmente do
leucogranito a duas micas Np4ga é consistente
com essa inferência.
6.2.3. Geração de granitos em níveis intermediários
da crosta

A anatexia em níveis intermediários

da NESG, expostos na porção SW do Dominio
Guaxupé, encontrou corno protolitos (homblenda)-biotita gnaisses
de composição intermediária

a
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ácida e proporções subordinadas de
rochas de claras afinidades metassedimentares
intercaladas.
sob pressões e temperaturas (P= 6-8
kbar; T= g00-g50" c) algo mais elevadas
que as observadas
nos níveis mais rasos' foram gerados
significativos volumes de granitos equigranulares
róseos
nebulíticos, com amplas variações
de índice de cor e de texturas, que formam
pequenos corpos
intmsivos nos gnaisses regionais.

os granitos Pinhal, reconhecidos e descritos
inicialmente por Wernick & penalva
(1980), são aqui agrupados em
hês subtipos principais,

com base na sua minerarogia acessória:
com allanita e titanita; subtipo 2,
.o,n ,,,onurit" (t granada); e subtipo 3,
no quar esses
acessórios são subordinados a ausentes.

subtipo

l'

os granitos do subtipo 2 têm comportamento
geoquímico sob muitos

aspectos
semelhante ao dos granitos Nazaré paulista,
com destaque para os teores altos de
Alzo¡, cao e
sio2 e para o alto Qtz normativo, quando
comparados aos demais graaitos pinhal.
Também os
teores de Zr e ETRL são sim'ares,
de modo que as temperaturas de saturação
em zircão e
monazita são em geral tão baixas quanto
as dos granitos Nazaré paulista (ca.
750. c). Não existem
evidências inequívocas de que esses
magmas fossem satu¡ados em zircão
e monazita, mas se esse
é o caso, as temperaturas de geração
são baixas para a quebra a.
,r"..^i.ï"natogo, .o,
propostos para o granito Nazaré paulista
(fusão associada à quebra de "muscovita
em protoril0s
com importante componente metassedimentar)
podem ter operado na gênese desses
granitos.
As razões 87sr/86sr625 dos granitos do subtipo
2 confirmam a presença de um
componente com Rb/sr mais alto que
a média dos granulitos regionais, mas
os eNd625 indicam
que: (a) os granitos pHgT/14
e 16a (eNd625 = -6 e -5) tiveram fontes
de vida crustal mais curta, que
podem ser similares às met¡

i,"i*

.**lffiTïl:ïäîT:ïåiî1ï.

ïií::

tiveram fontes o" u,o"
L?,å1
não podem ter se gerado, em condições
de equilíbrio, exclusivamente a partir
dos protolitos
metassedimentares amostrados; devem,
pofanto, incluir componente de mais
baixo Rb/sr, como
os granulitos regionais.

iîTîì;i?1å

os granitos do Subtipo 1 mostram temperaturas
de saturação em zi¡cão mais
(855-885" c), e padrões de ETR
fortement" fra"ionudos,

altas

com artos La./Sm e La./Th, refletindo
a
contribuição predominante de allanita
nas áreas-fonte. As razões Rb/sr mais
artas
que as dos
granitos Nazaré paurista e, especiarmente,
que as dos granitos
cantos,
Quatro
são compatíveis com
a fusão de rochas quartzo_feldspáticas
em reações de
fuebra de biotita.
Os granitos do Subtipo 1 têm rTSr/s6Sre25
relativamente baixo (0,70g_0,712)
e os
¿Ndozs mais negativos (-10 a -13)
de todo o conjunto, impricando fontes
de longa vida crustal e
baixo RbiSr. A geração desses. granitos
a partir de protoritos metaluminosos
deve deixar como
resíduo granulitos empobrecidos em
elementos incompatíveis, especialmente
Rb, ETRL e Th.
Essas características remetem aos granulitos
residuais do Broco Alfenas-Guaxupé
(Fig.
cf.
também análises químicas de Dal
Lama, r99g). As afìnidades observadas
comportam

l;

as seguintes
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hipóteses genéticas: (a) os granitos
do subdpo
ora expostos no Bloco Alfenas-Guaxupé,

I

estudados se originaram a partir
dos granuritos

e migraram signficativamente na crosta,
invadíndo
rochas hoje expostas no extremo
meridional do Do
riveram pouca moblidade, e se
seraram 0".,.
colocação' não amostrados no presente "
habalho. Esses gnaisses confìgurariam
um terceiro broco,
em termos do comportamento
dos isótopos de Nd. por anarogia
u ,ituuçao observada no
extremo meridional da NESG (região
de Nazaré paurista), as fontes "o,n
dos granitos do subtipo i e 2
poderiam ser metassedimentos
imaturos derivados da erosão de
materiar de ronga vitra crustal.
para que as alfernativas
acima possam ser avaliadas, é
fundamentar que trabalhos
futuros identifiquem o comportamento
isotópico dos gnaisses da região
de pinhal, e também as
temperaturas alcançadas nessa
área du¡ante o metamorfismo
regional, já que a artemativa (b)
implica em condições suficientes para
a quebra da biotita (ca. g50.
c). Independente de terem sido
as fontes para os granitos específicos
estudados, muitos dos granulitos
do Bloco Alfenas-Guaxupé
mostÍam evidências de terem sido
empobrecidos em ü
cuja composição
seria semelhante à dos granitos
do subtipo r qver
os granitos do subtipo 3 têm baixos
teores de sr, as razões sTsr/s6sr625
mais baixas
do conjunto (0,707'0'710) e eNdøzs
uniforme, entre -7 e -g. Esses
varores são compatíveis com a
geração desses granitos a partir
de protolitos quartzo-feldspáticos
do Bloco Machado.

;äî,',"."::îi.ïJi;ìå:î::jliTiî:

air"usäüf"ü:;ff"ítico

6.2.4. Geração de ,'charnockitos,,
em niveis mais profundos da
crosta

o presente tfabarho revera que as duas
faixas paralelas

de mangeritos, charnockitos
e granitos previamente reunidas na
"suite São José do Rio pardo,, correspondem
a duas suites
distintas, aqui designadas Divinolândia
e São ped¡o de Caldas.
A suite Divinolândia compreende termos

mais máficos, com predomínio ampro
de
mangeritos s s pequeno volume de
material granítico (geralmente de
'
afìnidades genéticas dúbias
ocorrências relativamente Íiequentes
de dioritos associada-s, como corpos

;ä:,i:iîitoÐ'e

å.ìi:,"ï;;iï"å:.ff1i:'-aî:'"'J"ï,"1,:f,ffniî:,:ï:::.,î:î,","**
:**,îo:o*
por cristalização fracionada
equivarenreàdosgraniros.'*"ä:ffi;:",ï;î:'å:.å:,ïi*;ï,îï;'::å:ri*r*
dos corpos, que passa de quartzo
mangerítica na ocorrência mais
orientar (o maciço são ped¡o de
cardas) a granitica nas ocorrências
ocidentais (maciços tøui e suclides
da cunha).
os mangeritos da suite Divinorând.ia
são em gerar saturados em p
e insaturados em
zr; as temperaturas de saturaçào em
apatita situam-se entre 965 e gg0"
c. Na suite são pedro de
caldas, os magmas parentais rnais
máficos parecem ter sido saturados
em p e Zr; os termômetros
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de saturação fomecem temperaturas de g500
c (apatita) e g30. c (zncão);as temperaturas de
cristalização das facies graníticas hololeucocráticas
situam-se em torno de g50o c pelos dois

termômetros.

Temperaturas tão altas quanto as regist¡adas
nos magmas mais primitivos de ambas
as suites não são usualmente alcançadas
na crostâ continentar terrestre, exceto em
ambientes onde
expressivos volumes de magmas básicos
se introduzem na base da crosta. Mais
tipicamente,
expressivo underprating basártico associa-se
a processos extensionais, nos quais se geram
as
associações anorogênicas anortosito-mangerito-charnockito-granito
(AMCG). Em muitos casos, o
material básico é fonte de calor e de
material para a geração de mangeritos que
correspondem,
assim, a produtos de assim ação de crosta
continental granulítica e fracionamento
de magmas
jotuníticos (e.g., scoates et al.,
1996;Duchesne & wilmart, 1997;
Marklet al., l99g).

A

geração

de magmas

mangeríticos

por

filsão de crosta granulítica sem
incorporação de materiar máfico tem
sido proposta por diversos autores, embora
ainda se;a carente
de comprovação experimental; em particular,
os elevados teores de Fe + 1¡ a Mg desses
magmas,
acoplados ao baixo mg#, não têm paralelo
nos resultados de estudos experimentais
de fusão de
rochas crustais. o modelo é, de qualquer
forma, particurarmente atraente em casos
onde não se
identificam rochas máficas diretamente
associadas aos mangeritos, e a composição
média dos
magmas parentais é mais felsica (Emslie
et a1., 1994). Magmas charnocklticos crustais
foram
designados de "tipo c" por Kilpatrick
& Ellis (1992) eteriam como equivalentes vulcânicos
os
riolitos de províncias de basaltos continentais
(e.g., rioritos da Bacia do paraná, para
os quais
intensa polêmica encontra-se em curso,
considerando as hipóteses de fusão de
crosta inferior
felsica, basáltica ou processos AFC; cf.
Garrand et al., r995; Hanis & Milne¡,
r997; Ewart et ar.,
l9e8).
Rochas máficas são virtualmente ausentes
na suite são pedro de cardas; em vista
do caráter relativamente félsico dos magmas
parentais identificados na suite (cf.
Janasi, r997b),
uma origem crustal pode ser posturada.
Em contrapartida, o caráter mais máfico,
as composições
distantes do mínimo granítico a artas pressões
.u-po
de fase do pragioclásio), e a associação
1no
frequente com rochas dioríticas sugere
argum tipo de vínculo com rocbas básicas
para a suite
Divinolândia.

Uma fonte granulltica residual, pobre

em elementos radiogênicos (Rb, Cs, U,
Th e
ETRL) foi proposta em nossos trabalhos anteriores
para o maciço São pedro de caldas,
típico
representante da suite homônima.
As artas razões Ba/Rb (Figura 6.2) dos magmas
parentais
apontam para uma fonte granulítica que
foi previamente empobrecida em Rb; muito

provavelmente, esse empobrecimento
está vinculado à geração e ext¡ação de
magmas graníticos
associada à quebra e exaustão da biotita,
processo qu" p.odu, granitos de baixo
Ba./Rb (como os
granitos Pinhal; Figura 6.2) e resíduos
enriquecidos em Ba, que se concentra
no feldspato
potássico residual produzido na reação
de fusão.

223

t00
n !'rD25

(,-/

(q!

T-sicnitos

Êq

10

10

t00

^
sr

1000

(ppm)

5000

Figura 6'2' Diagrama Ba,/Rb x Sr oa¡a granitos e rochas metamórfìcas
da NESG. Simbolos: ,.x,.: gran¡tos crustais
da região de Nazaré Paulista: c"+"i granltos tipo eiJall
r"Jj"ô"ì'iåäàr ¿a supersuite S.J.R. pardo (cheios, suite

Divinolândia; vûzios, suite s.pcardãs¡; circurås. graniil;t;å:;1;;ffi(cheios, intermediárior, uuàios. å"idor¡;
triângulos, rochas metassedimentares (ôrteios, ,n"iugrauuu"rr ptiäitltär;
metapelitos, Grt-Bt gnaisses e Bt
gnaisses granodioriricos de Nazarépaulisøt quadrãdos,
"""i"s,
máficosr vazios. intermediários e ácidosl ¡Ípj r.r-riJiu"iri",i-Ëö"utr"

;;åi*;;;0;;"*"ññ;ilã;i";r_î,t"iiü","r,

c"",or,'p¡r=ï¡"r,"uilîlälìip".

r00

NP

_

z

,_---F\
/xt
\4
\' 1-'-

t0

cll

¡

Fl

-,.sc77¡
OE

Á¡

1

I

ltlo"

alTPI'6¡

0.1
10

Nb (ppm)

100

Figrra 6.3. Diagrama La./|Jb x Nb para ganitos e rochas metamórfrcas
da NESG. símboros como
na Figura 6.2. Média crustat segrmdi nu-dnick
11995).
224

Baixos teores de sr são característica distintiva
dos mangeritos da suite São pedro
de caldas; as razões Ba./sr observadas
(7-10) são notavermente mais artas que
as de todos os
protolitos potenciais conhecidos' e
requerem um fracionamento eficiente
desses dois elementos
durante a anatexia. Esse fracionamento
requer baixas taxas de fusão, com a proporção
de líquido
gerada limitada pera exaustão do
ferdspato potássico; nessas condições,
o Ba tem forte preferência
pelo líquido' e o Sr é retido na fonte,
o que imprica na presença de imporlante proporção
de
plagioclásio residual' Baixas taxas
de fi,são são também requeridas peros mg#
notavermente
baixos das rochas da suite, e pelas composições
próximas às do mínimo granítico a pressões
elevadas (>10 kbar) dos magmas parentais.

os teores de ETR pouco fracionados característicos
dos mangeritos da suite São

Pedro de caldas se devem a: (a) baixos
teores de ETRL, provavelmente refletindo
fontes pobres
(empobrecidas?) nesses elementos; (b)
altos teores de ETRp, que se devem
essencialmente à
expressiva contribuição de zircão e
apatita, que têm alta sorubilidade nos
magmas às elevadas
temperaturas de geração.

A fonte principal dos ETRL para os magmas
da suite são pedro de cardas muito
provavelmente

foram os próprios feldspatos, que normalmente
têm teores relativamente elevados
desses elementos em rochas granulíticas
(Bea, 1996a). Dessa forma, as anomalias
positivas de Eu
aparentemente primarias em alguns
magmas parentais podem refletir antes
a ausência da
contribuição de uma fase rica em
ETRL e com expressiva anomalia negativa
de Eu (como
monazita ou allanita) do que a falta de
um mineral residual com alto D para
esse elemento. É ainda
possível que a fusão tenha se dado
em desequilíbrio (favorecido pela lenta
difirsão dos elementos
sob condições de a(H2o) muito baixas;
cf. watt & Harrey, r995), de modo que os
alros teores de
Ba e Eu refletiriam diretamente a contribuição
do fe.rdspato potássico (que deve prevalecer
sobre o
plagioclásio em magmas gerados a
baixa a(H2o); cf. Eiadi & Johannes,
1991) e independeriam da
composição do resíduo (cf. Janasi,
1997b).
As características isotópicas da suite são pedro
de caldas confirmam que ela deriva
de fontes com Rb/sr muito baixo (suas
razões sTsr/s6sr625 são as mais baixas
entre todos os
granitos crustais da NESG, praticamente
constantes em 0,707)e vida crustal
mais curta_ feições
indicativas de que as fontes residem em
níveis profundos do Bloco Machado.

A

associação comum com rochas dioríticas
e o caráter mais máfico da suite
Divinolândia não podem ser tomados
como indicação inequivoca de que magmas
básicos
mantélicos sejam nela um c,
sui
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material do manto, a suite Divinolândia
tem assinatura de Nd muito mais
negativa, apontando para
a contribr'rição de fontes de ronga vicra
crustar, como os granulitos do Bloco
Arfenas-Guaxupé.
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os dioritos que se associam diretamente

às rochas da suite Divinorândia têm eNd625
tão ou mais negativos que os dela; em particular,
o varor de -14,5 do enclave vRpg3a não parece
reconciliável com os de magmas mantélicos,
mesmo que derivados do manto litosférico
subcontinental enriquecido, ou fortemente
contaminados com material antigo da crosta
inferior. As
notáveis semelhanças geoquímicas e isotópicas
entre o diorito vRp45 e o mangerito VRp46a,
que
a ele se associa' foram utilizadas no
item 5.4.2 para investigar o tipo de vínculoque poderia
existir
entre essas rochas; ficou demonstrado que
o diorito VRp45 não pode constituir um membro-fìnal
básico em processos de mistura nem um
magma mais primitivo do qual resultou, por
fracionamento em sistema fechado, o mangerito
vRp46a. Assim, parece mais provável que os
dioritos representem testemunhos das ríreas-fonte
dos magmas mangeríticos.
As temperaturas de formação dos mangeritos
da suite Divinolândia, estimadas por
termomekia de saturação em apatita, são
algo mais elevadas que as observadas na
suite São pedro
de Caldas, o que é compatível com as composições
mais máficas e deslocadas do mínimo granítico
dessas rochas. se esses mangeritos
derivam de fontes mais máficas e refrat¿írias (e.g.,
com mais
alto K'{Rb e Ba,/Rb; cf. Figuras 5.16 e 6.2),a geração
de volumes de magma suficientes para que
houvesse migração para níveis mais rasos
da crosta deve ter requerido temperaturas que
excederam as necess¿irias para o consumo
total do feldspato potássico das fontes, resultando
em
magmas de mais arto mg# e de composição
normativa dentro do campo de fase do plagioclásio.
A
fonte de calor para a anatexia a temperaturas
tão elevadas são quase que sem drividas
magmas
básicos que se corocaram na crosta inferior
durante o metamorfismo principar da NEsG.
Em que
medida testemunhos desse magmatismo básico
se acham preservados no terreno granulítico
ora
exposto' ou mesmo como componente nos
magmas mangeríticos é ainda dificil de
estimar. Mesmo
que originarmente primitivos, os magmas
básicos que se injetam na base da crosta
continental
inferior são sujeitos a importante contaminação
por interação com granulitos residuais,
resultando
-Halliday
em assinaturas isotópicas de sr-Nd (e.g.,
voshage er ar., 1990;
¿" o
(Kempton & Harmon, 1gg2) difíceis de
distinguir das da crosta pré-existente.

.rli-is;:l .
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5

consequências para a redistribuição de
erementos na crosta

A

geração de granitos desempenha papel
fundamental na distribuição dos
elementos químicos na crosta continentar
terrestre. No modelo de Brown & Fyfe (r
990), a
extração de magmas graníticos gerados por
reações associadas à quebra de minerais
hidratados
deixa residuos granulitos, e é o motor principal
da diferenciação intracmstal. Modificações
desse
modelo tem sido defendidas, e atualizadas por
diversos autores (e.g., vielzeuf et al., 1990). por
outro lado' a observação de que muitos terrenos
granuliticos não têm características residuais,
e
que volume importante da crosta inferior
é formada por materiar básico (em parte cumurático)
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proveniente de underplating,
tem levado outros autc
anatexia como responsáver pera
direrenci"çuo ou..o,,'u'fJ;
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Comnortamento de Rb. Sr. Ba e
K

o

comportamento de Rb, sr, Ba
e K em processos de anatexia
da crosta continental
é condicionado por diversos fatores,
em especiar a composição dos protolitos,
as temperatu¡as de
fusão' e as condições específicas
qu" fi.¡são ocorreu (com ou sem
introdução de Hzo; em
"
equilíbrio ou em desequilíbrio) (e.g,,
Hanis & rnger, l992;McDermott
et al., 1995).
Na geraçâo de leucogranitos a partir
de metapelitos por quebra de muscovita
em
condições de equilíbrio, deve
ocorrer um acentuado frar .

"r
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os granada'biotita granitos Nazaré Paulista
tiveram como fontes metassedimentos
com importante componente psamítico;
seus teores de sr e Ba são
mais artos queos granada_

biotita gnaisses regionais; rochas
como estas só poderiam correspondem
a suas fontes se anatexia
oco''eu em desequ'íbrio ou com
introdução d" Hro. Mais provavelmente,
como sugerem os
dados isotópicos, a diferença
denuncia a participação adicional
de fontes ricas em Sr e Ba, como
a
unidade dos biotita gnaisses granodioríticos.

A composição

dos granitos Nazaré paulista
em termos dos teores de sr e
das razões
Ba/Rb é intermedi¿íria entre as
duas unidades gnáissicas que
podem ter constituído as suas
fontes
(Figura 6 2), sugerindo que, se
a composiçâo dos protolitos está identificada
conetamente, a
geração desses granitos resultou
em fracionamento moìerto de
Ba, Rb e Sr.

0"""i'i,älïî,*î':"ï;1,ïîï1:,:.'î:i":.,i,',ï.",ääï ;:;"::n:,#:
sobretudo o caráter rico em restitos
desses graniÃs.
graniros

Em contrapartida, o muscovita_biotita
residuos, tem razão BarRb mais
baixa que u oo,

k
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anatexia associada à quebra da
muscovita, embora- mantenha teores
de sr tão altos quanto os
desses metassedimentos. Entre
granitos crustais estudados,
essa é a amostra que mais guarda
semelhanças com os granitos
dos Himalaias; provavermente,
produtos da fi.rsão de metapelitos
s.s.
(como os mica-xistos da regiã.o
de Atibaia) ,ånrru* ,iao g.rados
em maior abundância em níveis
superiores da NESG, hoje erodidos.
Quanto da geração de granitos crustais a partir
de protoril0s quartzo-feldspáticos
na
crosta intermediária, o fracionamento
entre Ba, Rb e sr é mais evidente.
A anatexia associada a
reações de quebra, e eventuação
exaustão, de biotìta, resulta em
aumento expressivo do Rb nos
líquidos (os teores de Rb dos granitos pinhal
são os mais artos entre todos
os granitos crustais
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estudados)' resultando em fracionamento
das razões Ba/Rb (parte significativa do
Ba liberado pela
biotita pode ser retido no feldspato potássico
produzido na mesma reação) e Rb/Sr (sr
é retido no
plagioclásio residual) Nesse sentido,
os campos ocupados peros diferentes subtipos
de granitos
Pinhal e pelos granulitos residuais (e.g.,
"granulitos Guaxupé") na Figura 6.2 correspondem
aos
resultados esperados para ríquidos e resíduos
produzidos por anatexia na quebra da biotita.

Razões Ba/Rb (em parte acompanhadas por
IíRb) extremas (10-50) como as
observadas nos granuritos residuais aqui
estudados só enconham pararelo em certos
tipos de
magmas básicos muito ricos em K e Ba (e.g.,
sienitos potássicos capituva e pedra Branca;
Janasi,
1993; dioritos potássicos regionais) ou
muito pobres em Rb (e.g., gabro de Guaxupé;
choudhuri et
al., 1998).
Mangeritos são os típicos produtos da fusâo
de rochas granulrticas ,,férteis,, quando
as temperâturas na crostâ inferior sâo suficientes
para que a anatexia ocorra sob condiçöes
praticamente anidras (>950o c)' As duas
suites mangeríticas que ocorrem na ¿írea
estudada se
destacam por suas razões Ba,/sr, mais
erevadas qu" u J" todos os potenciais protolitos,
sugerindo
que durante a sua gênese oconeu um
eficiente fracionamento entre esses elementos.
Esse fato
aponta para uma fusão em baixa proporção
(também indicada peros mg# muito baixos
dos
magmas' especialmente na suite são Pedro
de caldas), limitada pela disponibilidade
de feldspato
potássico; o sr é retido no plagioclásio, que
participa em proporção menor na reação,
em vista da
posição do mínimo granítico, de alto OrlAb,
abaixas a(HzO).
As razões Ba/Rb e K./Rb dos magmas parentais
dos mangeritos são altas, mas não
implicam fracionamento entre esses elementos,
que residem essencialmente no mesmo
mineral
(feldspato potássico): elas são similares
às dos granulitos e das rochas básicas potássicas
regionais;
como discutido acima, o fracionamento entre
esses elementos ocorreu anteriormente,
mais
provavelmente na extração prévia de
magmas ricos em Rb em reações de quebra
da biotita dos
granulitos' As diferenças observadas entre
as suites Divinotrândia e são pedro de
caldas refletem,
portanto, diferenças nas composições dos protoritos:
os granulitos do bloco Alfenas_Guaxupé,
que
devem corresponder às fontes da suite Divinolândia,
sao mais residuais (e portanto têm
mais alto
Ba'rRb e K'rRb), o que também provavermente
impricou em uma fusão mais avançada (daí
os mais
altos teores de sr e menores mg# da suite) para
que fossem gerados volumes suficientes
de magma
capazes de se mobilizar de suas áreas_fonte.
Comnortamento dos ETR. Th. U (+Zr. p)

o

comportamento dos minerais acessórios
exerce controle fundamentar sobre a
distribuição dos erementos te*as-raras, Th,
u, Nb, Ta, Zr, p e Ti na crosta continental (e.g., Harris
et al', 1995; Bea, 1996a). o principal fator que
controla a solubilidade de minerais que têm
esses
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elementos como componentes estruturais
essenciais

éa

temperatura, de modo que,
simplificadamente, seria de se esperar que
magmas gerados a mais artas temperaturas sejam
mais
ricos em todos esses erementos. outros fatores,
contudo, podem ser importantes no controle da
solubilidade desses minerais, como a composição
dos magmas (casos extremos representado
pelo
aumenl. da solubilidade da apatita em magmas
peraluminosos e do Z¡ em magmas peralcarinos)
e
a a(Hzo) (particularmente importante
na dissolução da monazita). controle fundamental
é também
exercido pela disponibilidade dos elementos
protolitos
nos
(teor doelemento, e tipo de mineral no
qual ele está presente, que em alguns
casos não é o mesmo no qual ele irá residi¡
nas rochas
geradas pela cristalização nos magmas;
rocarizaçãodo mineral no quar ele reside na fonte,
que fará
com que ele este-ia ou não disponível para
a fusão) e pelo caráter de equilíbrio ou desequilíbrio
em
que se dá a fusão e a extração dos magmas
(e.g., mobilização de restitos, aumentando
os teores do
elemento, ou taxa de extraçâo mais rápida que
a taxa de dissolução do mineral, diminuindo os
teores do elemento no lÍquido).
Todos os granitos crustais gerados na porção
mais rasa do terreno aqui estudado são
ricos em Th, têm padrões de ETR forremente
fracionados (tipicamente, (Lalyb;N = 50-60 nos
granitos Nazaré paurista e no leucogranito
Np4ga, e 140-1g0 nos granitos
euatro cantos). Esses
padrões são claramente distintos dos
observados nos reucogranitos dos Himaraias,
e refretem
principalmenre: (a) fontes ricas em ETRL,
ao conrr¿írio do observado
onde os
leucogranitos são insafurados em monazita
e zircão, provavermente porque esses minerais se
encontravam em boa parte indisponíveis para
os magmas às baixas taxas de fusão (ca. 10%)
associadas à quebra da muscovita; (b) falta
de contribuição expressiva de minerais ricos
em ETRp
para os magmas.

""r;ì;;;,r.,

os teores de ETRL dos granada-biotita gnaisses regionais
são inferiores aos dos
granitos Nazaré Paulista, e em muitos
casos é possível que a contribuição adicional
de fontes mais
ricas ('ma vez mais, os biotita gnaisses granodioríticos)
seja demandada, se as taxas de fusão
foram tão baixas quanto as observadas nos
Himalaias.
O empobrecimento em ETRp (e y) reflete
basicamente a sua retenção nas áreas_
fonte, na granada (residuar) e, eventualmente,
na apatita (com baixa solublidade em magmas
ácidos de baixa temperatura com A/cNK <
r,13). os granada-biotita gnaisses regionais são
notavellnente pobres em p, se comparados
a outros metassedimentos, o que pode contribuir
para a

geração de magmas insaturados em apatita.

O fracionamento extremo dos ETR, e em particular
as altas razões LalSm e LalTh
observadas nos granitos euatro. cantos, devem
refletir o controle da alranita, e não da monazita,
sobre o comportamento desses erementos.
os teores muito elevados de ETRL, zr,p e
Tirefletem
a combinação de: (a) protolitos ricos nesses
erementos (os biotita gnaisses granodioríticos); (b)
temperaftrras rnais altas alcançadas na anatexia
(suficientes para a quebra da biotita, i.e., T > g25.
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c); e (c) extração em massa dos magmas, como "diatexitos" ricos
em restitos (incluindo elevados

teores de apatita e minerais máficos residuais).

o

comportamento dos ETR, zr e Th nos níveis intermediários
da crosta aqui
estudada é bastante variado, e reflete t¿nto a
influência da composição dos protolitos como dos
processos de geração e extração dos magmas.
Os granitos Pinhal de fonte quartzo-feldspática metaluminosa
têm padrões de ETR
que variam de fortemente f¡acionados no
subtipo 1 (Lalyb)N até 150-200e La./Sm = 9-15) até
moderadamente fracinados (Lalyb)N = 20-50 e
LalSm:4_7) no Subtipo 3.
No primeiro caso, influência decisiva é exercida pela
dissolução de allanita; a baixa
solubilidade de apatita (e eventual presença de granada
residual na fonte) responde pelos baixos
teores de ETRP, situação que só não é observada
quando a titanita participa da fusão- assinatura
reconhecível pelo aumento dos teores de ETRM
e ETRp, Nb, Ta, u, e diminuição da razão
Nb/Ta.
No caso dos granitos do Subtipo 3, diversos fatores podem
responder pelos teores
mais baixos de ETRL: (a) fusão em desequ íbrio,
observável principarmente em corpos menores
ou leucossomas que, parareramente, têm também baixos
teo¡es de
ncompatíveis com as
temperaturas em que ocoÛeu a anatexia; (b) protolitos
com padrões de ETR médios menos
fracionados, que talvez sejam mais tipicamente
encontrados no Bloco Machado (com
características médias de um "arco magmático"
meso- ou neoproterozóico) que no Bloco Arfenas_
Guaxupé (que pode incluir proporção expressiva de
crosta antiga, em parte a.rquena, e portanto
potencialmente incruindo sequências TTG, que
tem La./yb significativamente mais arto que as de
arcos magmáticos pós-arqueanos).

zr

o

comportamento dos ETR, Th, Zr, Ti e p nos níveis
mais profundos da crosta é
fortemente influenciado pelas características dos protolitos,
que podem ou não já ter sido afetados
por um evento de fusão anterior, e pelas artas temperaturas
em que ocone a anatexia.

o

caráte¡ residual das fontes dos mangeritos aqui
estudados é cÌaramente
demandado por seus baixos teores de u, cs, Rb, Th
e ETRL; em particurar, as altas razões BarRb
e
K/Rb, como discutido acima, são evidência de que o
Rb foi extraido pela geração de magmas
associada à quebra de biotita. Assim, enquanto erementos
mais móveis como u e cs podem ter
sido exhaídos no metamorfismo progressivo
fiá que, com raras exceções, mostfam teores
sensivelmente mais baixos que os da média crustal
em todas as rochas aqui estudadas, sejam
granitos crustais, sejam rochas metamórficas), parece
mais provável que os baixos teores de
ETRL, Th e Rb dos mangeritos reflitam a exhação prévia
desses elementos de suas fontes
granulíticas através de magmas ricos nesses elementosmagmas como os que deram origem
granitos tipo Pinhal.

A residência

dos ETRL em rochas granulíticas tem algumas peculiaridades

importantes. Bingen et al. (1996) mostraram que
os dois minerais acessórios que hospedam a
quase totalidade desses elementos na
crosta de facies anfìbolito tendem a desaparecer (allanita)
ou
diminuir em abundância (monazita) na isógrada
do ortopiroxênio em ortognaisses cálcio-alcalinos.
Em decorrência, se não extraídos por magmas,
os ETRL irão residir em outras fases acessórias
(apatita) ou principais; em particular, anárises
de ferdspatos de granulitos sugerem que expressiva
proporção dos ETRL podem residir nesses
minerais.

os padrões pouco fracionados ((Lalyb)N:7-i5) típicos dos
mangeritos gerados
por fusão da crosta granulítica na ¿rtea estudada
refletem, portanto: (a) a arta solubilidade, às
temperaturas de geração dos magmas ( 950"
c), de minerais portadores de ETRp, como zircão e
-

apatita, confirmada por correlações positivas
enhe os teores de Zr + p e de ETRp + y; (b)
o baixo
teor de ETRL das fontes' que tem como resultado
magmas claramente insatu¡ados em ETRL e Th,

de modo que esses elementos têm

fracionamento (e contaminação) posterior.

comportamento fortemente incompatível durante
o

Comportamento de Nb e Ta (+Ti)

Nb e Ta são elementos de

comportamento peculiar, que têm importante
fracionamento em relação aos demais elementos incompatíveis
em diferentes tipos de magmas, daí
serem largamente ut izados na discriminação entre
magmas de ambientes compressivos (e.g.,
magmas de arco, com LalNb = ca. 3) e extensionais
(e.g,, "ravas intraplaca," com La,î.rb = ca.
0,g)
(e'g'' Rudnick, 1995)' Em adição, a composição
média da crosta terrestre é intermedi¿íria entre
esses dois pólos (La.Nb: 1,5), contrariando
modelos de crescimento crustal puramente por adição
de arcos de ilha, e demandando a parficipação
importante do underplatingde basaltos toleíticos
a
alcalinos na geração da crosta continental (Rudnick,
1995).
o comportamento desses erementos na anatexia crustal é função comprexa
do tipo
tipo de protolito e do comportamento dos (diversos)
minerais nos quais eles residem, que é ainda
conhecido de modo pouco satisfatório.

os

teores de Nb dos magmas crustais gerados na
NESG mostram aumento
significativo com a profundidade (Figura 6.3): passam
de 4-10 nos granitos Nazaré paulista para
8-16 nos granitos pinhal (subtipos r e 2) e 30-35
nos mangeritos da supersuite São José do Rio
Pardo lsso implica que a extração do Nb dos protolitos
crustais não é eficiente até que
temperaturas muito elevadas sejam alcançadas.
Como discutido por Harris et al. (1995), magmas gerados
em reações de quebra de
muscovita não devem ser enriquecidos em Nb
e Ta, pois os minerais em que esses elementos
residem são inertes sob essas condições. os teores
muito baixos observados nos Nazaré paulista
confirmam essa observação.
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A

fusão associada à quebra da biotita pode gerar magmas
mais ricos em Nb e T4
pois parcela significativa desses elementos pode residir
na própria biotita (e.g., Bea et al., 1994).
De fato, magmas originados por reagões de quebra da biotita (granitos
euaho cantos e pinhal,
Subtipo l) são mais ricos em Nb e Ta que os granitos Nazaré paurista,
mas, se comparados aos
seus protolitos, os teores de Nb tendem a ser ligeiramen
te mais baixos (comparar biotita gnaisse

granodioritico PI346b e granitos
euaho cantos na Figura 6.2); em particular, o caráter nãoincompatível do Nb é denunciado pelo significativo
aumento da razão La,Àlb nesses granitos
(Figura 6'2), Situação semelhante pode ser observada quando
se compara os granitos pinhal do
subtipo 2 com os seus potenciais protolitos (granada granulitos
e metagrauvacas primitivas): os
teo¡es de Nb dos granitos são iguais a inferiores, e
as razões LaÀ,lb
são claramente superiores.

A baixa solubilidade do Ti em magmas gerados às temperaturas em que
se dá a
quebra da biotita (Green & pearson, 19g6; Ryerson
& watson, r9g7) resulta na geração de uma
fase rica em Ti (ilmenita, rutilo, titanita) e/ou no aumento
significativo do teor de

Ti da biotita
residual, como fartamente demonstrado em estudos experimentais
(patiño Douce, lgg3; pickering
& Johnston, 1997)' os minerais de Ti, em particurar o nrtilo e a titanita, têm
coeficientes de
partição elevados para Nb e Ta (Green & pearson,
l9g7), e podem retirar uma parcela desses
elementos dos magmas.

A

anatexia a níveis intermedi¿á¡ios da crosta não deve ter provocado
mudanças
apreciáveis no conteúdo de Nb e Ta dos resíduos; exceções
são alguns granuritos de arta pressão
nos quais os teores mais altos de Nb são claramente vinculados
à presença de rutilo (cianitagranada gnaisses JC570 e y A162a e yAr67a; Figura
6.3) ou de titanita (granada granulito máfico
EM254a; Figura 6.3).
Por outro lado, dado o comportamento mais incompatível
do Nb, seriam esperadas
mudanças na razão Nb/Ta, que deveria diminuir nos resíduos
e aumentar nos granitos anatéticos.
Esse efeito é observado em alguns granitos Pinhal, e é particularmente
evidente nos granitos
Nazaré Paulista (NbÆa = 23'2g; acima da média dos metassedimentos
regionais, de 17-21), mas
nos casos em que a titanita participou das reações de
fi¡são (e.g., granitos pinhal pHl2c

o efeilo pode ser o oposto, já que

e

esse mineral tem baixo

1987).

os teores elevados

cA200,

\6,{D1u (0,3_0,4; Green & pearson,

Nb e Ta e, particularmente, as razões M/Ta muito artas (2228; cf' Tabela C.5) dos mangeritos produzidos pela fusão
de granulitos da crosta inferior devem
refletir: (a) altas temperaturas de fusão, nas quais aumenta a
solubilidade do Ti nos magmas,
potencialmente provocando a exaustão de minerais acessórios
de Ti (que poderiam reter o Nb e o
Ta) nas fontes; (b) baixas proporções de fusão, responsáveis
pelo enriquecimento apreciável de
ambos elementos, e pelo aumento das razões Nb/Ta (iá que
Nb é mais incompatível) em retação
aos protolitos.
de

6.3. Algumas implicações tectônicas gerais

uma característ.ica fundamental do processo tectônico
responsáver pera geração do
magmatismo crustar aqui estudado é erevado
fluxo térmico, que provocou u *u,"*iu generalizada
de um amplo segumento da crosta, alcançando
temperaturas tzio altas quanto ca. g75.
c, a ponto
de ter sido provocada a fusão não mínima
de g.unulito. residuais que gerou os
mangeritos da suite
Divinolândia. Moderamentos térmicos
demonstram que o simpres espessamento
da crosta
continental associado a processos colisionais
não é capaz de gerar

temperaturas ño erevadas
1995). significativo aporte de calor mantérico,
que tipicamente é hazido
para a crosta através de underprating
de magmas básicos, é portanto requerido para
expricar o
fluxo térmico observado.

(Thompson

& conoly,

Evidências geoquímicas, isotópicas, e
correlações regionais indicam que a NESG
é

um terreno exótico que registra importante contribuição
sedimentar de materiar juven
provavelmente derivado da erosão
de arcos magmáticos oceânicos equivalentes

,

aos ora
preservados no sul de Goiás (pimentel
et ar., 1gg7). Esse terreno foi acrescionado à
margem sw
do cráton do são Francisco ao final do
neoproterozóico nos estágios finais do fechamento
de um
oceano cuja margem passiva é representada
pelos terrenos para-autóctones e pelas
nappes afètadas
po¡ metamorfismo barroviano na borda
do cráton (campos Neto et ar., lggg). o
metamorfismo
principal' que resurtou na geração de grandes
vorumes de magmas graníticos, e consequentemente
na reciclagem generarizada desse terreno,
ocorreu a ca.625 Ma,pouco antes de seu
desrocamento
para níveis crustais mais rasos (>
610 Ma). o regime tectônico que se seguiu
é fundamentalmente
distinto, caracterizado pela geração de magmas
mantélicos potássicos e magmas crustais
e híbridos
de alta temperatura de caracteristicas
tardi- a pós-orogênicas (o cinturão Itu de
vlach et al., 1990).
Implicações importantes para o pa¡a
o uso das características geoquímicas de
magmas graníticos para inferir os regimes
tectônicos e para o próprio esboço de
um quadro de
evolução tectônica regional são dadas pelas
evidências aqui apresentadas de que o
magmatismo
crustal tem idade indistinguíver do magmatismo
cálcio-alcalino potássico sin-orogênico.
com relação ao primeiro aspecto, fica uma vez
mais evidente, como destacado por
diferentes autores, e também em nossos
trabalhos prévios (Janasi, r997a), queas
características
geoquímicas dos granitos refletem,
na sua essência, o tipo de rírea(s)-fonte que
foi mobilizado, e as
condições em que ocoreu a fusão.
Determinados ambientes tectônicos podem
mais
flequentemente provocar uma ceúa
combinação desses fatores, que produzirá
resultados
semelhantes; no entanto, magmas composicionalmente
diversos poderão ser gerados em respostâ a
um mesmo processo tectônico, em particurar
em regiões como a estudada, em que uma ampla
seção crustar foi submetida a temperaturas
fiancamente dentro do regime de fusão
crustal.

A porção inferior da seção crustal

exposta na NESG é dominada por granulitos

intermediários submetidos a pressões bastante elevadas (> 11 kbar). Não há registros importantes
conhecidos do magmatismo básico que deve ter trazido o calor necessário para
a fusão observada,
senão como componente nos granitos cálcio-alcalinos (e.g., wernick, r9g4;
Janasi et a1, 1997).

Em ambientes extensionais, as temperaturas

necess¿irias para a geração de
mangeritos e charnockitos por flrsão da crosta granulítica é claramente vinculada
à introdução de
grandes volumes de magmas básicos parentais para as suites anortosíticas
associadas. Nesse tipo
de terrenos, a evolução dos granulitos comumente é associada a regimes
de resfiiamento isobárico,
e sua exumação geralmente ocorre em eventos tectônicos posteriores.

Em conhapartida, em ambientes compressivos, a crosta inferio¡ máfica parece ser
raramente preservada. O forte espessamento crustal pode resultar na eclogitização
dessa crosta,
que dessa forma pode ser delaminada, e reciclada para o manto
astenosférico (Butler, 19g6; Kay &
Kay,1993; Kay et al., 1994).

A delaminação

da parte

inferior da litosfera continental, e consequente ascensão do
manto astenosférico, provocam mudanças d¡amáticas no regime tectônico e magmático
regional.
Para alguns autores' a própria exumação de terrenos granulíticos, em
regime de descompressão
quase-isotermal, pode estar relacionada ao nlpido soerguimento crustal
associado a esse fenômeno
(e'g', Meissner & Moonery, 19gg). A consequência mais evidente, no entanto,
é a mudança no
caráter do magmatismo, que inicialmente adquire canáter mais máfico, variando
de potássico, nas
porções em que a litosfera continental permantece relativamente espessa,
a "intraplaca" onde a

litosfera foi muito afinada, e material de origem astenosferica pôde ascender até
a crosta (Kay et
al'' 1994). Essa situação é análoga à observada atualmente na província Basin and
Range (Fitton et
al" 1991), e guarda semelhanças inequivocas com o magmatismo neoproterozóico tardio na
região
estudada (Vlach et al., 1990).
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ANEXO A- METODOLOGIA
4.1. Análises químicas de rochas

As análises químicas de erementos maiores e traços de maior
abundância (Ba, sr,
Zr' Y, La, Y) em rochas graníticas foram feitas no laboratório
de euímica e ICp-AES do lG,usp,
Análises quimicas de elementos traços foram feitas,
na maior parte, no ,,plasma Anarytical
Laboratory" da universidade do Kansas, EUA. Argumas
anárises de ETR, La, Th, u, Sc, Ta, Hf e
cs foram obtidas no Activation Laboratories, canadá, por ativação
neutrônica ONAA).

A.l.l.

Analises de elementos maiores

O procedimento de análise de elementos maiores
no Laboratório de euímica e ICpAES encontra-se descrito em Janasi et al. (1995), ao qual
o leitor é referido para maiores detalhes.
A amostra inicial, que pode ter até mais que 10 kg no caso de granitos
porfiríticos
ou grossos' é limpa de eventuais capas de alteração, quebrada
com marreta, britada em britador de
mandíbulas de aço, quarteada, e uma fração de ca.
50-g0 g é moida moinhos de ágata de tipo
planerário.

A abertura

é feita por fusão alcalina.

uma alíquota de 0,2500 g do pó moído abaixo
de 200 mesh e seco ao longo de uma noite a 110"
c é misturada a 0,7500 g de fundente (mistura
de tetra e metabo¡ado de lltio) e levada a mufla por
20 minutos a 1000. c. o fundido resultante é
despejado diretamente em bequer plástico com solução
de HNo3, dissolvido com o aux io de
placa agitadora, filtrado e diluído a 250 mL em
balão vorumétrico, resultando em solução final
diluída em 1:1000 e com 0,2 N HNo¡. uma alíquota
de ca. 50 mL é exhaída e acidurada com 3
gotas de HF para estabilizar o Zr.
A análise é feita em espectrômetro de plasma ARL 3410, sequenciar, com
calibração através de materiais de referência intemacionais
þrincipalmente o basalto BE_N, o
diorito DR-N, e os granitos GA e GH). A correção de
drift é feita off-line, por interporação de uma
amostra de conhole de drift a cada seis amostras desconhecidas.
o controle de qualidade é feito
pela análise de materiais de referência internacionais
(GS-N, JG-ra e JB-la), amostras em
duplicata, e brancos.
A.1.2. Analises de elementos traços por ICpMS
Dissolução das amostras

A

abertura das amostras é feita por ataque ácido com
mistura de HF e HNO3,
seguida de conversão a sais de Cl com uso de
HCl, idêntica àquela leita para determinações
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isotópicas sm-Nd e Rb-Sr (cf. item subsequente), em pós de
amostras moídos abaixo de 200 mesh
com peso inicial de 0,3 g. As soluções obtidas após a conversão
a cloretos são transferidas das
bombas de teflon para bequers Savillex de r5 mL previamente pesados,
com abundante rinsagem,
até um peso total na faixa de 10-12 g. um terço desse volume,
correspondente portanto a ca. 0,1 g

de amostra inicial, é retirado para análise por IcpMS, através
de hansferência para bequers
Savillex de 7 mL e pesagem em balança analítica com precisão
de +
0,001 g.

Após secagem total, os material é redissolvido, na véspera da
análise, em 7 mL de
HNo¡ 7N, com leve aquecimento. A solução assim obtida é d uída com
água mili-e para uma
solução final de 200 g' i.e., diluição total de r:2000 em
HNo3 ca. 0,2 N; o total de sólidos
dissolvidos depende da quantidade de sio2 originar (perdida
na evaporagão com FIF), mas varia
enhe I e 1 mg/g de sorução para as rochas estudadas, em
sua maioria granitóides.
'2
'8
Imediatamente antes da análise, as amostras são submetidas
a ultrassom para retirar
eventuais partículas sóridas ou gel que pudessem bloquear
o sistema de introdução da sorução no

plasma.

Análise instrumental e orocedimenfos

¿lc r'r.ìr-rê^ä^

A análise foi feita em equipamento vG plasmaeuad. A cada conida
são anarisadas
8 amostras desconhecidas, em dupricata, 4 padrões internacionais de
rocha e um branco para

calibração, e uma amostra para correção do drift instrumental.
o drift ao longo de uma corrida
(cerca de 3 horas) é elevado, como em ouhas análises por
plasma, refletindo principalmente o
progressivo bloqueio do skimmer por deposição de sais,
e situa-se tipicamente na faixa de 10-20%.
A interposição de uma amostra de controle de drift a cada 5 amostras permite
a coneção of_rine
desse drifi, e gaxante a manutenção da precisão analítica
na faixa de r-2%o.

A

calibraçâo

é

feita a partir das intensidades obtidas para três

padrões
intemacionais e o branco; para rochas de composição granítica
s.r., os padrões utilizados têm sido
RcM-l' AGV-r, sDC-1 e GSp-1, todos produzidos pelo u.s. Georogical survey;
o riorito JR-2
tem sido utilizado para controle da qualidade dos resultados.

como ampramente recon-hecido na literatura georógica recente, as
anárises

de
elementos traços em rochas por ICpMS apresentam uma
série de vantagens sobre as obtidas por
outras metodologias, especialmente peros baixos limites de
detecção atingíveis (da ordem de r0
ppb) sem requerer técnicas de separação especiais (e.g.,
colunas de troca iônica para análise dos
ETR)' As curvas de calibração obtidas enfatizam o principal
fator limitante pa¡a uma melhoria

ainda mais significativa na exatidão desses resultados: os poucos
casos de coeficientes de
correlação considerados "pobres" (inferiores a 0,9990) refletem
diretamente as incertezas no

conhecimento das concentrações dos próprios padrões
presentes em baixa concentração (Mo' Ni, w etc).
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ut

izados, em especial para os elementos

A

utilização de soluções sintéticas para

calibração, por outro lado, é pouco recomendada, devido aos fortes
efeitos de matriz comumente
observados.

4.2. Análises isotópicas Sm-Nd

e

Rb-Sr

As análises isotópicas sm-Nd e Rb-sr foram feitas no "Isotope Geochemistry

Laboratory" (lGL) da Universidade do Kansas, EUA.
4.2.

L Abertura

de amostras

Cerca de 0,3 g de amosha pulverizada a <200 mesh em moinhos
de ágata são
pesados em balança analítica com precisão de +
0,001 g, e transferidos para bombas de teflon
previamente limpas por três noites a quente com altemância
de HF+HNO3, HCI e HF+HNO3.
Diretamente sobre o pó são adicionados os traçadores (splÈes)
mistos preparados no IGL, Nd-G2
r4esm-r5.ì{d
e KU#13 1E7Rb-sasr; 3,632 ppmros., zt,oi ppm BTRb¡,
iropo.ção adequada aos
teores de Nd e Sr da amostra.

"-

A

primeira etapa da aberh¡ra ácida é feita com as bombas
abertas, em praca
aquecedora, a ca' 120o c, com ca. l mL HNo: 7N e 3
mL FrF, Após secagem do material, são
adicionados outros 0.5 mL HNo3 7N e 4 mL HF, as
bombas de teflon são fechadas e
acondicionadas em jaquetas de metal, e levadas a estufa
a ca.200" c por cinco dias.
Após nova secagem' adiciona-se ca. 6 mL Hcl 6N para conversão
dos sais a
cloretos, e leva-se novamente à estufa em bombas fechadas
dentro de jaquetas de metal por uma

noite.

o

material assim obtido, em geral uma sorução rímpida após leve
aquecimento, é
transferido quantitativamente para bequers de polietileno com
tampa de rosca Savillex@ de l5 mL
com abundante rinsagem com HCI 6N. Nesse estágio, é reti¡ada
uma aliquota de r/3 daamostra
para determinações de elementos traços por ICpMS (cf.
item IV.l.l). o material restante é seco
em placa aquecedora, e redissolvido em 3 mL HCr 2,s N
na véspera da separação em colunas de
troca iônica.
4.2.2. Separação em colunas de lroca iônica
Colunas oara separacão entre Rb, Sr e ETR

A

separação de Rb,

sr, e ETR é feita em colunas de hoca iônica de quartzo com
diâmetro intemo de 0,9 cm e comprimento de 1g cm, e rese.atório
de ca. 100 mL, carregadas
com a resina BioRad AG50w X8, a 200-400 mesh.
Metade (r,5 mL) da amostra preparada na
etapa anterior é carregada na coluna previamente condicionada
pela passagem de 20 mL HCI 2,5

251

N. Para garantir a completa absorção da amostra pela resina, seguem-se três sucessivas ca¡gas de 1
mL HCI 2,5 N, e descarte dos 17 mL seguintes. Rb é coletado nos 4 mL seguintes de HCI 2,5N em
bequers Savillex. seguem-se o descarte dos 14 mL seguintes, e a coleta do sr com mais 14
HCI 2,5 N.

mr

Muda-se então a concentração ácida para coleta dos ETR, que são extraídos em 15
mL HCI 6N após o descarte dos primeiros 6 mL de HCI 6N. As colunas são finalmente limpas
com a passagem de ca. 70 mL HCI 6N.

O Rb assim coletado estará pronto para análise no espectrômetro após adição de 2
gotas de H2soa þara provocar a precipitação do ca2* como sulfato) e I de
HNo3 7N e secagem
total da amostra.

À díquota que contém o Sr adiciona-se uma gota

de H:po¿ 0,25N

þara provocar

a

aglutinação do material durante a secagem) e uma de HNo¡ 7N; após secagem, está pronta para
análise.

A

alíquota que contém os ETR é levada à secagem com uma gota de HNO3
adicionada, e utilizada numa segunda separação em coluna especificamente designada para
separar
Sm de Nd.

Colunas Dara senaracão entre Sm e Nd

As colunas para separação entre Sm e Nd são de menor tamanho que as anteriores
(diâmetro intemo, 0,5 cm; comprimento, r0 cm, reservatório de 50 mL)), já que
os volumes
envolvidos são também menores. A separação é feita com o uso da resina LAM-spec,
100-200
mesh, em colunas inicialmente condicionadas com 4 mL Hcl O,lgN, após limpeza com
l0 mL
HCI 6N. A amostra seca que contém os ETR é dissolvida em 200
¡rL HCI 0,lg N e carregada por
inteiro nas colunas. Três sucessivas cargas de pequena quantidade de HCI 0,l g N (200
¡tL cada) se
sucedem para garantir a absorção completa da amostra pela coluna, e são sucedidas pela
passagem
de 14 mL HCL 0,18 N, que são descartados.

Nd é coletado com a passagem dos l l mL seguintes. Segue-se a mudança para
maior concentração ácida (0,5N), com descarte dos primeiros 2 mL. Sm é coletado nos próximos
4
mL. A coluna é então limpa com ca. l0 mL HCI 6N,

As alíquotas que contêm Nd e Sm, com a adição de

I

gota de H3pOa þara
provocar a aglutinação do resíduo seco) e l gota de HNo3 7N são secas em placa
aquecedora, após
o que estão prontas para análise no espectrômetro.

A. 2. 3.

Anal is e espectrométr ica

Análise de Sm e Nd

o

concentrado de Nd obtido na etapa anterior é dissolvido em2
¡tL de H3poa 0,25
N; metade da amostra é caregada em filamentos de Re, aos quais se adiciona anteriomente

ca,

0,5 ¡rL de resina AG 50w-x8, e submetido a corrente elétrica de 1,25
A até que a gota se achate.
A corrente é então aumentada, rentamente, âté um máximo de 1,75 A, para a formação
de uma rrna
pelícuia de cor escura sobre o filamento.
Procedimento similar é adotado para o sm, sem o uso de resina, e em
filamentos de
Ta. A corrente elétrica inicial é de 1,5 A, e é aumentada até um
máximo de 2,5 A.

os filamentos assim

carregados são levados ao espectrômetro em "tourets,, com
capacidade para dez amostras, e submetidos sequencialmente a
secagem (,'dry out") com corrente
aumentada lentamente até 3,0 A por 5 minutos.

A

análise das amostras invorve a detecção do sinal para uma massa
atômica
escolhida como monitora (r44 para o Nd, e r49 para o sm), e
sua focagem com o aumento
progressivo da conente, até que se atinja intensidade (medida em
volts) adequada para a análise.
Nd é analisado em 5-10 blocos com intensidade ideal de 1 volt; a precisão
mínima
desejada na tazão r43Nd/r44Nd é de + 0,00015, e para tal a análise
é feita com derectores múltiplos
("multi-collector analysis"; total de 5 detectores). Além das massas
143 e 144, são

também
medidas as massas 150 (massa do spike,para cálculo dos teores
absolutos de Nd), r45 e 146 (para
normalização) e 142 (para monito¡amento de interferências de Ce).

os

resultados assim obtidos são normarizados, em planilhas de cárculo
desenvolvidas "in house", para la6lld/laaN d: 0,72190, corrigidas para ,'bias"
instrumental usando
r43Nd/r44¡{d

para o padrão La JoIa Nd

:

0,51lg60 e para branco, pera anárise de soruções-branco
preparadas em paralelo com as âmostras. O conhole da
reproducibilidade externa e da exatidão
global é feito pela análise de padrões intemacionais, como
GSp-l e BCR-I. os cálculos de eNd
assumem valores atuais de cHUR de 143Nd/r4\d= 0,51263g, r47sn/r44Nd:
e
0,1967. Aconstante
de decaimento utilizada é 6,54 x r0-t2/ano. os cálculos de
Tp¡a são feitos segundo o método de De
Paolo (1988).
Sm é analisado em 2-3 blocos com intensidade na faixa de 0,3_1,0
volt; a precisão
mínima desejada na razão laegnyls2gn, usada para determinar os teores
absolutos de sm (149 sm
é o spike) é de + 0'1Vo' e análise é feita em coletor único. São também
analisadas as massas 147
þara normalização) e 154 þara monitoramento da interferência de Gd).
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Análise de Rb e Sr

o

l

concentrado de Sr é dissolvido em 2 pL H3poa M, e metade da amostra é
carregada em filamentos de Ta e submetida a corrente elétrica inicial de 1,5
A, até um máximo de
2,5 A, com a formação de uma película escura sob¡e o nilamento. o
"dry-out,, no espectrômetro é
feito a 2,54.

Ao concentrado de Rb, que contém elevada proporção de Ca precipitado na forma
de caso+.2Hzo, adiciona-se 10 pL de água Milli-e, mistura-se bem, e retira-se
cerca de 1 pL da
parte líquida, que é carregada em filamentos de Re, e submetida a conente
elétrica inicial de 0,75
A, e máxima de 1,0 A. O "dry-out,'no espectrômetro é feito a cerca de 1,3 A.

A análise espectrométrica

é similar à do Sm e Nd, e feita em coletores múltiplos no
primeiro caso, e único no segundo. Nas corridas para sr, sâo medidos, além
dos isótopos g6 e g7,
os isótopos 84 (traçador, para cálculo dos teores absolutos de sr) e gg
þara normalização dos
valores a uma razão Essr/86sr: 0,1194). Também é monitorada a presença
de traços de Rb na
massa 85, que devem ser eliminados
þor aquecimento do filamento, já que o Rb é muito mais
volátil que o Sr) para não provocff interferência sobre a massa 87. Nas corridas de Rb,
mede-se a
razão entre os dois únicos isótopos desse elemento (85 e 87), para cálculo dos
teores absolutos de
Rb. A calibração do instrumento é feita com o padrão intemo Ng7Sr, e a exatidão,
monitorada

pelo padrão intemacional USGS G-2, é estimada em + 1%.
As constantes de decaimento utilizadas são as de Steiger & Jager (1977).

4.3. Datações U-Pb

As datações U-Pb de zircões e monazitas foram feitas no "Isotope Geochemistry
Laboratory" da Universidade do Kansas, após preparação de amostras preliminar
em latoratórios
do IG-USP e IGCE-IINESP/Rio Claro.
4.3.1 . Preparação das amostras

Moagem e concentrâcão de minerais ncca.l.'o

As amostras iniciais tinham tamanho variável, em gerar entre 4 e g kg, dependendo
do tamanlo dos gúos e do teor de Zr na rocha. Foram inicialmente britadas
em britador

de

mandlbulas de aço; após quarteamento, uma fração foi extraída para geoquímica
de rochas e
isotopia sm-Nd e Rb-sr, e seguiu o procedimento normal para esse tipo de análise.
o ¡estante foi
moído em moinho de discos no laboratório de preparação de amostras do
cepegeo (Icc-usp),
com sucessiva diminuição do espaçamento entre os discos, e retirada da
fração de granulação

inferio¡

a

100 mesh, com

o auxílio de peneiras
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descartáveis até totalizar entre r,2 e 2,0 kg,

dependendo de teor de

Zr da amostra. Esse materiar foi então
beteado em bateia mecânica no
laboratório de separação de zi¡cões
do IGCE-IINESp, em Rio craro-sp; do
concentrado de
minerais pesados, tipicamente muito
puro e com excelente recuperação,
foi ¡etirada a fração
magnética com o auxílio
de um ímã de mão.

A primeira

etapa de preparação de amostras
rearizadano IGL foi a separação de
frações magnéticas em separador
magnético Frantz. Após nova separação
dos minerais fortemente

magnéticos com ímã de mão para
garantir que r¡m excesso de
magnetita não iria causar
entupimento do separador, cada
amostra foi passada através do
,"p-*uao, com incrinação
longitudinal de 20" e laterar de 100,
a correntes
enhe 0,1 e 1,5 A. o espaçamento
entre
".:.r""n,"r,
as sucessivas correntes foi determinado
pela existência de minerais de
interesse nos intervalos
considerados. Assim, por exemplo,
nas amostfas que tinham monazita,esta
se concentfava nas
frações entre 0,5 e 0,7 A, de modo
que este intervarà foi espaçado
de 0,05 em 0,05 A para separar
diferentes populações desse mineral.
Nas demais amostras, poucos minerais
de interesse para
geocronorogia foram encontrados
na fração magnética, de modo que
foram apenas separados os
minerais de Fe-Ti (especialmente
ilmenita), nu t"çro entre 0,1 e 0,2
A, eventuais minerais
ferromagnesianos (biotita, homblenda)
entre 0,2 o,i e, e, em raros casos,
alguma a anita e/ou
"
titanita entre 1,0 e 1,5 A. A fração
não magnética u 1,5 A
a maior parte do zi¡cão e foi
utilizada nas etapas subsequentes.
"on."ntra
Embora na maior parte das amostras
os
tivessem baixa concentração de
conraminantes
uma etapa de separação em iodeto
de met'eno, pa.u conc"nhução
adicionar do zircão na fração
pesada Em muitas das amostras,
a fração daí resultante continha abundante
zircão para ser

como,#iiiå:i"T:: î."ïJ::::""å:

submetida a uma etapa seguinte
de separação de frações magnéticas
no Frantz. Exceções foram as
amostras PI4lc' Np40f e cA2gb,
que fomeceram pequena quantidade
de ztrcão,a ponto de, no
caso das duas úrtimas, ter se jurgado
não ...o,n"odáu^er fazer aseparação
magnética, optando-se
por fazer uso de outros critérios (tamanho,
morforogia) para o fiacionamento
do zircão.

A

separação de fiações magnéticas
de zircão no Frantz foi feita com
incrinação
longitudinal de l5 a 20. e lateral variável,
iniciando_se a +6o e diminuindo
até um máximo de _2",
ou até a última fração com quantidade
adequada de cristais. As frações
assim obtidas foram
denominadas em função da inclinação
qu" fo.ur desviadas, de modo que,
por exempro, a
fiação desviada a +2' foi designada ",n
m1z); a rittima fracao foi designada
não magnética para o
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ângulo em que a fração anterior foi extraida (e.g., se a última fração magnética foi separada a -lo
o material restante foi denominado nm(-l).
A.3.2. Escolha de cristais e abrasão

Uma das principais vantagens de realizar as análises U-Pb nos laboratórios do IGLKU são os baixos níveis de branco laboratorial, que permitem t¡abalhar com cristais únicos, por

vezes com peso inferior a 0,001 mg. Sempre que possivel, o trabalho com cristais rlnicos
preferido, pois elimina o risco de misturar cristais com histórias diversas, que tem

é

como resultado

idades mistas de significado incerto. É amplamente reconhecido que não é raro que
mesmo cristais
únicos de zircão preservem registros geológicos complexos, mas análises a esta escala atualmente

só são obtidas, aos níveis de precisão desejáveis, através de datações pontuais em cristais sólidos
por microssonda iônica (SHRIMp).

Assim, a escolha dos cristais a serem analisados requer um estudo petrogáfico
cuidadoso, com ênfase na identificação de morfologias de aspecto magmático e de
discontinuidades intemas aos grãos, que podem revelar herança. cumpre destacar que
a
identificação da idade de cristalização magmática dos granitóides examinados é o principal
objetivo em todos os casos estudados. No caso de granitos crustais, especialmente aqueles
com
contribuição metassedimentar, no entanto, é praticamente impossível evitar a presença
de cristais
herdados. Felizmente, como se verá, a presença de monazita (mineral que, em geral, tem
temperatura de fechamento da ordem de 725'c; panish, 1990) em muitos desses granitos tem
permitido datar com alguma segurança a cristalização dos magmas, o que auxilia
sob¡emaneira a
interpretação dos ¡esultados obtidos para o zircão, inclusive no que se refere à
idade do
componente herdado.

Após estudo morfológico em lupa binocular, os cristais escolhidos são catados um a
um com o auxílio de pegadores especialmente dedicados, fazendo uso de estática, e hansferidos
para pequenos recipientes de fundo cônico, onde ficam imersos em álcool etllico.
Na maior parte dos casos, os zircões assim escolhidos são submetidos a abrasão

para remoção fisica da porção extema, que tipicamente sofre processo de perda
de pb mais
intenso. A abrasão é feita em um "abrador" especialmente designado para tal, através
de fluxo de
gás comprimido (pressão da ordem de 5 psi) em um compartimento
fechado onde são

carregados
os cristais de ztrcão e material abrasivo
þirita). Após períodos variáveis (2-4 horas) de abrasão, os
cristais são transferidos para um bequer de vidro pequeno, e atacados com HNo:
7N a quente por
pelo menos t hora, para dissolver os cristais de pirita.

No caso das monazitas, e em algumas análises de zircão, não
dos cristais.

se procedeu à abrasão

4.3.3. Dissolução

A

dissolução dos cristais de ztrcão é feita em
microcápsulas de teflon previamente
limpas por rrês noites com misturas de HF 5:r HNo¡
7N, Hcl 6N e HF 5:1 HNo3 7N (todos os
ácidos específìcos para análises u-pb, com grau
de pureza maximizado através de destilação),
respectivamente' a ca.2000 c. os cristais escolhidos
são pesados em balança elekônica com
leitura até 0,001 mg e hansferidos para as microcápsuras,
nas quais são submetidos a um ataque
inicial para limpeza de impurezas com HNo3 7N quente
a
por cerca de t hora. Em seguida, o

ácido nítrico é retirado com o auxírio de uma pipeta
de 100 pL, através de três ravagens
sucessivas, e é feita a adição de HF até próximo
ao vorume mríximo da microcápsur a (ca. 14
gotas)' Adiciona-se então, com auxírio de
uma pipeta, o spike 2ospb-z3su
em quantidaae adequada

aos teores de Pb esperados, normarmente
vorumes muito pequenos, da ordem de 1-5
¡rL.

uma montagem com até 15 microcápsulas é acondicionada
em um recipiente de
teflon com mistura de HF>>HN.3 7N, por sua
vez inserido em uma jaqueta de aço, e revado
à
estufa a ca' 200o c por 7 dias' prazo normalmente
sufìciente
para que a dissolução do zi¡cão se

complete.

uma vez compreta a dissolução dos cristais de zicão,
a solução obtida é seca em
placa aquecedora' Ao residuo seco, adiciona-se
HCI 6N, para conversão

dos sais a cloretos, mais
solúveis; a nova solução é novamente seca. Algumas
gotas de Hcl 2,5 N são adicionadas aos
sais
assim obtidos, que estão prontos para o procedimento
de separação do pb e U em colunas de troca
iônica.

A

dissolução dos cristais de monazita é feita
em cápsulas sav rex de 7 mL
previamente limpas com HNo3 7 N e em
seguida HCI 6N (ambos com grau de pureza para
trabalhos u-Pb) a quente. A limpeza iniciar do
cristal com HNo¡ 7N é feita
o'o, oou"o. minutos e
a temperatura baixa, já que a monazita é moderadamente
solúvel nesse ácido. Feita a retirada o
ácido nítrico com pipeta, analogamente ao
descrito para os zircões, são adicionados 5
¡rL de
H2soa, que constitui o melhor meio para dissolução
desse mineral; ao cabo de dois dias em praca
aquecedora a T em torno de 200.C, a dissolução
está completa.

o

procedimento subsequente é anárogo ao
adotado para o zircão, e os sais de cloro
obtidos são levados às colunas em HCI 2,5 N.
4.3.4. Separação de U e pb em colunas de troca
iônica

Pb e U são concentrados em uma mesma
amostra em micro-colunas de teflon
sustentadas diretamente sobre bequers de vidro
pequenos. uma quantidade de resina AGI-xg
suficiente para alcançar o início da parte mais larga
das colunas é carregada imediatamente antes
do início do procedimento. As colunas assim
montadas são limpas de inicio com 210 pL de água
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mili-Q,

e em seguida com igual quantidade de HCI 6N. Três gotas (ca. 120

pL) de HCI 3,1 N são
sufìcientes para condicionar as colunas; a elas, são então carregadas as amostras, previamente
dissolvidas em duas gotas (80 pL) de HCI 3,1 N. A âmostra é então "limpa" com 3 gotas (uma de
cad,a vez) de HCI 3,1 N seguidas por 4 gotas (uma de cada vez) de HCI 5,75 N. pb e u são
coletados com 8 gotas de água Milli-Q, e secos em placa aquecedora fechada com a adição de uma
gota de H3POa 0,25N.

4. 3. 5. Anális e espec trométrica

Os concentrados de Pb e U obtidos na etapa anterior são dissolvidos em 2
¡tL
H¡Po¿ 0,25 M e metade da amostra é carregada em filamento de Re ao qual previamente se

adiciona 1

pL de silica-gel ultra-pura especialmente

o

preparada para este fim.
material é
submetido a secagem com corrente elétrica inicial de 1,0 A, e máxima de 2,0 volt, com a formação
de fura película de cor clara sobre o filamento.

A análise

é monitorada pela temperatura do filamento,

já que

a temperatura exerce

forte influência no fracionamento dos isótopos de chumbo, e feita em coletor único tipo Daly, que
tem sensibilidade bastante superior aos demais, e permite portarto a determinação quantitativa de
sinais de baixa intensidade.

A uma tensão de 8 kV e temperatura de ca. l420oC é corrido um bloco inicial que
inclui todos os isótopos de Pb de interesse, de massas 204,205,206, 207 e 20g. A razão
208Pb/206Pb, que é utilizada apenas parâ a determinação do teor de pb total, e é pouco afetada
pela variação de T, é a única utilizada na redução final, e é medida com uma precisão mínima de È
5%.

A

análise das razões isotópicas mais importantes é feita na faixa entre l5l0 e
1540"c; a precisão desejada é superior a o,lvo nas razões 20spb/206 pb (205 é a massa do spike,

utilizada para calcular o teor de Pb da amostra) e 207pb/206pb, e fortemente dependente do valor
absoluto no caso da ruzão 206Pb?04pb. Em especial no caso de granitos "jovens", como os
estudados, a precisão na última razão é o principal condicionante de uma boa precisão nas idades
obtidas. Como as precisões requeridas são inversamente proporcionais aos valores das razões
206PbP04Pb,
segue-se que valores muito baixos, causados seja pelo pequeno conteúdo de 206pb na
amosffa, seja pelo conteúdo alto de Pb comum (204), constituem sério problema analítico a ser
contomado.

Após a análise dos isótopos de pb, é feita a análise do u a tensão de 7 kv e
temperaturas entre 1540 e l580oC. São medidas as massas 267 e 270, correspondentes aos óxidos
dos isótopos 235 e 238; a razão isotópica obtida é usada no cálculo do teor absoluto de U na
amostra-

As composições isotópicas de pb são corrigidas p¿,,a
um fracionamento de massa
médio de 0,12yo por unidade de massa, determinado
pelos padrões NBS sRM-gg2 e gg3. o
fracionamento do u é monitorado por anárises
padrâo

do
NBS sRM u-500. os isótopos
radiogênicos do Pb (206' 207,20g) são calculados
pelas correções para o branco modemo e para
Pb não radiogênico original, estimado com base
no modelo de Stacey & K¡amers (r97 5) parc a
idade da rocha, utilizando o probrama pBDAT.
0,98485

x

As constantes de decaimento utilizadas são: 0,155125

x

l'-e/ano para

23EU

e

l0-e/ ano para23srJ. os brancos obtidos ao longo
do período de análise se situaram no
intervalo entre 20 e 100 pg de pb total. As regressões
dos dados foram feitas segundo o programa
ISoPLor de Ludwig (1993); as incertezas nas idades
de intercepto na concórdia são dadas para o
nível de incerteza de 2 sigma.

ANEXO B

SúMULA pETRoctuiFrc.{, (RocHAS METAMóRFrCAS)
(valores entre parêntesis conespondem às coordenadas

8.1. Granulitos, anfibolitos

urM;

respectivamente, N e E)

e ortognaisses

vA34L (760855 x 45670)-

banda clara de Grt granulito. pl (andesina), etz flaser, tr. Kfs, Hbl e
Cpx bem desenvolvidos >> Grt, Opx.

vi'34M

(760855 x 45670)- banda escura de Grt granulito enderbítico. pl (andesina),
etz, Hbl >
Cpx, Opx, Grt; He-ilm, Bt manom (h.).

VA58 (761015 x 45575)- Grt granulito enderbítico Pl (andesina),
Qtz flaser, crt, Hbl, Opx, Cpx,
He-ilm; Bt marrom (tr. ao redor de opacos).

VA50 grt granulito enderbítico. Pl
simplectítica), He-ilm, Zm; escapolita.

(andesina),

Qtz, Opx, Cpx, Grt, Hbl, Bt (em

parre

v-473i (762000 x 45200)- ga¡lito enderbítico com granada (rraços). pl (ande) antipertítico (45),
Kfs pertítico (12),Qtz (3), Hbl (28)> Cpx (6), Opx (aI He-Ilm, Ap, pv, C"p.

vA3la

(760825 x 45510)- Grt granulito enderbítico; etz flaser (15), pl (ande), parte antipertirico
(55)' Kfs pertítico(5); Hbl (12)> px; rr. porfiroblastos de Grt (4) podàm ilciuir traçoi de et
marÏom.

CMl006a (761095 x 39340)- grt granulito chamoenderbítico.
grandes, Grt, Opx, Bt manom, Cpx (tr.), Mag (tr.), Zrn.
EM205a (759840

z

Pl (andesina), etz em cristais

42880)- granulito monzonítico inequigranular médio a fino.

M:

15. Kfs

alongado a ocelar densamente pertítico; na matriz, co- manóhu, albíticas e geminação em grade;
Pl (olig), qtz alongado; Hbl, cpx, opx com alteração em fraturas para mãterial ámarelado; Bt
ma''om (tr., xenomórfica, com qtz vermiforme e associada a opacos); Ap, Zm, Mrz(?), He-ilm;
carb (tr., alteração).

GR680 (7648885 x 31690)- Granulito intermediário. M = 20. opx pleocróico com lamelas de
exsolução de cpx; Bt marrom-avermelhada; Hbl verde apenas em tomo de opaco. Zm, Ap em
parte em cristais largos; He-ilm abundante; Mnz isolada ou incluída na Ap.

AF3l7a (762570 x 40520)- granulito com bandamento centimétrico. Banda clara:
etz flaser, pl
(An3¡), opx, cpx, hbl verde, Zm, ap, op, carb(sec). Banda escura (M= 40): hbl, opì pleocróico
(róseo-verde-claro), cpx, Pl (parte antipertíti co), Zm, op, ap.
M8540 (763550 x 34935)- granulito enderbítico. M= 25. pl em parte antipertítico e
etz
alongados; Kfs (<5%), sem geminação, sem pertitâs. Hbl>> cpx, opx pleocróicå e alterado em
fraturas ou totalmente para filossilicato amarelàdo; bi marrom (tr.), op, Zà, ap.
IJ1580 (753555 x 46650)- Hbl-Cpx granulito monzonítico com textura granoblástica. Kfs
(microclínio)>> Pl> Qtz; hbl verde>>cpx, Mag, ap (cristais largos), zm; carb seãundário.
IJl663a (753220 x 46595)- granulito monzonítico, com foliação intensa, e máficos em fìnas
bandas. M= 10. Kfs pert., Pl (olig), qrz; cpx, opx, hbl verde (tr.), up, op,2^(cristais grandes,

largos).

ifJ:il:Íí:ffiåîf|jfliåîï:jitograníticorrno.M:8.pr(An2s),

qtz,opx,Btmanom,Zrn,

Ms720 (765160 x 30645)-.granulito
norítico. M: 40. pl (An52) em textura granoblástica
cpx (manchas de hbl espalhadas no
com Hbl,
interior ¿o, g.áor), Opx (cumm locaf paralela
à clivagem).

EM254a (762160

x 43285)- G¡t-Cpx gnaisse máfico (M= 50); pl (andesina
.
cátcica) (40)
mas Qtz (3) e Krs
,
co-i.,ai-.ru,o;
írn'
Mag, py,

(?t;;JJ,*

å;1"ä**"

i.iliöï"'iî,.1,

oÐ p, (andesina) (a0), Krs q5); cp*
'."srv' ¡'vruùrvç elrl rorno oe opacos e Ap e dentro do Cpx; Mag,

i"iii'?f":i::,:íi3lil;fi1;î4ffiïï:#ií'åî,y:
Ttn xenomórfìcu,

Ilm,

márìco' M= 60'

crt (r5), Hbr(25), cpx (rs), op (5);pr;

"f"i".-^'-

ä-Ji:'iï3ä¿Jiil?;î'ï,îXn''n"

4F365 (462630 x 40195)- chamockito (orrognaisse).
Kfs. densamente pertítico;
destacados e algo alongados; pl (otig)
Qtz em grãos
pd;ñiä#.. uut p.."d;;";f;;;;;.rop*;
ap, op,
"
NP32e- anfiborito' Hbr' nr (labr-ande),
qtz, bi marrom-avermelhada poiquilítica,
com qtz; op tem
borda de ti. como inúmeros'cristai:;ffi;;.
äääironruro
com rocha encaixante é cisarhada,
-- '
com bi marrom, qtz, pl e intercrescimeritos
tl-"p.-"*

NP52b- anfiborito' de textura nematobrástica.
Hbr tem zoneamento tênue (bege para
azulado), pr(An¿s); Grr com.o rerictos
verdedentrã äþi;;,;-i;-îr"j,'îo"ili"i"l)"iËl

o,

avermelhada, em pequenas palhetas.

n,u..on,,_

NP57b- anfibolito. rexrura granoblástica.
Hbl(60%), pl(38y¡), Cpx (2%),etz (localrnente,
(traços. nor.oituto,
incluído
*r..
g.ao.;'*á ruråË'i"¡oo, ap; faixas de atteração
:åilo,r,op
com cl. tre,

8.2. Metassedimentos

üfåii,'J:#:ftJ' åiitl,3:-f[,i:åïïrïï
liill:
yiilt:

traços de Kv, incruída na

crr; Rr

(761610 x 4ó180)- (Kv)-crt
gnaisse com abundante Rt incruído
na Grr e
(762110

V A73b (762000

x

46200) -

abundanre; pr

na matriz; pr

(Kv)-crt gnaisse com abundante Rt incluído
na Grr e na maüiz; pr

x

45200)- Bt_Grt_pl gnaisse; Rt abundanre;
Bt marrom.
JC570 (766145 x32370)- Ky_Grt-FK
gnaisse. Kfs,
etz, Grt, Ky, Rt; traços de pl.
4R426 (764515 x 37590)_ Bt_Grt_pl gnaisse.

NR541- Bt-Grr-pl gnaisse. pl,
erz, Grr, Br laranja, Rt.
SRP2093a (761675 x 303 l5)_ Crd-Sil_Grt_Bt
gnaisse. pl, etz, Bt, crt, Crd,
Sil; sp (h.).
Bv2l'I (757520 x 31775¡' kinzigito. porfirobrastos
de c¡d substituem em boa parte a Grt, que
trca como relíquias em seu inrerio{
in"lr"; ;;;;;;.ñ M"g.
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oF2560- kinzigito. Porfiroblastos de Grt e crd com abundantes inclusões de
etz, Bt e op; sil em
faixas irregulares, associada a Bt e Qtz, ou como cristais maiores na matriz; Nùtz grande, isolada,

ou incluída na Bt.

CJ1660a

(7 48635

x

42485)- Sil-Grt-Bt gnaisse migmatítico, estromático; amost¡a totâI. Amostra
só com mesossoma: CJl660m.

cJr661 (7 48495 x 42410)- sil-Grt-Bt gnaisse migmarítico, com leucossomas brancos,
granatíferos, concordantes, centimétricos, dobrados. fi, qtz, Bt, Grt, Sil, Mag; Grt como
porfiroblastos corroídos, manteados por simplectitas Sil + Bt ;
etz.

NP4lc- Grt-Bt gnaisse tonalítico. Pl(4n30), qtz, Bt marrom, grt; ap (cristais largos, isolados
contatos Btpl-qtz)

e em

NP53- Grt-Bt gnaisse granodiorítico. pl, micr, etz; Grt (com incl. de qtz, fraturada com
substituição por bi verde-clara), bi marrom-avermelhada, Ivirz (abundante, 'inclui¿a pl, Bt, e
contatos entre grãos); Ap (rara, contatos eø-pl e dentro desses minerais); pseudomorfos carb+op.
IP.57."- Grt-Bt gnaisse. Pl (até An5¡-52) tem inclusões de qtz arredondado; eø; Bt mar¡om com
incl' de op xenomórfico abundante nas bordas e clivagens; d¡t fraturada; zm,ìp,Mnz; Tur (rara).
NP32d- Grt-Bt gnaisse milonític-o. etz (50%; microgranular), micr (20vo), pl (10%; olig), bi
marrom-averrnelhada (alt. na
para opaco + muscovita), crt ($;ndè, alongaãâ na
_deformação
foliação, fraturada e alterada a bi verde-clara); Zm, ep (rara, mas larga).
NP52a. Grt-Bt gnaisse protomilonitico; porfroclastos de pl >> Kfs;
etz microgranular; Bt
ma''om em faxias; Grt com alteração para biotita verde-clara em fraturas; ilm, mon. -

NP50c rocha cálcio-silicática bandada; bandas ricas em diopsÍdio (localmente alterado a
hornblenda actinolítica) e bandas ricas em biotita marrom
Àfs.
1+ftn¡; qtz,

f¡

NP55. Bt gnaisse granodiorítico. pl An27(48), Kfs (15),
etz (22); Bt manom-esverdeada (13); tr.
de Ms + Op de alteraçäo em fraturas; abundante Ap, Zm,Vtug, tvt"z.

PI346b. Bt gnaisse granodiorítico. Bt marrom-esverdeada (15); pl (40)>Afs (25);
parte foram ribbons. TTn xenomórfica; Aln xenomór fica; Zm, Ap.

etz (lg)

em

Vd

ANEXO C- RESULTADOS DE ANALISES
QUIMICAS.
Tabela C.1. Resultådos de anålis€s quimicas
e p0rametros geoquimicos psra rochas
m€tâssedinentâres da NESG,
locsl
Atibaiá N. poulist¡ N. p¡ulist¡ N. peul¡stÐ pirocria

plråc¡i,

Àtib¡ir
pirrcs¡¡ Clisdna O.Fino
Np57a Np53 Np4tc Np52a Np32d ü50"
pl_346b
- -";"
Np55 cR172l oF2560
rocìâ Cn-Bt
Crt-Bt gn crt_Bt gn Crt.Br gn Cn-tg"
Bt gngd Br gngd Ky-Crr gn CrdSiBt gn
'n
amostra

sio2
Tio2
41203
Fe203
MnO

70,62 67,8s 70,24 75,21 71,1! ss,22 64,73
"0;ái 6s,2t 61,72
0,76 0,84 0,s3 0,:l 0,fr

1,4r r,45 r,08
n,76 t2,77 r4,0e ,,,19 r1,1? r;;ði r;;i
.;.,;;
rs,zs
te,s6 t6,43
s,77 6,10 4.st 4,:g
4,68 e,58 e,53
!,17 ¿";;

0.08 0,r r
0.9g
ó.ri ,;:il
z.s3 2.s3 0,r3
r.16 ,?l 0,0e
ã:s;
i:ö
t,lg ,ã,jó i,0;
t.e?
)3Î )',11 i:le
g.?l 3.r8

Meo

i:3
r.er

CaO

N¿O
K20
P205
P,F.

Total
Cr

Ni
Co
Sc

Cu
Pb

Zn
Sn

W

Mo

K
Rb
Cs

Ba
Sr

Ta

Nb

Hf
Zr

Y
Th
U
La
Ce
Pr

Nd
Sm

Eu
Gd

Tb
Dy
Ho
Er

Yb
Lu

6t,ss

ó;;ã

176 I n? ,z: ?,2!

0.04 0.16
t.37 r.62
0.4s
t.ee
3.58 0.38

iä l;sí oïå:ì3 ,,.;;
:o::
i;qi ó:i;
t,lî o,4s
å:!î ¿i:
0.72 0.44
o.3s 91 1.õ
o,oo
r e8,13
o

e8.e0 roo.:¿ roo.sa

ee.r

105,1 58,9

sõ.ii nö,ái ee,le e8.r r

24r 6,8
1',;
19,7 12,2

l?,9
fs:l
tzg
7
0,se

3,9

:1,Í
iå;i
E,0

7,0
14,6 l6,s
0,7
6.2
"à,t
73 7e 62 50 ie
35,3 6,3
22'8
18 n
12
16
71
46
58
2,37 o,sõ
i,s+
i:3Í t,i:
9i,?l 0,04
0,42
.9:22
0,60
0,00
r58ss 31213 8s50 30s64 32t26 tigso :öiì
177 8l tlo t¡o -'ó: "irö
_e7
7,95 3.76 3,09
1,25
468 s6e 377 704 7sz 4.24
tit
Ålí
ns 165 219 lss 113 ltg ';;;
g,J1 0,78 0,63
t,e7 0,81
10,8 t6,t I1,5
a:2! t,ás
)i;5
åli
-i;;
t!7 264 2ts 227
I

ó;ãi

¿:o;

5:1 31,8 39,6
4,st t4,47 2,79

t,so t'.oi
9,40 40,3e
t4,42

18.91 78,06
34,55
29,19
3,s4 9,70 3,69
13,80 36,71 r4,2r

7,61 ;,ú
,zpr
l.os 1.36

r
o,2o
r,o5
o.2o
r,4

0,81
3,51

6,80
.
l,o9 0,69
5,86 5,oo
I,16 1,45

¡,os
9,54
0.61 2.53
o,r1 o,3e

I.gs

r,o+

6.05

8

s6

206
19 tt,o

;;;

;;,;

5,2
66

27

290s5

o'92
5'3 I
o'93
5'65

t;.tr:,

¿',n

2

22
92

ss,tl

165

?5485

97

t6,6

10

8,18

268

94,56

135

76,4

l1
110

I,66

Rol
166

t2,l

16,4

0,21

1,69
1993
684
0,79

28,t0

'i',#

t
163

4,10
0,69
0,08

17,86

t3:i3

å;Í3
0,63

7I,9
t1 0

8,3

'14

7

ni,ãË

t,);

t22,8

148's7

s3 zs',ä

ì;ó;

t2,9

54'27

't'.1i

3,7s

15,3

24,52
0,95
153,77
262,57

l;åå

0,27

277
51
30

0,45

t4859
73

2,46

?r1
160

I,26
16,3
5 qs

209
48,2
12,s6
1,13

J8
123

39,08

83

35,2s

80,86

9,40

t2,28

6,99

1,82

2,56

l)1

5'99
o'84
3,89

6,25
0,90
3,68
0,47

6,61

t,21
7,87

i;åå

l,t7

5.02

å.îi

0.73
0,10

0,73

t,77
Á11

Tabela C.l. Continu¡cao.

locsl

At¡bai¡

âmostrâ NP57a

N.

¡\'cNK 1,08
N/K
0,9s
mg#
46,48
K,/Rb

RbiS¡
Ba/Sr
Ba/Rb

Rbics
K'{J
Th,/U

Nb/Ta

LalTh
LalNb

Ptullst¡

N.

Påulistr N. Paùlist¡ PlmcåiÐ

Aribaio Pir¡cstu plr¡c¡lå Cr¡stins
pt-346b Np55 cRl72l

NP53 NP4lc Np52a Np32d Np50c
|,22

l,l0

0,82

4,09

45,10

33,7 5

164,2 t76,t

0,55
2,67
4,85
tz,t
3091
11,3
2l,t
4,1
1,7

1,07
3,45
3,2r
47,1
982
7,6
20,7
2,8
2,s

10s,6
0,37
1,72

4,66

I,l9
1,21
0,79 0,81
37 ,99
36,55
182,1
1,10
4,54
4,14

189,0
I,50
7,01
4,66

26,2

216
2,7
18,3

5,2

3871 1691

0,58

0,99

0,91

I,l5

52,62

44,39

139,5
0,1,2

0,44
3,70

2t,9
763
0,3
8,9
13,7

1,2

1,4

275,6

232,2

(LalYb)N 20,60 10,'16 l,6l
(LalSm)N 5,83 3,34 2,91

5,65

0,47

I,4t

0,75

0,50

Ti^{b

423,0 312,3

(Gd/\,b)N t,87 2,17
Eu./Eu* 1,91 0,58

2,70

1,00
I,55

36,70

4,12
0,19
25,09

o,Fino

oF2560
2,04

I,72
43,80

2t8,7 176,1 262,7 204,9
0,24 0,24
0,58 0,45
2,40 2,91
4,84 2,02
10,13 12,08
8,28 4,45
,o<
128,1 97,6
2205 2397
500 308
42,7 25,8
I 1,1
16,2 2t,0
12,9
5,0 6,3 t,9
3,1
7,0 9,3 5,8
2,4

370,4 509,6
57,34

6,46
4,48
0,76

870,0

397,5

142,01

5,58

7,88
6,91
0,89

15t

l,l3
0,57

Tabela C.l.- continuacao

sap' Miri sap. Miri sap. Miri sJBVista sJRp¡rdr
Jacui N. Resen( Areado T.pontås T.pontas
11"" .
amostra
CJl660a CJIó60aNcJló61 ¡VZrOr SnpZOS:¿jõ!7ò
rochr Sicntstgr SiCrtBt en SiCrtBt gn C¡dSiBt g" Cræl¡i*'ii.C"* NR54l AF(4Z6 RE_I13a NESG-72.
C^.U,*
Crt.Bt

si02
Tio2
41203
Fe2O3

MnO

Mgo
CaO

N¿O
K20
P205
P.F.

Total
Cr

Ni
Co
Sc

Cu
Pb

Z^
Sn

w
Mo

K
Rb
Cs

Ba
Sr

Ta
Nb

Hf
Zr
Y
Th
U

La
Ce

Pr

Nd
Sm

Eu
Gd

Tb

Dy
Ho

Er
Yb

Lu

gn

Ky.Crt

gn

Ky"crr cn

6e,s3 60,85 66.88 63,22 s!,14 s6,7s 62,81
'õ!¿ 63,12 64,20 s8,48
0.72 1.24 0,e8 tsf
i,sÁ
0,88 r,30 t,s4
1,r9 ts'.12 ,i.iö rs.il
13.40 14.e4 13,8e t6.s2 2t.07
1e,64 16,08
';'.8ö
s.s4 e,06

7.22 8.!, ii.js iî.¿;
6,83 s.r4 13,06
0.14 0.23 0. 17 0.26
0.21
o.io
;,i;
0.13
0,24
2.14 3,45 z.7o z tl r:;¿ ;r; ;:rä 3,4s 0.0e
r.e6
z,s3
2.2t 2.04 r.58 o.j:
0',ó; ;:ï r.r r 0,87 3,e8
2.e1 2.s2 2.06 oi.u-1 ¡.i, 0',14
;:,6ó z,B2 0.26 2,2s
r,e r
2.s6 2,85 2.9! I,lg
i.øo
;|;;
1,or õ:ii õ;ñ z.zs 3.04 r,0
0.0e 0.u 0.r0 ngl g.g:
0.r8 0.3r 0,5e
0.42 0,46 0,53 ol2|
0,i;
0,6s
l,t-z sg,t4 s8,ôi e8,61 0,00 0,00
99,3t 97,46 98,96 sl,so ss,ss
100,83 100.s6
11:,q
ß7,0 135,1 t32,3 n7,7 lz7,0 I8,3
69.2
48,r 38,3 48,2 is,á s{ t
12,!
ß,6 20i3 ,i,; 22.4 15,
l:,q l9,s nl
162
9,1
t3,7 2t,4 zo"t 22,5 10,3
6,3
87 161 114
r

1

24.5

13

1,11
9,9e
o'34

l3l
22

35,4
24
rt
117 76

203
l0

rss

34,7

r,83 s,24 0,86
o,z5 0,78 o,so

ls85s 2t2st
92 94
2:90 2,20
639 960
23r 222
0150

e:g

0,45
gg
96
1,48 0,89
768 t266
2t9 t52
0,45 0,73

0.35
90
0,61
iao
264
0,67

ír
n6
6,ei
i,óz
o ¿¡

236ss 22247 r4ó2e zioei
73

o,tt
qso
172

c,øl

2 n,2 10,5 i,s 7ï,;
4.:! 1.99
s:74 s.er s.it nìi
161 25t
208 223 181
r

478
34 23,r 203 3s,9 ss,8
?s,t
,^.91 !.: 4.e7 20,0s 5.24 l3,di
u./\)
0.6 0,64 t,47 1.04 I s,

28¡ 20.6s s1.48 2o.ss sj,ól
?2!l
,:.:2 52 46.6s 104.e7
47.13 roo,o¡
12.33
5,84 tl,ol
l.ss 47.18 24.26
"1.?1 e 22.03
,:.2:
sJ,66
4,70
t0,67
s,87
!12
1,1! tr7 l.sl 1.37 ir;Oi
t:?g 0.e2
i;;i
l

8.40 6.06 10,13
:.yg 0.70 4.40
0.74
t.22 r,08 1,67
1::
4.32 s.24 ø.sq
i,qt
1.9T
g.?l
0.e4

0.7s t.47
4.12
2.14 3.oo 2.60 I,ó0
.21
¡,s+
0,38 0,44 0,41 o,zo 0,61
¿,6u

2,62

r

26s

t,si
\ )¿

i',õt
o'.7,

158 136 139 69
44,3
lo
7
117 88
0,33 l,9l
t,77
0,36 0,69
0,90 0,06
t8927 19010
67
74
0,39 3,00 0,00 0,4g
534 462 693 522
218 147 165 430
0,53 0,62
8,8 9,r
4,82 4,94
10,09
t72 178 278 289
40,8 30,3 23,0 43,2
r.65 5,24
6.45
0.40 .28
1,.Ì
19,09 25,1t 73,0 49.56
38.61 44.07 149,0 0l,3s
4,91 6.6t t6,2 I 1.80
20.26 26,83 60.0 47,12
4.71 6.34 I 1.0 9.73
1,42 1.45 2,16 2.60
5, 8
g.22
6.16
r.oó l.o5 9.0
t,4
i.iu
6.4s 5,62 7,1 9,22
l,48 l,t5
1,3 r,76
3,92 3,18 3,9 4,74
3,60 2,86 3,7 4,t3
0,56 0,46 0,54 0,63
1

1

t

r

loctrl

S¡p.

Mirift

Ssp. M¡r¡m Sap.

amostra cJl660a cJr660aM
A,/CNK

N/I(
mg#
K,/Rb

Rb/Sr
Ba,/S¡

Ba/Rb
Rb/Cs
KAJ

1,23 l,4l
232 1,50

42.05 42.99

,9
0,40
2,77
6,93
46,t
632
l0,l
t9,7
,7
2,6

t7 t

(Lal\'b)N 7,15
(LalSm)N 3,7 |
(Gd/\,b)N t ,28
Eu./Eu+ 0,89

1,48
1,10

sRp2oe3a

Jácui

N. R€sende

AÌc¡do T.pont¡s

JC570 NR54l AR426

3,35 2,85 3,34
0,3ó 1,35 0,42

t,37
1,73

RE-113a

T,pontos

NEsa-72v

I,l8 3,71
1,87 0,13

4) s.

34,46 35,97 25,44

49,34

s0,30 29,60

226,t 245 ,9
0,42 0,44
4,32 3,51
10,21 7,98
42,7 65,0
625 1023
10,8 7,8

225,2 ls6,l 302,2

282,5

256,5

Th/u
Nb/Ta
LalTh
,4
LaAIb
t4,3
TiNb
439,0 3720,0
3

Mirim SJBV¡st¡ SJRpordo

cJ166l BV2l0r

4

6,43
4,30

24,9
4,2
t,B
s24,1
5,37

2,77
1,37

0,79

0,65 0,34 0,42 0,31
8,33 2,88 5,73 2,45
t2,82 8,46 13,50 7,97
lll,0 147,3 429,8 171,8
1099 351 376 464
13,7 5,0 9,1 4,1
14,4 17,2 t6,7 16,5
2,6 3,9 3,8 tt,6
4,9 1,8 0,7 2,2

610,3 675,9 153,9

28,68
3,03
5,60
0,49

3,52
2,21.
1,24
0,70

266

7,25
3,03
1,66
0,55

656,8
3,5 8

,) ss

t,l6
0,88

t,34
3,39
30,55

0,50

3,t4 4,20

6)7

1,21

24,7

628

4,r

3,8

14,7

4,8

7,7

2,8
580,2

5,92
2,49
t,74
0,71

13,30

8,09

4,t7

?rn

I,96

1,80

0,66

0,84

local

Varginha Varginhu Vu:gt^lh"

yllg-,lha Varginha Varginhå
Vtrginha Varginha
vA73f yA73g vA73j vA73b v tlaza v ¿.iazu Varginhs
v ¡,lg var?2" varîüroch¡ Kv-cn gn Kv-crr g¡ Ky.c.t gn Ky.crt gn xy.c.t gn xy,òien Ky.crt
Ky.cÉ gn
amosrrâ

8n

sio2
Tio2
1\1203
Fe2O3
MnO
Meo

Cao
Na2O
K2O
P205
P.F.
Toral
C¡

Ni
Co
Sc

Cu
Pb

Zn
Sn

w
Mo

K
Rb
Cs

Ba
Sr

Ta

Nb

Hf
Zr
Y
Th
U

La
Ce

P¡

Nd
Sm

Eu
Gd
Tb

Dy
Ho
E¡
Yb
Lu

66,92

66,1s

0,55 0,98
15,91 14,2r
4,24 7,t7
0,07 0,14
1,22 3,15
1{7
4,05
ô q?
0,06

0,19

97,52

100,08

??o

2,07

1T,

o,4l

67,21 67,65 59,s4 62,04
0,86 0,67 1,00 1,04
14.63 14,89 16,80 t6,19

s.38
9,t7
0,14 0,09
r,65 t,64
lJ2 2,33
2,t2
1,86 3,78
4,62
0,l9 0,04
0,23
-99,05
98,82

9.il
0,16
4,17
2,55
2,46
2,73
0,22

8,76
0,18
3,93
2,3t
2,13
2,56
0,19
0,02

98,74 99,55

64,24
0,91

t5,93
7,36

0,14
3,08

2,84
2,86
1,64

o,2l
0,t6
gg,37

t2,7
T6,t 101,6
10,0
54,7 34,g
8,7
26,4 rc:,s
9'4 t 5
I l,?
24,5 t4,g
55 124 80
63 178 Á2 l5l
l5'7
tr
25
t08596
9,16 0,66
0,1I
0,07
0,42
0,47 0,38
7720 t92s9 38352 31379 22¿æ 2ñ5t
13614
28 9s
70
94
0,I I
0,52
172 584 8s9 902 7BS 0,32
444
371 207 r44 204 230 hs
tg6
214
0fg
0,60 0,78 1,00
s,4
5
rc,g ls,5
4.9!
7,20 4,87 6,t3

r,1o

,,i;

Ky-crr gn

65,70

80,29

1,03 0,31
14,32 5,78
7,32 2,16
0,13 0,06
3,05 2,96
2,41 4,2t
2,13 0,61
2,38 0,87
0,15 0,05
98,62

l,8l
99.11

8,6
lE,3
s,4
3,9

t8
135

Zg

Iß

,lJ,
0,08

1s7s7

o,s1
7222

90
46
r,63
640 276
166 ll4
0,2s
5
4,s
173 216 z6t
2oz ûq le3 z3z iió
rs,1 26 38 272
348
34,1 33,ó 31 10,e
?2 4,83 t,iø
3,08 s
12,6
15 3,s6
0,22
I,0 0,42 o,t+
0,48
20,59 33
61 .14,0
36,1 18,52 t4',ts 34 .r5 16,37
37,72 71
37,55 36',64
EJ 33,56
4,09
5,03
4,25
4,O3
14,36 41
2.t,0 19,s9 17',67
4s
ß,96
3,66 4,24 4',48
) o)
?,1e_

1,0^7
2,97

9,lg
3,16

0,58
L,rr

i,91
0,15

r,72 1,00 r,ro
o,eo ?',3',

6,55
1,33
3,44
2,80 3,18

ò',31

5,96
r,s:
3,65
3,s7

0,43 o,4g 0.56

267

.1 .7,1

,";í

'r;,\i,
2,01

î

¿..)

1,23

r,13
0,18

local
amostra

Varg¡nh¡ VÂrginhr VargÌ¡hr Vrrginhs V¡ryinhs Vorginhs Vrryinhs VÀrgirho
V¡rginhs

VA73f y A73g VA73j VA73b

A/CNK 1,12 l,l9
,3 I
N/K
6,62 t,36 0,61
ms#
36,30 46,53 34,62
I

K/Rb
Rb/Sr
Ba/S¡
Ba/Rb
Rb/Cs
K/U

Thru

Nb/Ta
LalTh
LalNb
Ti,î{b

274,1
0,08
0,46
6,11

I ,26
0,85
37,64

5,97

aa)

256,1

493

741

A,O

6,7
3,8

615,7

(Lal\"b)N r3,3s
(LalSm)N 5,00
(Gd/Yb)N 2,30
Eu/Eu* 1,18

1009

1082

12,6
0,0

14.9

4,1

^t6\a

y A167a

I,45
I,37
47 ,55
324,4

202,7
0,46
2,82
6,15

V

2,9

6,6

0,30
3,41
tt,24
t34,3
651
I 1,5
21,6
3,8
I,l

355,9

tt76,0
8,69
6,20

3,93
2,75
t,24
0,67

I,56
1,26
47,05
226,1
0,48
3,44

7,t8
293,7

623

V

A,l6j

V

itøle V n]gf

1,36 1,37
2,68 t,36
45,32 45,2t
219,5

0,54
2,07 3,86
7,tt
4r3 637

4,5

ls,5
3,8

0,9
403,1

2,67
1,99

l,l8
0,ó9

2,3
7,0

1236,0

0,60

t,07
73,07
156,9

0,40
2,42
6,00
28,2

664
8,3
18.0

4,t
3,6
413,3

9'77
1 S?
1,64
0,33

Tabela C.2- Resultados d€ ånalises quimicås e pâramefros geoquimicos para granulitos, anfibolitos
ortognaisscs da NESG,

local

Varginha
Botelhos
M.Belo
VA50 VA3la VAT3¡ VA34M VA34L VAst 80.07 Ac.lo0e M0540
rocha cn-grli crt-grli Grr-grli Grt-grli Grt-grli crt-erli gdi
Crli g¡li
sio2 55.36 61,74 51,93 58,95 61,3? 60,86 s9,64 60,96 64,42
amostrÊ

Tioz

41203
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K20
P205
P.F,
Total
Cr

Ni
Co
Sc

Cu
Pb

1,23

18,60

7,52
0,10
3,31
6,25
4,17
2,34
0,31
0,40

99,59

43,3
23,7
19,5
17,0
157
14,1

Zn
Sn

w
Mo
Rb
Cs

Ba
Sr

Ta

Nb

Hf
Zr
Y
Th
U

La
Ce

Pr

Nd
Sm

Eu
Gd

Tb
Dy
Ho
Er

Yb

Lu

0,78
16,24
6,88
0,13
2,35

5,29
3,22

t,94

0,t7
0,08
98,82
32,1
1

1,5

l5,l
13,4
113

7,3
12,3

81,7

3,27
<0.01
0,42

87
50
0,57 0,09
681 500
459 331
0,3 5
0,43
8,0 I 1,1
s,06 3,32
r7t 115
t6,7 17,8
1,31 0,81
0,19 0,10
32,3 25,28
69,0 51,70
8,7 6,05
34,4 23,42
6,9 4,87
1,57 I,22
4,95 4,23
0,71 0,69
3,47 3,53
0,62 0.64
I.53 1,67
r,r9 1,55
0,17 0.24

I,69
10,61
0,1s
4,33
7,30
3,91
I,87
0,42
0,19

0,94
8,13
0,t4
3,t2
5,97
2,93
I ,68
0,16
0,12

16,58 16,2t

98,98 98,35

ó9,8 s3,7
17,7 30,I
28,6 t9,6
16,4 7,4
217 157
4,7 4,9
3,08 1,44
0,07 0,02
0,50 0,28
32
38
0,22 0,13
57t 527
578 304
0,63 0,44
10,8 10,1
3,31 2,06
135 122
26,2 24,0
t,70 0,I I
0,27 0,12
24,09 9,61
56,39 24,69
7,68 3,37
32,10 13,60
7,r3 3,22
t,1't 0,90
6,44 3,00
1,06 0,s3
5,45 3,02
1,03 0,6s
2,',79 1,82
2,28 t,62
0,34 0,25

0,83
15,90
8,27
0,16

2,89
5,32

2,80

t,67
0,12
0,10
99,43

137

0,85
16,t3
7,84
0,16
2,83
5,40
2,92
t,64
0,l s
0,15

0,86
7,28
0,09
3,45
4,39
4,71
2,22
0,30
0,55

98,93 100,08 98,70

128

88,6
54,0
19,8
t4,t
96
3,8
I 3
0,02
0,05
6t
0,21
1222
570
0,26
7,0
5,18
224
t7
1,34
0,19

134,0

5,40
1.65
4,29
0,64
3,36
0,63
t,67
I,47
0,23

7,62
2,10
6,72
1,08
s,75
l,l8
3,t7
2,69
0,41

,3

473

27s

l3l
24

l8

0,46
t0,62
0,14
3,55
6,76
3,37
1,81
0,76
n.d.

16,59 10,27

38
477
294
115
24
t9

68,6
32,4
8,5

0,81
14,88

5,68
0,07
2,31
5,02
3,76
2,05
0,32

0,47
99,79

t32,9
35,4
13,6
7,7
85

9,2
2,29
0,06
,07
37
0,09
540
434
1,00
20,6
4,25
26,0
t,20
0,44
|

6,1
I ,26
<0.01
0,47

44
0,09
926
552
0,27
9,1

6,87
307
16,6

0,78

0,10

37,56 29,96 32,46
69,86 69,42 61,35
8,21 8,77 7,t4
30.93 35,52 27,23
5,05
1,55

4,t2
0,62
3,24
0,62
1,63

1,30
0,

t9

e

Tabel¡ C.2. continuacao.
E'Mende!
li*l
9-11lup" EM205a Iaajubs
amosrrû
cR680
uló63a

rocha grli

sio2
Tio2
4t203
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
NaZO
K20
P205
P.F.
Totol

grli

grli

s8,61 58,83

1,40
15,66
8,26
0,10
2,10
4,35
4,06
2,97
0,58
0,80

1,27
t6,63
5,91
0,09
1,99
3,80
4,49
4,50
0,s3
0,47

98,95 98,51
l,l

Cr

I

Ni

10,7

Co

t0
123

Sc

Cu
Pb

Zn
Sn

w
Mo
Rb
Cs

Ba
S¡

Ta

Nb

Hf
Zr
Y
Th
U

La
Ce

P¡

Nd
Sm

Eu

cd
Tb

Dy
Ho

E¡
Yb
Lu

56,91

t,20

t6,7t
8,32
0,18

I,l0
4,71

4,17
3,79
0,49
0,10
97,68
1,4

9,1

4,5

4,3

11,0

80

25

8,5 r3,9
2,35 0,98
0,02 0,32
0,96 1,76
41 ll0
72
0,80 0,1I 0,32
1898 1959 2396
591 1058 544
1,10 2,21 l,l8
4t,2 26,6
13,00 8,46 9,60
685 270 253
24
20
42
0,60 t,57 1,63
0,22 0,28
67,9 69,st 46,5r
127 .0
n9,r7 92,44
13,96 t2,20
52,0 52,99 54,t0
7.83 8,72 1,52
|,77 2,35 4,99
5,98 9,84
0,86 1,56
4,t2 8,20
0,71 I,63
2,0t 4,31
,80 I,50 3,55
I,00 0,23 0.55
I

Itajuba Mococa Machado Itajuba Mococa Arfenas Guaxupe
IJ15t0 vRp75 cMl006a ssl23la vRp-80 AF3r7a
- ACI'E
grli
grli
Grt_g¡lac grlac grlac *1""
grlac

54,84 64,27 67,28 70,30
t,28 1,08 0,65 0,38
15,50 t4,16 15,30 14,29

7,65
0,13
3,85
5,18
3,61
5,39
0,78
0,61

5,45
0,01
1,59
2,90
2,95
6,47
0,64
0,42

4,60
0,09
r,46
2,78
3,54
3,88
0,15
0,22

98,82 99,94 99,9s

2,71
0,09

l,l8
2,20
3,40
4,14
0,07

0,56
99,32

70,70 72,50

0,57
13,46
4,2t
0,16
l,8t
2,04
4,51
z,tt
0,07
0,36

0,48
tt,77
3,98
0,06
t,57
3,59
2,86
1,21
0,15
0,23

100,00 98,40

73,19
0,8ó
12,59

3,32

0,09
0,48
2,56

3,30

3,40
0,23
n.d.
100,02

t2,3
15,9
8.8
5,0

23,3 |,7
20,7 100,6
t6,4 4,3
10,5 20,2
7.9 3,1
6,6 10,8
7,7 5,6
12,0 4,8
138,0
62 28.0
23
67
I 5,6
21,3 27,2
16,6 6,1
4,80 r,04 |,57
0,73 0,69
0,09 0,04 0,01
0,1 I
0,01
0,69 0,33 0,23
0,47 0,39
159 115 118
19 22
0,28 0,37 0,28
0,16 0,09
1280 4497 581 1335
533 635
731 t629 228 330
318 376
2,61 0,76 0,18
0,44 0,17
42,6 t2,8 7,5
7,5 5,0
18,37 5,18 s,ll
4,73 6,07
242 1037 t87 156
181 23r
22 49,2 30,ó l8,l
25,5 8,5
23,81 9,s1 18,s1
4,49 1,r4
2,19 0,92 0,58
0,29 0,22
89 265,50 36,s5 s1,32 23,61 27,26
481,40 7t,t4 84,s9
46,s3 46,83
50,99 8,48 9,12
6,12 5,15
181.03 32,92 33,15
24,63 18,27
29,00 6,56 5,58
5,r 3
2,83
6,69 t,46 1,47
I,s4 l,l0
18,05 5,35 4.28
4,77 2,17
2,45 0,88 0,66
0,76 0,31
r0,7 t
4,79 3,37
4,27 t,62
1.69 t,02 0,65
0,94 0,31
4,57 2,98 1,8ó
2,72 0,89
3,t2 2,84 1,45
2,71 0,7s
0,46 0,41 0,24
0,46 0,r2

2'to

109

4099

3sl

¡Inostrs VA50
A,/CNK

Nn(
mg#

VA73i

VA3la

0,90
t

0,95
2,52
40,35

2,7

46,57

Mb
224,5 323,9
Rb/Sr
0,t9 0,15
Ba/Sr
1,48 l,5l
Ba/Rb 7,87 10,06
Rb/Cs 151,8 552,4
K.iu
10224 16603
6,9

Th,iU

Nb/Ta
LalTh
La/lllb

Ti^Ib

8,4
1<.7

))o

24,6
4,0

922,5

(LalYb)N 18,3
(La./sm)N 2,9
lcó¡YbrN 1A

EuÆu* 0,82

31,2
2,3

420,t
11,0
3,3

)')

0,Bz

VA34M

0,76
3,r 8

44,70

478,1

0,06
0,99
t7 ,s9
147 ,6
s750

6,3
t7,t
t4,2
2,2

941,s

7,1
2,1
2,3
0,80

0,93
2,65

43,18
363,9
0,13

t,73

VA34L

BO-07 AC-100e

VA58

0,99
2,55

40,90

I,72

0,98
2,71

4t,69
358,3
0,13
1,62

1?

13,7 5

<S

294,8

11622
0,9
23.0
87,4
1,0

558,4
4,0

I,9
1,5

0.88

M8540

0,91 0,52
3,22 2,83
48,41 39,83

44,61

302,3 406,1

388,5

0,85
2,79

I
0,09 0,08
2,t4 1,24 1,68
20,04 14,59 2t,t4
290,3 411,1 486,8
9700 3415 17018
7,t
2,7 7,8
27,t 20,6 33,7
28,0 25,0 41,6
5,3 l,s
3,6
733,0 134,0 534,1
t7,2 7,5 16,8
4,4 2,5 4,0
2,4 2,0 2,6
1,05 0,90 1,04
0,1

local Guaxupe E.Mender Iúajuba Ifajuba Mococâ Machado Itajuba Mococa Arfenas
cuaxupe
trmostrr cR680 EM205a IJr663a IJl580 vRp75 CMl0o6a ssr23râ
vRp-E' AF3l7a ACl'g
A"icNK
N/K
mg#
K/Rb
Rb/Sr
Ba-/Sr

Ba/Rb
Rb/Cs

0,88
2,08
33,49

40,01

594.7

340,8

0,07

L

I

45,78
51,8

K,/U

I t3,2

Ti/Nb

(cdiYb)N

EuÆu*

)\

4

5,45

0,86

I,67
20,75
436,6
0,13

4,40
33,25

'r,, < -t
{
16980 tt237

ooÁ

18,6

LaNb

{Lar^lblN
(La,i Sm)N

0,10
1,85
t7 ,87
7,1

Thru
Nb/Ta

LajTí

0,87
1,s2

44,3
1,7
185,I
3t,2

5,8

22s
28,5
1,8

?7r,1

8,8

s.0 2.5
3,2 2.2
0,99 I,43

0,73 0,83 l,0t
| ,02
0,69 ,39
1

t,o2
|

,25
46,30

36,62 38,60
337,8 279,7 290,4

0,00 0,10 0,50 0,36
1.75 2.76 2.s5 4,05
28,28 5,05 11,28
s67 ,9
3lt,2 422,7
2453 3501 5926
10,9 10,3 31,9
t6,3 t6,9 4t,7
tt,2
3,8 2,8
6,2 2,8 6,8
152,t 303,7 304,0
57,4

8,7

s.8 3.5
4,7 1,5
0,89 0,7s

23,g
s,8

2,4
o,g2

I,00
3,25

45,99

0,94
3,59

43,86

0,91

I,48

')) 'l

921,9 460,3 258,9s

0,06 0,06
1,68 1,69
28,05 29,10
I18,8 242,4
6040 4566
15,5 5,2
l7,0 29,4
5,3 23,9
3,r 5,5

456,0
5,9
2,9
t,4
0,9s

s7 6,0

24,5
6,1

2,3
1,36

0,31
11,68
37,61

Tabels C.2. continuacao.

local
amosrro

rocha

Alfenâs Alfenås-E.Mendes G.u_axupe Guaxupe Guaxupe Guaxup€ Itajuba
Atibai¡ Atibaia Atibaia
AF3r2 Tp126a EM254a MS720 ACt4 Acllg AC'l
NESC4'e Np57b Np52b Np32e
gr-grlb g-crlb gr-grlb $lb
erlb crlb grlb $lb
a¡nph amph amph

io2
48,28 48,76 49,63 4g,gg 47,71 46,90 48,s7
Tio2
2,2s 2,41 2,61 0,43 o,qq o,ss 0,47
4t2o3 15,35 13,95 1s,96 19,36 t4,60
t,oa DJ1
Fe2O3 14,74 16,95 t3,69 g,2S g,1t n,qq
2,08
MnO 0,40 0,24 0,ZB 0,14 O,rO O,rS 0,13
MeO 2,04 5,36 Z,zt 6,86 l+,OS tg',71 7,3t
cao
11,33 9,10 10,38 s,73
ti,tì n,1z
N¿O 2,88 2,78 3,03 3,Zs 10;48
t,2s
2,33
K20
t,93 0,88 1,27 o,lt o,:: i,st
i,zà 036
0,43 0,34 0,48 0,0s 0,07
f2o5
P.F.
0,42 <0,01 0,16 t,O7 n.d. O,OA 0,06
n.d.
Total 100,05 100,77 s9,70 99,84 98,87 gsjt
".¿. sl,2o
Cr

23,3

Ni

)1 1

Co
Sc

28,6 33,2
282 462

Cu

36,1

34,9

278

'ì{ (

Pb

93,4

Zn

682,2

Sn

285,5 681,s
141,8 212,8

7s,3
20,7 4,6
144 136
56,4
1,4
65,4

83,9
4,7
176
42,1
1,9
81,2

90,8

72,s
42,5

3,0

t3g
61.8
2,2
54,4

48,07 48,74 48,96

s0,32

4,16 0,61 1,68 2,00
13,33 15,23 13,60 13,43
15,07 t0,24 14,43 14.27
0,25 0,20 0,26 0.25
4,82 10,11 7,r3 7,07
8,20 13,18 10,16 9,71
3,30 0,85 1,76 2,64
1,52 0,64 0,63 0,?9
0,43 <0,01 0,18 0,14
0,08 1,09 0,63 0,42

99,23 100,89 99,39

10,4 291,6 56,2
8,1 140,6 55,5
48,6 47,8
10,4 I l,l
14,s
353 240 395
39,6 3 I
47
6,0 7,1
39,6 78 l3l

10

t,08

407

w
Mo
Rb
Cs

Ba
Sr
Ta

7323274
2,60
1629 273
454 217
0,90 0,80

Nb

Hf
Lf

Y
Th
U
La
Cc
P¡

Nd
Sm

Eu
Gd

Tb

Dy
FIo

Er
Yb
Lu

6,70
223
242,0
2,50

0,19

980
589

258

705

1,66
30,9

3,50 10,32
160 437
38,0 63,7
1,20 3,28
0,50 0,62
49,5 19,7 50,1
76,0 44,0 107,80

l,l

o

16

9,0

0,30
g,g
19,0

13,05

.0 22,0 51,46
13.00 5,34 12,64
4,18 1,66 3,00
I1,50
3.5
l,t
1,9
s7

9,0

2,17
0,69

10,63

2,15
5.93

10.50 3,40 5,.Ìt
1.48 0,54 0,88

0.90
0,14

78
0,05 0,17
192 232
677 277
0,t4 0,16
2,4 3,1
1,00 1,32
37 45
7,6 13,3
0,t7 0,40
0,09 0,14
6,57 t1,22
13,80 23,71
l,98 3,20
8,56 13,35
2,07 3,41
0,74 0,92
1,94 3,1 3
0,33 0,52
1,74 2,75
0,34 0,s2
0.96 t,43
0,78 I,r9
0,12 0.18

8n

6

0,04
t92
677
0,09
t,6
0,12
Jl
) 1

0,15

661
432
19,7
3,70
TJõ

rt

<0.01

0,06

2,74
6,s8
0,97
4,23
0,97
0,48
1,03
0,19
1,09
0,22
0,64
0,56
0,09

15,0
42,8
6,3

28,4
7,9

2,27
7,36
1,26
7,03
1,42
3,91

3,s4
0,s4

0,24

11 ro
t49 299
0,13 0,58
2,2 10,4
0,43 1,1 I
t4
47
9,0 ls,9
0,09 0,23
0,62 0,60
2,28 6,67
6,02 t7,62
0,93 2,62
4,33 11,76
1,43 3,34
0,61 0,99
1,76 3,58
0,34 0,67
1,98 3,92
0,41 0,84
I,20 2,43
|,02 2.30
0,16 0.36

72

324

I

t0
23

Tabela C.2. continuacao.

local Ibitiura Caldas Ipuiuna Machado Alfenas SJRP
MCH-02 4F365 VRP45
rocha bgn hbgn hbgn
ch
ch
dior

or¡roslrr PH91l0tÃ pH97ll2 IU"l35

sio2
Tioz
41203
Fe2Ol
MnO
MeO
CaO
N¿O
K20
P205
P.F,
Total

65,40 67,09

0,84 0,87
15,84 t4,52
5,19 4,87
0,12 0,11
,90 |,46
3,73 3,09
2,96 ,t2
3,83 4,t7
0,24 0,29
0,80 0,50

17
83

Cu
Pb

Zn
Sn

w
Cs
B¿
Sr

Ta

Nb

Hf
Zr
Y
Th
U
La
Ce
Pr

1,46

3,32
2,99
4,60
0.19

7,5
5,4
5,1
6,7
90
55
11,7
3,35
0,05
0,66
ll7
tt7
t,27 0,12
1020 1006
47t r99
0,63 0,88
14,6 t2,4
3,31 6,78
150 238
18,2 41,9
1,13 t3,70
0,47 0,ss

134,00 142,98

52,53

97,52

16,35 10,97
55,00 59,82 39,96

Sm

7,6'.7

Gd

ID

Dy
Ho
E¡
Yb

Lu

0,65
13,81
3,66
0,07
0,90
2,39
3,86
3,88
0,1 I
0,23

13,3 12,3
8,9 7,8
8,6 8,4
10,0 I I,3
58
69
22
20
2,50 2,45
0,38 0,66
0,71 0,45
150
1.10 2,33
1180 958
386 342
1,43 0,86
2l,7 15,4
9,56 6,41
308 223
37,5 30,5
t4,70 14,76
0,69 0,74

Nd
Eu

0,86
15,52
4,48
0,09
I,60
3,48
3,66
4,00
0,24
0,33

99,40 101,69

t79
2,00
802
377
|,20
5,40
214
31
18,80
0,90
72,t0 '75,81
9,06
l.r9
I,r

65,14 72,t3

0,41
100,20

100,85 100,09

Co

Rb

4,17
0,09

3

Cr

Mo

15,04

1

Ni
Sc

67,27
0,66

10,61
2,06
7,62
1,31
6,97
1,39
3,57
1,80 2,97
0.27 0,44

1,46
5,77
1,01

5,51
1,1

1

2,92
2.47
0,37

54,02
1,60
18,56
8,65
0, t 8

2,77
5,73
5,22

2,50
0,63
n.d.

99,86

Mococa

SJRP SJRP

VRP83b VRP25 VRP03

SJRP
VRP99

dio¡ bi.dio¡ bi-dior

bi-dior

52,85
1,38
19,66
8,01
0,t2

49,35
1,89
20,21
9,41
0,12

51.02
\,72
20,38
9,08
0,i3

5,15
2,45
0,45
0,56

4,36
3,49
0,89
1,26

4,55
2,83
0,80
n.d.

20,80
7,77

2,21 3,90 3,69
6,17 6,83 7,18

99,01 l0l,71 101,38

8,5
8 30,5
22,1
,3
15,9
22,2
14,3 t7 14,1
I 15
29 209 180
Í9
9,5
l t0
l,8l
1,76
0,18
0,09
1,24
0,80
70
56
64
72
0,17 0,50 0,54
1783 1273 3807 3441
632 717 2512 2766
t,t7 0,90 0,34
20,9
7,7
5,90 11,50 4,32
167 57t 2t4 195
3l,l 39,0 2t,9 26
3,94 2,70 1,56
0,61 2,00 0,23
20,11 57,09 54,72 s6,9 54,32 76
42,81 99,59 105,01 128,0 104,69
5,64 10,94 12,34
12,94
22,64 4 47 ,8s ó0,0 ,37
4,95 7,52 8,99 12,7 9,53
t,46 1,42 2,78 3,39 3,94
4,19 6,88 7,49
7,31
0,69 1,18 1,13 1,4 0,98
3,53 6,92 s,90
4,77
0,68 1,51 t,t4
0,85
|,77 4,26 2,93
2,r0
I,59 3,87 2,40 3,24 t,52
0,24 0,s9 0,37 0,43 0,23
38 ,7

54,16
1,42

0,10
2,79
5,97

4,44
4,14
0,65
n.d.

t02,24

7

53

158

66
5195

2667

340
18

60

omostm AF312 TPl26a 8M254Â MS720 ACl14 ACltg

A,/CNK 0,56 0,63 0.63
N/K
2,27 4,80 3,63
mg# 2l,51 38,51 24,23
K,'Rb
Rb/Sr
Ba/Sr
Ba.,R b

Rb/Cs

220,0
0,16
3,59
22,36
28,0

KU

l46t

386,6
0,05
1,66
35,94
143,5

1700

2,4

Th,iu
Nb/Ta

LalTh

324,5
0,10
1,26
12,t3

19,8

5,3
18,6

16,4

r

5,3

La/-lrlb

1,6

Ti/Nb

507,6

(Lâ,^/b)N

3,2

(La,/Sm)N

)l

3,9

5,9

11

)<

(Gd,Yb)N

0,81
6,96

62,22

0,40
3,84

74,17

76,41

t473,5 395,9

37

t,2

NESC40e

NP5?b

Npi2b

0,77 0,61 0,58
9,84 3,30 2,02

67,16 38,78 66,16

0,62
4,25
49,46

656,7

458,4

498,1

0,01 0,01 0,03
0,01
0,05
0,37 0,28 0,84 0,28
1,53 0,25
64,50 27,71 28,83 3t,95
t\1
138,4 47,4 150,0
33,7
3044 2t3s 4981
857
1,9 2,9
0,1
t7,4 19,1 18,0
16,9
33,0 38,6 28,t
25,3
2,7 3,7 t,7 0,8 1,0
1086,4 1082,0 1740,7 1268,9

,4
2,9
7

1,6

Eu/Eut

0,68
5,94

AC I

0,76

5,7
2,0
2,0
l,l3

6,4
2,1
2,1

0,8ó

3,3 2,9
1,8 t,2
1,5 t,7
|,47 0,91

0,04

0,10

) <l

872
0,4
17

,9

29,0

1663,6

0,6
969,2

1,5

2,0

1,0
1,4

1,3

,1 8

0,87

1

1,3

local Ibitiurâ caldâs Ipuiuna MachadoAlfenas sJRp Mococa sJRp sJRp sJRp
âmostra PH97/08ø pH97,L2 ru-135 McH-02 A¡365 VRp45 VRp83b VRp25 \'Rp03 VRp99
A/CNK

N/K

1,00 0,95
|,t7 l,l4

mg#

42,03 37,2s

K/'Rb
Rb/S¡
Ba/Sr
BalRb
Rb/Cs

t77,6 230,8
0,47 0,39
2,13 3,06
4,48 7,87
89,5 136,4

vu

3s33 s0t7

Ti^.¡b

20,9 2l,3
15,2
3,8 5,2
3,5
240,8

(LalYb)N

27

Thru
Nb/Ta

LalTh
La,îlb

(LâlSm)N
(Cd./Yb)N

En/Eu+

,0
5.0

L7,2
4,5
2,t
0.70

0,94
0,99
40,95

2,80

s

160

19,9

0,93
I,39

41,43

q,

1,63

326,3

520,7

0,03

0,02

32,75

0,25 0,59 0,11 0,08 0,03
2,17 ,06 2,82 I ,78 ,52
8,73 8,ó0 25,47 22,73 s9,48
92,0 975,0 411,8 112,0 118,5
706s 58s6 3402 l0l7 12s97
5

2,4

t,4
15'

0.67

n

284,1 275,3 296,5 363,2 4s2,7

t7,8

1,9

0,86
2,44

41,56

3,4

4,3

0,85 0,88 0,86
3,17 3,19 1,90

44,59

3,6

t4,3

1,51

38,81 35,33 45,08

t7 ,9

256,8

0,93

'

8,5
2,6
2,1
0,48

|

24,9
14,1
4,2
4,6
314,5
9,9
4,8

6,s
17,9
13,9

t,4
zl,t

6,8

22,6
34,8

2,6

7,1

459,3

1472,7

t5,4
3,8

I 1,8

2,8

24,1

ìÁ

1,4

2,s

3,9

0,60

1,04

|,44

,24

lq5

47,79

78,71

t

Tabela C'3. Resultados de analises quimicas, paråmetros geoquimicos e temp€raturas de saauracro psra
granitos da regiso d€ Atibaia-Piracaia-Nazare Pâulfuta.

NP20 NP43 Np54 Np44a Np45a Np45b
Atibaia Atibaia N.Paul. Piracaia N.paul, pi¡acaia pi¡acaia piracaia

amostra NP56a NP56b

local
si02
Tio2
4t203
Fe2O3

MnO

Meo
CaO

Na2O

K20
P205
P,F,

Total

73,61 73,10 67,20 ó9,89 66,33 70,92 67,37 70,39 69,94
0,19 0,12 0,76 0,50 0,85 0,54 0,87 0,48 0,31
14,49 t4,40 15,07 t4,74 14,80 t3,73 15,04 14,99 15,48
1,05 0,50 3,97 2,30 4,11 2,43 3,34 2,04 3,51
0,03 0,01 0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 0,04 0,1I
0,26 0,13 0,82 0,66 1,13 0,85 0,69 0,62 0,95
I,66 I,16 2,12 1,95 2,t7 |,Zt 1,53 2,28 3,62
3,43 2,93 2,99 3,11 3,13 236 2,83 3,47 3,12
4,75 6,17 4,94 5,23 5,07 6,27 6,64 4,86 2,36
0,02 0,03 0,19 0,16 0,32 0,17 0,23 0,12 0,08
0,59 0,37 n.d. 0,13 0,86 0,79 0,s2 0,75 0,30
100,08 98,92 98,10 99,29 98,81 99,32 99,11 100,04 99,78

2,s
2,7

Cr

Ni

s3
4,8

1,1
2,5

Co
Sc

4t

9,3
4,2

2,5
4,0
15

4,7
4,0
37

Cu
Pb

45

W

Mo
Rb

2,13
0,09
0,28
208

Cs

t$1

Ba

731
309

Sr
Ga

Ta
Nb

Hf
Zr
Y
Th
U

0,27
4,8
3,04
71

52

I1,5

t9

13,63

La

1,84
34,68

Ce

64,73

Pr

Nd
Sm

Eu
Gd

Tb
Dy

7

,32

25,'t4
4,49
0,95
2,81
0,36
1,53

Ho

0.24

Er

0.65
0,33
0,05

Yb
Lu
F

886
383

33

3,8
3,0

19

l3

38

Zn
Sn

Np4ó
piracaia

1,79 s,7 6
0,03 0,05
0,56 0,34
164 157
0,82 0,98
2654 1920 2t4s
631 s70 766
0,57 0,64
8,6 t2,6
6,89 9,26
610 272 393
t2,t 16,4
23,49 25,67
I,84 I,l5
II5
t27 ,72 t89 ,22
205 ,t9
t2,96
20,30 34,36
64,92 l1l,1s
8,86 13,22
|,65 2,01
5,t4 6,9s
0,68 0,94
3,01 4,20
0,41 0,60
I,09 1,69
0,47 0,89
0,07 0,12
3

4,0
2,7

36

17

l6

32

I,99
0,22
0,52

t76
1,7 5

t624
765

3410
1350

t470

512

533

282

206

120

0,80

o?
14,t1
390
14

567
8,9

14

19,13

0,7t

66

190,99

1)7 L)

36,50
122,55
15,03

3,40
6,74
0,7 5

2,96
0,34
1,25
0,71

0,l0

78

39

Tabela C.3. Continuacao,

amostra NP56a

Np56b Np20

31,3
0.64
0.01
28,32
29,19

9,,
Co
Zm
Or
Ab

8,47
1,35
0,46
0,36
0,0s

s
Di
It
Yue
llm
Ap
Toøl

30,03
0,77
0.01
37,02
25,16

6,03
0,61
0,22
0,23
0,07

Np43

24,74
I,ló
0.t3
29,85
25,86

1,0s 1,06 t,o7
ry9NK
N/K
l,l0
0,72
mg#

0,92
32.90 33.99 29.03

K/Rb

189,2

31,41

26,74

e,5

2,ee

t,o2
oi,gl
O,q

100,j3
1,03

0.90
36,24

NP54 NP44a Np45a Np4Sb Np46
22,36 29,38 20,89 25,62 32.66
0.74 I .08 0.57
0
1,34
0,08 0,08 0,12 0.04 o.o2
30.74 37,68 39.9 28.97 14,06

27,!2 20,3 24,34 2s,6t
9,74 5,69 7,59 1t,2

s,35 3,ss 3,47 'r',23 s,2s
1,83

I,07 1,48 0,89
t,6s 1,04 1,68 0,92
0,81 0,44 0,61 0,3

100,43 100,34 t00,64 t00,26

l,0l
0,94
3s,25

1,07

0,57
40.92

1,03 0,99
0,65 1,08
29,03 37,57

0,29
3,37

2,80

103,2

200,0

lSOO

|

13,69

2397 6

100,6
19,38

26398

40945

868s7

2,37

2,31

4,21

1{t

Th/U
Nb/Ta

11,7

0,21

2,t2

7,4

12,8

11

l5,l
<A

LaA.Ib

2,5
7,3

Ti^{b

14,8

240,0

348.4

19,7
7,4
15,0
404,8

20,7
565,5

1

t83,2t

4,86

t43,34

181,3 6

9,00

700

Er/Eu*

0,82

9,07
2,83
0,75

|,82

3,86

0,64

1,03

D
M
T(Zr)hw
T(Mnz)w

1,12
1,38
718

)17

l,l

I

l,l5

1,17

1,36

1,45

|,46

696

907

772

825
866

742-787

O

B4s
0,03

944
0,19

828-880
953

0,01

0,t4

0,16
0,04

0, I 5

0,65

0,21

1,23 l,l3

rt:f

1,82

l1,s

70,85

854
%P2O5obs 0,02
%P2OShw 0,01
%P2O5pm ,17

34,90

10,0

LalYb(\l)

T(Ap)hw

1,08

2,0t

26,9

LalSmOl)
Gd/YbOr)

T(Mnz)m

1,54

0,59
0,19
100,1I

0,13

2,53 2,76

t7 ,6

LaiTh

za,ø

t7,82

268,6

0,67

Kru

0.6
0,0ó

t0,44
4,s7
1,77
l,4B
0,4g

100,15 100,16 100,47

Rb/Sr
Ba/Sr
Rb/Cs
Bâ/Rb

26,64

1,2 1,22
r,38 t,sz t,s2

853
867 893
908
912
855-910
866_923
998
970 968
0,32 0,t7 0,23

795

927
0,12

0.12 0.03
9.0? 0,0ó
0,15
o,sl 0,36 0.02

t,t
t,3s
75g

881

0.08

o,oz
0.33

Elementos maiores em
em peso; t¡acos em ppm. valo¡es em italico, po¡ ¡'Rx (usp).
Anarises de ETR, Th, u,
Ce, Nd are a primeira casa por INAA; àemais, ICPMS.
991.La-,
T(Zr)wh= temperatu¡a de saturacao em zi¡cao. watson & Harrison (19g3);
T(Mnz )w, temperatura de saturacao
em monazira. watson(1988); T(Mnz)m, tempemtura
de saturacao ei monazita, t¿"rr"f
ii.sgjjñÃp¡r.;
temleratura de saturacao em apatita, Har¡ison & Watson (19g4).
%P2o5 obs' hw, pmr: valores observados. e p¡evistos pËlos
ío¿elos de Har¡ison & Ìrvatson (19g4) e pichavant
et al. (1992), pafa a T(zt)wh.
o%

Tabela C.3. Continuacao

¡mostra NP40a NP40f NP40g NP40e NP4la NP41b NP5l Np50a
local BJPe¡d. BJPerd. BJPe¡d. BJPerd. N.Paul. N.Paul. N.paul. Atibaia

sio2
Tio2
A1203
Fe2O3

MnO

Mgo
CaO

N¿O
K20
P205
P.F.

Toral

73,48 72,87 72,8s 73,s6 73,33 72,48 72,56 70,88
0,18 0,t7 0,08 0,0ó 0,20 o,l2
0,26 o,2g

14,43
1,19
0,01
0,32
1,ó3
3,75
4,t4
0,03
n.d.

14,17
I,57
0,02
0,30
t,45
3,26
4,51
0,03
0,38

Cr

2,1

2,8

Co
1,9
7

Pb

48

Zn

J/

Sn

w
Rb
Cs

Ba
Sr
Ga

Ta
Nb

Hf
ZT

Y

th
U
La
Pr

Nd
Sm

Eu

55
30
I ,01

t59
156
1,30 0,73
906 832
326 29t
17
0,37
9
10,4
4,00 4,14
107 t32
8,1
-r
14,20 16,99
2,0 3,39
46,7 46,67
78 76,39
8,1s
24 27,27
3,'t1 4,80
0,81 0,"t5
0,48
2,06
0,29

F

14,52
1,50
0,02
0,44
2,01
3,t9
4,14
0,03

t4,63
1,76
0,04
0,41
1,33
2,94
5,45

49
17

73,75

0,22

t4,28
1,30
0,04
0,33
1,24
2,95
5,76
<0.01
0,55
lOO,42

2,5

10
2,8

2

2,5

3,6
4,3

1,9

l9

38
5

45

8

tl

3,7
50

38

tl

48

0.74

0,85

0,1I

Tb
Dy
Ho

Lu

14,26
t,66
0,04
0,37
1,49
2,82
5,15
0,05

2,4

0,26

1 15

Yb

t4,21
t,73
0,04
0,46
r,67
2,97
4,75
0,04

0,43

I,7
2,8 3.1
9<227

Gd

Er

t4,49
0,56
0,02
0,1I
1,53
3,72
4,60
0,04

11

Cu

Mo

14,07
1,55
0,05
0,24
1,30
3,04
5,00
0,04

0,04
n.d. n.d. n.d. 0,60 0,68
99,t6 98,73 98,65 98,69 99,40 98,44 99,27 98,45

Ni
Sc

Np50b
Aribaiâ

0,30
0,08
ll7

160

149

0,40
979
323

3t4

18

18

6
2,80
63
7

t7,0
2,5
42

863

7
77
<t
<J

78

15
38

26

4

4,29
0,67

0,17
3,9
4,77
lZt
9,2
19,34
2,26
44,51
82,54
9,16
31,87
6,05
0,97
,97
0,54
2,36
0.35
0,81
0,53
0,08
3

0,69

0,59
0,10

t4t
L,07
859
267

1,00

0,t4

tt)

t00

146
0,80
918
268

0,87
126
0,82
816

285

t73
|,67

ll04
356

762

293

15

0,19 0,24
3
5,2
5,6
4,00 4,37 5,85
103 t4z
l9l
9
9,6 42,8
24,7 18,28 41,85
2,7 1,91 1,53
59,1 42,38 8r,92
106 73,48 109,82
7,68 13,38
39 26,28 45,50
6,81 4,45 7,48
0,93 0,92 2,04
2,94 6,25
0,60 0,40 0,94
|,71 5,08
0,28 1,08
0,66 3,08
0,60 0,44 3,09
0,07 0.0't 0,53
173

104
25

79

Tabela C.3. Continuacao.

amosüa NP40a NP40f

Qtz
Co

Zm
Or

Ab

A¡
Di
Hy
Mag

Ilm
Ap
Total

A/CNK
N/K
mg#
K/Rb
Rb/Sr
Ba,/Sr

Rb/Cs

BalRb

Kru
Thru
Nb/Ta

LalTll
LalNb

Til¡Jb
LalYb(N)
LalSm(N)
CdJYbßr)

31,73

M
T(Zr)hw
T(Mnz)w
T(Mnz)m

T(Ap)hw
VoPZO5ob:

%P2O5hw
%P2O5pm

NP40g NP40e NP4la NP4lb

0,79 1,28
0,02 0,03
24.7 27 ,t9
32,02 28.08
8,33 7,46
|,61
1,97
0,52
0,70
0,35
0,33
0,07
0,07

32,86 31,08
1,30 0,61
0,01 0,02
30,12 27,s6
26,22 3l,90
6,70 7,78
2,00 0,73
0,69 0,25
0,15 0,12
0,10 0,10

r00.16

1,06 1,10 l, t0
1,04
1,38 1,10 0,92 1,23
34
5 27 ,45 23 ,47 28,0 I
216,2 239,8 2s9,4 256,3
0,537
2,78 2,86 3,03 2,75
122,3 213,9 400,0
5,70 5,33 6,t2 5,79
t9225 t23s6 18575
7,t
5,0 6,8
28,2
3,3 2,7 2,5
5,2 4,5 7,0
2,r
120,0 97,6 80,0
51,4
104,95 s3,33 28,32
7,92 6,t2 ó,16
2,t8 1,03 0,54
,7

Eu,/Eu*

D

33,06

0,57

l
1,07 1,06
1,37 1,31 1,31
751 772 '113
780 785
757-802 766-812 767-814
828 822 847
0,03 0,03 0,04
0,01 0,02 0,01
0,2t 0,39 0,28
l,l

Np5l Np50a Np50b
33,21 32,55 33,17 29,52 30,94
l,l5
1,38 1,12 t,47 0,85
0,02 0,02 0,03 0,04 0,02
28,33 30,96 24,87 33,06 34,t2
25,31 24,27 27 ,38 25,47 25.01
8,42 7,54 t0,25 6,93 6,48
2,48 2,35 2,1 2,27 1,72
0,76 0,73 0,66 0,78 0,57
0,38 0,23 0,5 0,56 0,42
0,1 o,tz 0,07 0,1
0

100,16 100,15 100,1ó 100,22

1,09 l,l0
1,08 l,l I
0,95 0,83 l,t1 0,82
14,49 30,62 36,75 31,57
279,7 292,8 272,9 261,2
0,528
0,000 0,014
3,22 3,43 2,86 3,10
131,7 182,5 153,2 t03,7
6,09 6,29 6,48 6,37
t9520 t77ts 20173 33083
8,6
9,1
9,6 27,4
1)'l
' 27,5 23,1
??
7^
2,3 2,4
I1,5 r9,7
8,I
t4,6
310,9 240,0 297 ,2 309,6
56,62
4,63

I,48
0,60

t,t2
1,38

724

854
0,04
0,01

0,29

66,41 65,24
5,46 5,99
1,25 t,70
0,78

100,13

t,o1
0,78
33.45

2,60

17,87

6,89
0,53
0,91

1,08 1,06 1,08 1,07
1,33 1,31 1,34 t,32
764 752 776 803
79t 810 781 823
769-8t6 793-842 759-805 803_853
851 863 819 827
0,04 0,05 0.03 0,05
0,01 0,01 0,02 0,03
0,32 0,35 0,34 0,55

1,10
1,3 5

750

nd
<0.02
0,01

0,24

Tabela C.3.

Continuacao.

...1.r ; .,.ri

..),.r....,

âmostra NP48a

NP32a Np32b Np32c Np32cr crr4a crl5a crr5b Np26b
local Atibaia piracaia piracaia pi¡acaia piracaia N.paur.
N.paul. N.paul_ pi¡aca,a
71,22
71,44
t,33
72,90
72,41
!io2
71,18 72,t4 7r,42
Ti,Oz
0,18 0,35 0,39 0,1s 0',20 73,s7
0,2t 0,31 0,30 0,13
15,47 14,23 14,95 14,38
t3,gZ 14,63 t4,77 14,10
1\1203
Fe2O3 1,05 2,3t t,gg t,t2 14',61
r,SS 0,89 t,72 t,77 0,86
0,01 0.06 0,01 0,02 0-,02 0,00 0,02 0,02 0,02
Yno
MgO
0,3s O,4t 0,55 0,40 oJS 0,30
0,50 o,zt
CaO
1,46 1,30 1,86 1,47 2',2g 1,88 0,48
2,Ot
t,g6 1,84
3,68 2,6s 3,4s 2,9s 3',76 3,11 3,26 3,22
I12o
K2O
4,73 6,11 !,6! 5,59 3',44 4,61 4,49 4,72 3,04
s,t2
0,04 0,05 0)2 <0.01 0',02 0,o2 <0.01 0,0s 0,10
l1o5
P.F.
0,55 1,00 0,85 0,77 n.¿. n.d. n.d. n.d. n.d.
Tôral
98,74 99,91 t00,ls g9,7t 9s,8t 98,51
98,10 gg,45 96,84
7

2,4

Cr
Co
Sc

Cu
Pb

Zn
Sn

0,30

Mo

0,25

Cs

Ba
Sr

Ca
Ta

Nb

Hf
Zr

Y
Th
U

7

)ot

87
18,6

t69

183

l0

5

t69

79

tl,99
3,81

63,21

P¡

12,88

Nd

4a 7)

Sm

8,13
2,21

E¡
Yb
Lu

109

t43

0,80

l,60

956

746

435

318

I6

Ce

Gd

49
16

0,26
6,6

67,20

Tb
Dy
Ho

<2

207
162
1,63
567 1048 863 1055
2t0 204 367 264

La

Eu

14.0

6,0

I,93

w
Rb

n,o

2'6
t,9
l,g
l0t727910
t,7
57
37

Ni

120
16
42
70
25

6,31
0,81
3,41
0,51

2,00
1,30

|,21
0,1

3,90 3,10
108 85 130
29,0 2,0
10,t2 11,41
0,99 1,09
42,30 31,80 52
53,90 s7,00
20,60 18,80
3,40 3,3 0
I,31 I,02
3,70 1,80
0,60 0,20
3,60
0,70

0,73

I

0,23

497

t40
846
266

0,10
0,20

148
846
273

t07 t
303

135

86

6t

138

37

Tabela C.3, Continuacâo.
amostra NP48a Np32a

28,27

Qtz

28,54
1,69
1,0ó
0,02
0,04
28.57
27 ,66
3t,73 22,?l
29,44
7,35 6,56
8,88
0
2,6e 2,7
,s
I !
0,47
1,02 0,87
0,ls 0,67 0,69

Co

Zm
Or

Ab
An
Di
Hy
Mag

Ilm
Ap
Total

NP32b NP32c Np32CT

28,87
0,92
0,03
36,57

0,1 0,12 0,2s
100,13

0

CTl5a CTl5b

CTt4a

30,46 3t,34
0,71 0,46
0,02 0,02
33,37 20,62
25,23 32,21
7,76 11,8
t ,77
2,62
0,49 0,68
0,35 0,38

o,os

100,17 100,17 100,t7 100,19

33,58
0,35
0,02
27

,73

26,73

9,67
t

,23

o,:s
o',41

o,os

100;i5

A/9NK t,t2 1,07 t,06 1,06 1,04 1,03
y1K
l,l8 0,66 1,13 o,sr l,aa 1,03
Mg#
39,76 26,01 3s,37 41,43 42',óá
40,03
K/Tì.b

t89,4

Rb/Sr

0,010

2,70

Ba,/S¡

Rb/Cs
Ba/Rb

KlJ
Th/U
NbiTa

5,14

127 ,5

) 1L

r

,2
2,35 4,00
6,51
286

1530

262,0 267 ,6
0,000 0,000
2,20 2,3s
136,2 89,4
8,77 5,22

32271

10,2
4,2

3,I
)\ L

Laml

5,6

La,1tIb

t0,2

Ti/l.Ib

163.4

2,6

100,16 100,16

100,19

1,05 1,06 t,02
I,l0 1,04 0,90
35,59 35,87 32,60
266,2 264,7 308,0
0,000 0,000 0,000
3,t8 3,10 3,s3
6,04 s,72 7.76

39280

lO,s
2,8

6,0
154,3

LalYb(N) 62,06
LalSm(N) 5,20
cd/YboD 2,44
EuÆu*
0,94

21,94
7,83
0,81
l,l3

1,0ó t,tz r,t2
1,r4
Py
1,33 1,38 1,40 1,1I
t,37
T(Zr)hw 737 788 794 760 t,+t
iCS
T(Mnz)w 802
769

T(Mnz)m 782-830

n6_77g

T(Ap)hw

0,32

0,Zg

0',22 0,i;

280

107 ,20

6,06
4,12
t,ZB

t,t4
1,39

73t

762
729-772

0,0s 0.t2 <0.02 0,02
|:!?gl:b, 0,04 0,02
0,03 0,01 O,Or

'/,P2OShw 0,01
%P2O5pm 0,40

NP26b

29,97 30,07 30,71
0,67 0,82 0,34
0,03 0,03 0,02
27,14 28,14 3t,32
28,15 27,43 26,58
10,51 9,79 9,17
2,33 2,41 t,t6
0,76 0,78 0,39
0,6 0,s7 0,26
0 0,12 0,25

0,02
0,01
0,1

t,t2
I,40
758

1,t2
1,39
750

<0.02 0,05
0,02 0,01
0,2 0,21

1,16

I,43
728

0,10
0,01
0.07

Tabela C.4- Resultados de analises quimicas' pÀråm€tros geoquimicos

Pinhal.

e

temperaturas de saturâcâo para granito

PH-12c PH-182a PH-182b PB-78 pH97 t09 pHgT/Ol cA-497 plHg7l}zb p],jrgTlt4
local Pinhal Pinhal Pinlal sRCaldas sRCaldas pinhal B.Sul pinhal R.capivari
subtipolllll2a2a2a2â
sio2
69,64 67,88 70,50 67,43 69,41 73,19 72,55 73,11 73,14
Tio2
0,41 0,67 0,42 0,56 0,47 0,30 . 0,25 0,26 0,25
A12o3 13,20 14,40 14,34 15,04 14,88 t4,47 14,12 13,89 13,78
Fe2O3 2,94 3,49 2,77 3,72 4,04 2,04 1,57 1,44 2,32
MnO
0,06 0,06 0,08 0,06 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05
MgO
0,4s 0,67 0,42 0,64 0,69 0,65 0,4g O,5Z 0,67
CaO
1,27 1,78 1,47 t,96
2,47 2,31 1,70 1,82 2,44
Na2O
2,74 3,37 3,50 3,27 3,38 3,t6
Z,gg 3,2t
3,31
K20
6,32 5,38 5,22 5,71 4,75 4,35 5,77 q,Cq 3,5E
P205
0,08 0,15 0,08 0,14 0,07 0,02
0i,02 0,04
P.F.
0,55 0,68 0,80 0,4s 0,64 0,50 0,08
o,7r
o,so
0,68
Torâl 97,66 98,53 99,60 99,02 100,85 101,02 to0,?6 gg,31 100,26
amostra

Cr

Ni

4,7
2,2

Co

3,3

Sc

2,8
26

3,2

l9

Cu
Pb

26

Zn
Sn

w

3,94
0,28

Mo

0,66

Rb
Cs

Ba
Sr

Ta
Nb

Hf
Zr

Y
Th
U
La
Ce

P¡
Nd
Sm

Eu
Gd
Tb

Dy
Ho
Er

Yb
Lu

200 220
2,08 1,60
896 1732
306 399
I,10 1,50
t5,7
t0,67 I 1,30
398 541
29
30
24,02 17,80
I,68 1,90
206,t4 I1s,60
331,74

223,10

33,31

t07,46
t4,4t
I,58
8,90
1,29
6.30
1,05
3.08
2.37
0,34

62,75
7,35
0,93
3,3s
1.,52

0,27
0,59
0,39
0.08

6,0
4,4
2,6
2,1
2,6
3,3
3,0
3,6
19
23
22
28
t,7 t
1,18
0,22
0,67 0,33
213 2t7
2,42 0,66
1372 969
343 260
0,73 0,4t
13,6 11,6
8,07 12,62
304 420
10
12
23,42 62,4s
3,89 1,40
58,1 I
240,17
250,94 401,s0
24,36 41,60
73,25 t28,49
8,13 14,83
t,32 t,s9
4,32 6,86
0,s7 0.89
2,59 3,6t
0,37 0,46
1,26 t,44
0,96 1,03
0,16 0,t7
r

4,6
4,4
3,8
3,3
30
30

5,3
2,3

3,2
3,2

21

21

3,7
28

4t
3,53

0,10
147
|,2t
897
341
0,31
8,0
20,99
79t
t45
43,64
1,19
330,51
505,56
46,76
t35,73
t3,66
I,77
6,7'1
0,91
3.89
0,54
1,85
1,48
0,25

281

0,05

0,49

164

I,17
681

925

286

257

0,88
7,9
5,28
160

137

28,14
2,18

61,10
109,17
12,17

4t,99
6,74

r,20
3,86

0,50
1,91

0,25

0,54
0,37
0.06

54

6,0
3,3
2,6
t,9
,1
ro
2,2
3,8
19
33
33
29
2,19 I,27
0,16 0,15
0,27 0,99
l9l
2,01 1,54
75t
723
JOJ
¿ö4
0,43 0,68
6,8
8,4
4,49 4,t2
ll3
122
714
15,76 34,10
2,03 1,43
43,28 4t,52
81,85 79,28
8,69 9,14
29,48 33,2s
4,37 5,92
l,l0
1,09
2,44 4,O9
0,31 0,57
|,36 2,89
0,21 0,52
0,65 I,46
0,69 I,l
0,t2 0,17
1

Tabela C.4- Continuacao

amostra

PII-l2c

Qtz
Co

Zrn
Or

Ab
An
Di
Hy
Mag

Ilm
Ap
Total

A/CNK

N/î(
Mg#

PH-182a PH-182b

26,23 22,57 25,84
0
0
ô1
0,08 0,1I 0,06
38,63 32,66 31,37
23,92 29,21 30,03
5,25 8,s8 7,37
0,92 0,07
0
2,87 3,9 3,06
I,32 |,56 1,22
0,8
1,3 0,81
0,2 0,38 0,2
i00,22 100,35 100,27
,97 0,99 I ,02
0,95 1,02
23,26 27,55 23,09
0

ri'Rb 262,01 203,00 203,22
Rb/Sr 0,65 0,55 0,62
Ba.¡Sr 2,93 4,34 4,00
Ba/Rb 4,47 7,87 6,43
Rb/Cs 96,27 137,50 88,1I
Thru
t4,3
9,4
6,0
Nb/Ta
14,3
18,6
LalTh
8,6
6,5
6,8
La,ôIb
13,1
I I ,7
TiAIb
156,4
185,8
LalYb(N) s8,6 199,8 I l l,0
LalSm(N 9,0
9,9 12,2
cd/Yb(N 3,0
6,9
3,6
EuÆu* 0,43 0,57 0,68
D
M

1.53

1,25
1,5ó

1,47

T(Zr)wh

856

885

835

r ,5

T(Mnz)w

l,l9

pB-78

/09 pìHgTt}t c!-4g7 pFrgll}zb pHgT/I4
20,79 24,04 31,39
28.5 32,71 33,3
0.l4
o
n'¡')
0
0,45 0,02
0,09 0,16 0,03
0.03 0,02 0,02
34,43 28,15 25.68
34,3 26,6 21,36
28,t5 28,62 26,64
25,44 27 ,s3 28,t7
9,32 11,46 1,58
8,19 9,36 t2,2t
00,60
0,09
0
0
4,24 4,4t 3,02
2,26 2,28 3,48
1,65 r,76 0,88
0,69 0,63 l,0l
1,08 0,89 0,57
0,48 0,5 0,48
0,35 0,t7 0,05
0,2 0,05 0,1
pHgT

1

100,23 100,27
0,99
0,87
25,41

0,98
1,08
25,27

218,14 267,75

0,84
3,73
4,46

1,02

l,l0
3

8,69

813

878

925

887

913

8ó3

100,16 100,15

100,15

0,99 1,04
0,79 l,l0
38,20 41,70

t,4l

219,81

0,43 0,s7
2,63 2,38
6,09 4,t5
329,23 t2t,7 |
t40,65
44,6 36,7 12,9
28,3 2s,7 9,0
3,8
7,6
2,2
20,7 4t,5
7,7
289,9 354,3 228,2
t57,2 150,6 I l0,l
10,? t5,2
5,7
5,4
3,7
8,3
0,48 0,56 0,72
t,24 1,25 1,16
|,57 1,57 1,43
8s8 925 780

T(Mnz)m

T(Ap)hw

100,15

777-824
793

3,60 2,07

1,00

36,38
155,38
0,72
2,74
3,78

t24,20

7,8
t5,7
)1
6,4
230,4
42,3
6,2
2,9
1,03
|,20
r,48

23,8
12.3

lt
5,0

t79,0
25,2

4,4
3,0
0,ó8

1,14

I,l8

I,39

|,45

763

754 756
787 789
7s4-800 748_793
907 792 849

Elementos maiores em o/o em peso; t¡acos em ppm. valores em italico, por
FRx (usp). Analises de ETR, Th, u, com
La. Ce- Nd are a primeira casa por INAA; demais, ICpMS.
T(Zr)wh= temperatua de satu¡acao em zircao. Watson & Harison (1983); T(Mnz)w,
temperatua de saturacao em
monazita- watson(1988); T(Mnz)m. temperatua de saruacao em monazita,
tr¿o"t"t (rss:); r(¡p)trw, ìeåpe¡aturu
de saluracao em apatita. HaÍison &Walson (19g4).

Tabela C.4- Confinuacao

amostra PH97l1óa pH97/16c pH9'lr9
R Capivari R,capivari campestre

local
subtipo 2b
Sio2

i7 )ñ

2b

c!4r7 pH97/02a pH97/04 cA-200 c^_270 pH_200
caldas pinhal pinhal cald; Ã.ôupi"*i eru"rtinu
Zb
2b
2s
2c
3a
3a
3a

7r <1
79,30 73,65
Tio2
0,21 0,23 g,g! o,tz
At2o3 t4,fi t4,24
13,s2
Fe2o3 1,60 t,2t 13,27
t,zz
l,4f O,OS
MnO
0,04 0,03 0,0S
.

Mgo 0,41 0,42 9,11 o,ls
cao
1,48 t,2B
r,ro
Na2o 3,51 3,42 9,g!
:,::
1,!1 s,23
Kzo
5,70 !,?4
p2o5 4,e6
0,02 0.07 0:0^2 0,02
p.F.
0,60 0,62

74,07
0"22
l3;ai
t',59

73,60
0,19
ß,70
t,5l

o,zz
l;a;
¡,so
s"ra

o,3z
t,4t
2,86
s,60

O,O¡

0,01

70,21
0,47
t4,2s
2,70

72,s2 70,46
0,37 0,s
13,27 13,86
2,58 2,66
1

0,05

0,05

0,56 0,35
l,6t 1,05
3,s1 2,63
s,t7
8
0"ò, 0,02 0,15 0,08
6,1

o,oo 0"¡õ 0,33 0,4s
9,28 98,42
Total 100,14 99,7s 100,66
roó,zs 99,55 99,17 gg,48
Cr

4,t

Ni

2,0

Co

)<

Sc

18

2
16

7

Cu
Pb

3t

Zn
Sn

w
Mo
Cs

I,66

Ta

575
t4l

t2,t

Hf

4,56

Y
Th
U

t21

42,30

Ce

80,20

Pr
Sm
Eu

cd
Tb

Dy

738

3t6
0,90
224
77
13
3,80
98
43
49,40
3,20
57,3
116,0
37,0
s,56
0,90
o,9o

676

t74
7

58

9
23,82
2,70

La

Nd

96

0,56

Nb

Zr

39

0,13

Rb

Sr

29
24

2,34
0,90
245

Ba

1,8

70
44

6
46

32

54

8,5 7

28,78
4,90
0,8s
3,10
0,44
2,06

Ho

o.32

Er
Yb
Lu

0,81
0,61

0,09

23

6,60
1,01

3,0
2,5 t7,7
1,6
1,8
3,1
1,7
t,9
3,0
2,8
3,1
2,6
2t
29
9,4
22
51
28
58
I,16 I,t9
0,27 0,01 0,20
1,33 0,04
l9l
239
3,42 1,30 1,14
959 581 1060
22t
131 200
0,79 0,72 l,8l
10,9 t4,5 23,0
4,4s 4,97 10,34
108 l1o
369
21
t6
31
6,77 39,2s 18,08
2,86 3,32 1,88
60,85 74,41 85,56
74,55 130,85 156,68
10,11 14,03 19,79
34,29 46,76 73,74
4,82 7,92 14,96
t,24 0,95 I,s1
3,66 5,20 10,82
0,51 0,77 t,1o
2.68 3,60 7,94
0,51 0,58 t,2o
|,4t
1,38 3,06
1,09 1,00 1,88
0,17 0.17 0,26

0,09
0,s5

r,4E
3,08

5,s4
0,08
0,34
ss,os

1,8

15

23

30

4l

185
663
I 16

2t0
644

246

7
9,50

288
19

320

t14

26,s

r,s

r¡o
267
97
1

1,9

r,s

l,o

1,30
0,20

86

Tabela C.4- Continuacao

pH97/rB

amost¡a PH97lr6a PH97

29,57
0.25
0,02
29,s8
29 ,87
7,46
0
2,22
0,7
0,4
0,05

Qtz
Co

Zm
O¡

Ab
An
Di

Hy
Mag

Ilm

Ap

^6c

27,46
0.21
0,01
34,01
29 ,22
6,2t
0
1,84
0,53
0,44
0,t7

c!4r7 pHgT l}za pHgT /04 cA-200 cA_270 pH-200
34,25 31.75 29.76
31,8
25,53 30,67 25,6
0.78 O,¿ I
0
0,36
0,2 0,47
0
0,01 0,02 0,02
0,02
0,08 0,06 0,07
26,76 3t,44 30,34
33,39
3t.12 36,87 35,72
32,32 28 ,65 29 ,56
24,41
30,15 22,41 26,45
3,51 5,51 6,85
7,13
7,47 4,94 6,57
0
0
t,04
0
0
0
0,s2
l,ó5 t,46 1,44
I,89
3,2t 2,72 2,9
0,63 0,54 0,69
0,66
I ,19
1,13 | ,17
0,15 0,23 0,42
0,3 6
0,91 0,71 0,98
0,02 0,05 0,0s
0,05
0,37 0,2
0,2

100,13 100,12 100,09 100,05

Total

r,02 l,0l t,o1
1,08 0,91 1,28
Mg Numr 33,66 40,74 15,08 19,58
I/CNK
N/K
K/Rb
Rb/Sr
Ba/Sr
Ba,/Rb
Rb/Cs

392,59 t37,39

168,01

|,74
4,08

4,24

2,35
147,63

Th/u
Nb/Ta
LalTh
La,Nb
Ti/NIb

8,8
21,6
1,8

3,5
104,1

1,32 4,10
9,26 2,91
7,04 0,71
351,1I
14,5
5,3
t,2
4,6
4,4
68,6 55,4
s,85
6,48

LalYb(hr)
LalSmQ.l
Gd/Yb(N
Ety'Eu*

0,67

D
M

t,l6
1,43

l,l8
r,45

1,09
1,32

T(Zr)wh 757
T(Mnz)w 786

698

721

T(Mnz)m

46,8
5,4
4,1

791

1,03

1,03

0,87
29,56

2g',t3
222,80
0,86
4,34

894

822

I

,39

2,4

11,8
20,1
1,9
5,1

78,7

37,6

50,2
5,9

7,9

749
79s

770

801

779-827 760-806

1,00 1,03
29,12 21,18
1,19 1,59
5,30 5,72
4,44 3,58

tno t2

t2r,7

742
8l I

284

4,44

5,02

13,7
9,0
5,ó

100,23 100,16

179,93 277,31

55,89

l,15
1,40

I,t4

100,1

i,o+

2,7
0,90

750-795

T(Ap)hw

100,17

4,2
0,45

9,6

100,17
0,98
29,0s

234,8t
0,85
2,62

3,07

t7 ,7

12,7

4,7
3,7
t22,8

30,7
3,6

4,9
18,6

3t7,1
67,4
6,9

4,7
0,38

1,40

1,22
1,51

1,16
1,4t

l,s3

751

850

835

835

1,15

t,24

828

792-841
797

949

887

Tabela C.4- Continuacao

amostra PH97/05

PH97/06 PH97l08c PH97l13 P}l97ll5b PH97ll9a PH97l22a SC-77a

SC-77b

local Albertina Albertina Ibitiu¡a Caldas R.Capivari Campestre Campeshe SRCaldas SRCaldas
subtipo 3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
sio2
71,98 70,43 70,97 68,26 71,54 74,56 72,09 73,29 69,69
Tio2
0,29 0,49 0,31 0,68 0,56 0,18 0,17 o,2o 0,47
41203 t4,48 14,88 13,77 15,06 13,76 13,32 14,31 13,24 14,41
Fe2O3 2,10 2,98 2,45 3,02 2,81 1,27 1,50 1,86 3,44
MnO
0,04 0,08 0,04 0,05 0,0ó 0,02 0,02 0,05 0,08
MgO
0,36 0,72 0,51 0,84 0,61 0,20 0,25 0,38 1,08
CaO
1,44 2,31 I,l8
2,01 2,05 1,38 1,07 l,t3
Z,3l
N¿O
3,0ó 3,92 2,29 2,94 3,12 2,74 2,75 2,46 3,17
K20
6,35 4,06 7,46 6,11 5,34 5,34 7,13 6,26 4,52
P2o5
0,06 0,06 0,07 0,19 0,14 0,04 0,07 0,06 o,t7
P.F
0,47 Q,62 0,88 Q,72 0,56 0,64 0,55 0,78 0,54
100,63 100,55 99,93 99,88 100,55 99,69 99,91 99,71 99,88
11
t,4

Cr

Ni
Co
Sc
15

26

l7

,)on

48

1,5
1,3

2,1
1,4
21,3

40

39

Cu

Zn
0,98

w
Mo
Rb
Cs

Ba

830

Sr

437

344
l7l

180

159

1537

380

r858
552

25

325

1220
299

t

016
229

Ta
Nb

Hf
Y

Ce

Pr

Nd
Sm

Eu
Gd

Tb
Dy
Ho
E¡

Yb
Lu

4,8
45,0

29

Sn

Th
U
La

7,0

3

Pb

Zr

3,4

2,6

l5

t89

4l
93

342

33

28

93

23

0,01 0,24
0,06
zt6
219
0,97 2,n
937 873
155 2tl
0,10 0,18
3,3
5,2
3,06 7,30
29
220
25
l0
22,07 t3,94
0,52 I,01
61,01 30,55
102,33 56,23
10,53 5,98
35,52 20,82
5,40 3,63
1,36 |,14
3,44 2,74
0,44 0,42
2,0t 2,0r
0,37 0,37
I,20 0,94
0,82 0,91
0,13 0,16

209
3,00

873
257
0,80
6,30
198

l6
14,70

2,20
48,4

97,0
34,0
5,20
1,30

0,70

1,30
0.23

Tabela C.4- Continu¡cao

amostra PH97l05 PH97/06 PH97l0Bc
Qtz
Co

Zm
O¡

Ab
An

Di
Hy
Mag

Ilm
Ap
Total

25,6
00
0,04
,53
25,89
7,t
0,03
2,38
0,91
0,55
0,15
37

100,18

A/CNK 1,00
N/K
0,73
M#
2s,35

25,35
0,03

24,06
33,26
I 1,08

0,15
3,78
1,3

0,93
0,14
100.08

0,99
1,47
32,36

pH97/13 pH97/l5b pPl97lt9a

25,4t
0
0,01
44,59
t9,6
5,43
0,49
2,85
1,08
0,6
0,18

,94
0,21
0,07
36,5
25,14
9,52
0
3,85
1,33
1,31
0,47
21

,53
0
0,07
31,63
26,45
7,86
1,54
2,51
1,22
1,07
0,34
27

100,23 100,33 100,23
0,98
0,47
29,19

1,00 0,94
0,73 0,89
35,52 30,07

34,87

0,52
0,01

31,89
23,43
7,02

0

l,4l
0,56
0,35
0,1

l00,ls
1,04

0,78
23,77

K/Rb
Rb/Sr

Ba,¡Sr

1,90

Z,Ol

4,04

Ba/Rb
Rb/Cs

3,37

4,08

4,44

Thru
NbÆa

La/Th

La^Ib
Ti/l\lb
Lal(b(N)
LalSm(N)

cd/Ybor)
EuÆu*

pH97 t22a

sc-77a

sc-7zb

2s,87 3t,75
0,19 0,41
0,01 0,04
42,54 37,53
23,44 21,07
5,2 5,59
000
1,76 2,43
0,66 0,82
0,33 0,38
0,r7 0,ts

100,16 100,18

26,8
0,41

0,04
27,04
27,06
10,77

5,23

t,5l
0,9
0,41

100,19

l,0l
1,03
24,82 28,81

38,34

274,30 237,02

179,53

1,00

0,59

1,39 1,04
6,05 4,14
4,34 3,98
222,45 104,06
42,4 13,9
32,6 29,4
2,8
2,2
18,7 5,9
3t2,9 231,9
50,2
22,6
7,1
5,3
3,4
0,96

I,10

l,l8
t,46

I,l5
1,39

0,81

3,40
4,18
69,67
6,7
3,3

25,r
5,9

2,4

t,2t
|,49

I,23

M

L,54

t,23
1,51

1,56

|,29
r,58

|,36

T(Zr)wh

786

772

637

834

837

664

8

812

T(Ap)hw 87s

8s9

879

955

955

863

887

957

D

1,23

T(Mnz)w

r,12

r,2l
1,51

T(Mnz)m

28ó

Tabela C.5- Resultados de an¡lises quimicas, p&ran€tros geoquimicos € temperaturÂs d€
såturacao para rochas da supersuite Sao Jose do Rio pardo.

macico

SP

Caldas

Sp Caldas SR

Fartura

amostrâ c{267b cA293b cA-r36a cA-156 c{2osa cAlg8b vRp48a vRp49a
rocha mang mang hbgran hlgran fi-ch h-mang marig mang
sio2
Tio2
At203

63,57
0,66
15,43

,tl

Fe2O3

7

MnO

0,18

Mgo

0,29
2,72
4,02

CaO

Na2O

K20

5,31

P205

0,17
0,03

P.F.

Total

99,49

Cr

16,9
0,8

Ni

,{

Co
Sc

17

,5

Pb

?2

Zn

150

Sn

V/
Mo

0.96
0,10
4,04

Rb

fi4

Cs

0,38

Ba

t7

S¡

Ga
Ta

Nb

60

2tl
1,12

Hf

0,1
11 11

Zr

1150

Y

45,0

Th
U

6,03

La

63,4s
126,13

Ce

3

o 4'7

PT

15,13

Nd

61,31

Sm

12.73

Eu
Gd

10.80

Tb
Dy
Ho
Er
Yb

Lu

1.75

9.18
1.80

4.48

3.9I
0.64

62,67
0,91
t5,22
7,26
0,21
0,76
2,96
3,95
4,92
0,34
0,07
99,27

69,34
0,50
13,95
3,77
0,09
0,25
1,59
3,23
s,70
0,14
n.d.
98,56

l5,l
3,8
5,7
t2,9

16,3
2,1
1,8
6,8

74,17 66,03
0,23 0,72
12,55 14,10
2,24 6,79
0,05 0,17
0,t2 0,46
0,85 2,38
2,68 3,61
6,09 s,09
0,05 0,20
n.d. <0.01
99,03 99,55
16,8
5,1
1,3
3,5

2t
28
160
97
1,39 r,62
0,23 0,37
2,05 2,03
108 t 56
0,20 0,75
t740 1106
263
147

12,5
3,2
3,5
13,3

30
l8
s5
2t0
1,45 0,64
0,23 0,29
1,4s 2,71
163
84
0,79 0,30
388 1830
80
187

1,57 1,58 0,3s
34,6 36,4
9,1
19,85 14.87 10,s8
930
628 288
49,3 45,6 44,5
2,76 7,88 29,17
0,38 0,58 t,02
44;70 46,44 t79,05
97,73 101,63 304.99
13,39 t3.s7 37,6t
s6,32 55,7s 129,38
12,50 t2,26 19.68
3,9s 2,42 t,62
10,66 9,99 12,82
t,73 1,64 t,7t
9.46 8,94 7.79
| ,92
t ,78
,3 3
5,1'7 ,1.80 3.55
4.ó0 1.08 2.42
0.'71 0.64 0,40
I

61,50
0,68

t8,44
4,28
0,10

0,57
2,34
4,95
6,04
0,13
0,01

99,04

28,7

64,84 67,62 70,t5
0,68 0,42 0,33
15,10 15,30 14,22
5,97 3,40 3,12
0,13 0,08 0,13
0,40 0.31 0,13
2,41 I,68 1,33
3,75 3,42 3,59
5,38 6,3s 5,86
0,16 0,08 <0.01
0,18 0,46 0,33
99,00 99,12 99,t9

11,6
3,6

1,0

2,9

2,6

5

10,1

u

30

32

t0

t2l

t,6
7,8

19
I

l,0l
r,5g
119

o,2g
3680
533

23

0,36
0,06

0,24

l,t 5
1,09
29,0 28,9
17,54 17,98
960 865
41,t 31,3
1,33 8,98
0,25 0,58
29,07 171,23
s9,57 276,39
8,14 30,38
35,7s 107,64
8,34 rs,23
4,08 4,86
8,2t 10,54
1,33 t,47
7,60 6,96
,62 1,25
4,40 3,51
4,t9 2,gg
o,7l
0,52
1

SR Fnrtur
vRp53
hbgran

9s

I,4s
182

o))

1322 1830
t79
237

1310
159

21
3

I

933
68
22

1,14
31.4
10,96

496
39,5

489
44,0

t0,62
0,49

149 105,57
243 186,19
?ô s(

127

80,58
13,97

3,85

10,ól

I,65
8,5 6

I,66
4,64
0,62

185

Tabelâ C.5. ContiDuacao

arnostra
A/CNK
NÆ(

mg#
K,/Rb

Rb/Sr
Ba,rSr

Rb/Cs
Ba,/Rb

K/U

c\267b c{293b cA-13óa cA-156 cA205a cAlg8b vRp48a vRp49a

0,89 0,88 0,97 1,00
I,l5 1,22 0,86 0,67
7,47 t7,t7 ll,61 9,59
386,7 378,2 302,4 310,2
0,54 0,41 1,06 2,04
8,34 6,62 7,52 4,85
300,0 540,0 208,6 206,3
ts,44 16,11 7,07 2,38

0,89 0,97
1,08 1,25
11,83 20,87
503,0 421,3
0,45 0,22
g,7g 6,90
280,0 410,3
2t,79 30,92

93789 107482 81584 49565 169018

LalYb(N) 10,75 6,55 7,67 49,89 4,68
LalSm(N) 3,14 2,2s 2,38 s,7Z Z,rg
Gd/Yb(N) 2,t9 1,87 1,98 4,27 t,ss

1,45
1,86

1,48
r,90

t,26
1,56

1,18
t,4t

1,42
1,78

1,80

A

TZr sal
TAp sat

938
891

9l I

901
933

834
879

926

9t3

938

837

7\

2,03
0,97

l,I7

15,5
26,5
l9,l
6,8
5,s 4,8
141,3 131,6
1,33

8,24

t6,87

2,84

D
M

0,97
0,93
7,62

107580

7,07

0,31
28,6
25,9
6,1
19,7
ts2,o

965

7

38,61

0,67
13,6
23,0
5,9
1,3
82,5

l,5l
5,3
2s,2
21,9
1,0
t49,2

0,92 0,98
1,06 0,82
n,7t t5,29
470,1 289,3
0,53 0,77
,39 7,72
828,4
13,92 10,04

864s0

Er¡./Eu+ 1,13 1,05
TVU
t2,8 7,3
Nb/Ta
269 22,0
LalT\
10,5 t6,2
La,îIb
2,1
1,3
Ti/Nb
13r,5 t57,9

vRp53

1,38
1,76

925
899

21,7

27,6
g,,g

3,4
80.2

I,25
1,59

1,25
1,55

873

875

857

Elementos maiores em oó em peso; tracos em ppm. v¿lores em itarico, por FRX (usp).
Analises de ETR, Th,
La, Ce, Nd ate a primeira casa por INAA; demais, ICpMS.

TZ¡ sat= temperatura de saturacao em zircao, Watson & Harrison (19g3);
Tap sât- temperatura de saturacao em apatita, Harison & Watson (19g4)

u,

,

Tabela C.5- continuacao.

macico Itobi ltobi
E.Cunha
åmostr{ VRP6I VRp62 VRp-08 VRpTl VRptoo VRp_09 VRp.05 VRp-02a
rocha

hbgran hbgran hbgran hbgran hbgran hlgran hlgran

sio2
67,97
Tio2
0,4s
4t203 13,91
Fe2O3 4,18
MnO
0,07
Mgo
0,29

CaO
Na2O
K20
P2O5
P.F,
Total

t5s
3,44
5,s4
0,07
0,42
97,89

Cr

2,1
0,2
2,r
6,8
13
24
82
2,19
0,09
2,84
153
0,25
1015
t52
20
0,96

Ni
Co
Sc

Pb

Zn
Sn

w
Mo
Rb
Cs

Ba
Sr
Ga

Ta

Nb

Hf
Zr
Y
Th
U
La
Ce
P¡

Nd
Sm
Eu
Gd

Tb

Dy
Ho

E¡
Yb

Lu

to o

65.45
0,74
14,07

6,38
0,15

o,4t

))j

3,83

4,98
0,16
0,37
98,81

25.s8
93,80
t7 ,60
2,33
t4.56
2,36
12.80
2.53
6.40
5,21
0.77

1

t

t,9

0,8
1,0

t,7

I,',l

1,3

7,1

5,4

5

6,6

hlgr_

73,96 76,61 78,04
0,28 0,27 0.ll
12,5t t2,37 1,33
2,40 2,32 ,37
0,04 0,03 0,02
0,16 0,09 0,01
I,16 0,83 0,56
2,78 2,83 2,96
s,04 5,84 4,96
0,05 0,03 0.04
98,38
t0t,22 99,42

2,0
2,0

78,1I

0,t0
11,28
1,50
0,03

0,02
0,s6
3,08
4,90
0,04
99,62

3,6

4,4

1,8

0,5

10

21

|7

32

)7

22

96

61

2,41

|,87

1,04

0,27

0,07

0,06

3,51

1,39
125
0,28

0,58

129
0,30
989
158

134 135
414 1160
82 153

1022

t74

t22
647
119

101

53

I4t

134

l1

0,57
26,0

1267

326

16,28
670

27
33,40
1,10

38

39

18

12,83

110
239

82,73
t49,7 5

92

18,92
70,08

<o'7

25,90

232,0

0,46

190,ó5
26,53
105,52

447,0

22,12

20,s0

2,75
19,74
3,23

I,87

2,30

14.54

10,30

1.50

1,63

169,0

12,74

763

72

93

136

2t

36

0,28

0,80

l1,4

12,28 8,00
338 256
37
18,31 9,5

6,20

l9l
23

r,3

0,64

155,23 102,0
276,90 168

15,5

3.Ì

32,58

114,83 s3
20,2t 5,s t
1,74 I,50
13,33 4.26
2,13 <0.50

t7.84

8,49

3,60
9,46
8,25

I,63

I,65

4.36

1?O

I,90

3,37

1,23

0.31

0,49

289

39

0,34

22
2,4s

13,09 23,72
s75
877
66
89
18,63 14,72
0,70 0,80
I18,91 t05,74

230,15

67,54 70.80 69,66
0,54 0,32 0,47
14,06 13,86 14,21
5,05 3.05 4,31
0,11 0,05 0,06
0,15 0,t2 0,27
r,40 t,20 1,61
3,27 3,37 3,40
s,93 5,71 5,20
0,07 0,04 0,05
0,35 0,59
98,t2 98,87 99,83

hlgrâî

E.Cunhâ

vRp{2b

23

5,04
0,28
5,81

0.90

9,98

2,13
0,3 I

0.62
0.10

1,42

o.t'l

Tobela C.5. Contiuuacao

amostra

A/CNK
N/K
mg#
K/Rb
Rb/Sr
Ba./Sr

Rb/Cs
Ba,/Rb

KTJ
LalYb0.l)
LalSm(N)
Gd/Yb(N)
EuÆu *

Th/U
Nb/Ta
LalTh
LalNb

Ti/îrb

D
M
TZr
Tap

VRPóI

VRP62

0,96
0,94
12,08
300,6
l,0r
6,68
612,0
6,63
65700

15,39
4,2s
2,26
0,44
26,6
3l,l
6,4
4,0
90,3
t,28
1,59

sat
sat

888
848

0.89

I,t7
11,29

32r,2
0,81

6,26
429,0
7,68
51677

VRP-O8

VRPTI VRP100 VRp-09 VRp-05 VRp-02a

1,00
0,90
7,23
397:7 3s1,1
0,98
0,84
5 5Á

0,88 0,72 1,03
1,91
,05
,58

5

82,32

7,t2

I,93
0,40

6,18
0,33

18,4

30,4

24,4
6,9

1,8

74,3

915

r,26
r,57
979

906

843

t,43

5

5

,44

I,01

ôqo

0,91
1,42

)<1

,61

307,2
6,38
3,43

2,58

s,43

0,54

1,03
5

0,96

358,8

8,se 8,15 5,30
.1:02
53
%843

8,64

t,7g

,87
448,0

7

447

3,01

7,2

1,00 1,03 0,gg
0,99 0,84 0,74
11,04 11,66 7,13
344,1 343,0 34s,t

VRp_O2b

65374

16,55 49,13 n0,92
4,08 4,83 n,64
2,47 5,05 5,54
0,ól 0,32 0,95
27,9 28,6
45,6 40,5
7,8 6,4 8,5 to,1
12,7 3,2 r3,7
174,s 108,s 148,0
1,,21

1,21

t,49

1,51

L,t4
I,37

840

912
835

854
877

com

290

7,36
1,93

3,30
0,16

I1,9

t,l9

t,t4

|,17

I,41

I,34

1,36

823

802
895

895

858

Tebela C.5- continuâcâo,

mscico Mococa

Mococa
VRp.t3

amostrr VRP-12 VRP23c VRP78 VRPSl VRp_l9 VRp-18 VRp_20

rocha mang mang mang mang fi-ch
sio2

Tio2
41203
Fe2O3

MnO

Mgo
CaO

Na2O

K20
P205
P.F.

Total
Cr

Ni
Co
Sc

Pb

57,83 59,19
0,95 0,81
19.s7 19,02
5,90 4,66
0,16 0,15
r,3l 0,97
3,80 3,07
5,37 s,56
4,18 4,80
0,33 0,2?
99,40 98,45
3,0 9,8
3,6

12,8

9,7

64,32
0,68
16,03
4,87
0,1I
0,53
2,16
4,41
5,42
0,15

65,42
0,48
15,33
s,70
0,11
0,37
2,02
3,68
5.59
0,12

98,68

98,82

66,71 68,54 63,21
0,5ó 0,52 0,46
15,84
t4,69 14,77 t7,72
6,38
4,33 4,21 3,72
0,17
0,09 0,11 0,t2
0,64
0,46 0,38 0,36
2,32
I,82 t,69 1,63
3,99
5
,94 4,68
s,26
s,37 5,19 6,66
0,20
0,15 0,14 0,15
t00,27 97,93 99,49
98,77
3 ,7

6,1

3,1

2,0

4,2
1

t24

123

w

0,40
o 57

Mo

I,24

Rb

72

2,53
67
0,13
t27 |

Ta
Nb

Hf
Zr
Y
Th
U
La
Ce

Pr

Nd
Sm
Eu

Gd

Tb
Dy
Ho

Er
Yb
Lu

0,28

2688
463
0,50

1698 1086
240 153
1,30

187

76

90

13,40

793

88
81
1229 1177
182 144

0,57

I

I

1,3

42,0
89

40
7,16
3,31

0,70

20,t0 20,73
1084 1088
31
|,4
1,27
1,0 0,46
36.3 33,26
76 64,51
34
6.82
3,42
0,90

638

9

41,00

12,00
600
5
l,l0
30,3
s9,0

8,33

36,10
7,87
3,78

6,96
1,1 I

31,0
5,01
2,91
4.40
0,60

5,84

|,97
0,26

2,34
0.34

0,54

29t

I,01
124
0,20
1189
105

0,51
10,9

15,4t
920
15

6,12

0,79
96,23
145,86

14,56

47,64
6,08

t,84
4,05

0,s8
0,5 5

3,2E

3,17

85

3,00

LI

1^64

2t
0,73
0,06

16,1

3.05
0.61

1.63
0.28

t,4
10,8

0

l3

0,50
0.03

Sr

7,6

1,8

t2

4664
s93
0,30
9,4
12,63
74s
16
I,t9
0,33
39,30
67,82
7.80
29,87
5,09
4.t6
4.02
0.59

3

2,2

Sn

Ba

qzsie

0,76

Zn

Cs

fi-ch

64,71

13,8
9,4

fi-ch

1,83
0,28

t,59
1,58

0,26

Tabel¡ C.5. CoDtinuacao

amostra VRP-12 VRp23c VRp78 VRPBI VRp-19 VRp_l8
VRp-20 VRp-13

A,/CNK
N/K
mg#
Il,Rb
Rb/Sr
Ba,rS¡
Rb/Cs
Ba,T{b
K/U

0,9'I
1,95

30,54

0,95 0,94
I,76 t,24
29.t9 t7,73

0,97
1,00
I r,39

482,9

ñ 1)
7,87
256.6
64,91
105152

5.81

7,08

7

,t0

46405

0,96 0,96
1,15 1,06
16,57 t7,38
647,3 505,3
0,36 0,48
6,80 6,75
518,9
18,84 13,93

t6,26

14,37

10,4ó

7,07

4,86

3,69

GdiYbG\r)

3,3 5

2,66

1,99
2,81

Thru
Nb/Ta
LalTh
LalNb

Ti/Nb

1,3 8

t,94

TZr
Tap

sat
sat

)s

32.3

885

900

1,18

tt,32
621,t
9,57

l,l ó
4t,06
3,80 9,96
1,94 2,07
1,E9 l,l3

28,3
o

4,2

M

445,1

1,4

27,5

26,2

2,t

606,4

D

1,07
16,08

1

I,77

3t,3
11 f)

14,56

0,99

69985

1,56

16

533,1
0,5ó
8,17

94926

LalYb(N)
LalSrn(N)
Eu,/Eu+

0,97
I,l5
15,16

282,5

1,38
1,90
894
868

t,36
1,75
928
885

1,30

1,66

952
874

1,33
1,72
946
923

21,3
15,7
8,9
254,1

1,63

1,27
t,59

895

893

912

924

1,30

t,29

t,7t
928
814

Tâbelâ C.5- continuâcao.

macico

Divinolandia

amost¡a VRP-42a VRP-41 VRP-44 VRP-42b VRp.65 VRp-66 VRp_32

rocha ma¡g
sio2

Tio2
4t203
Fe2O3

MnO

Mgo
CaO

Na2O

K20
P205
P.F.

Iotal

mang mang hbgran mang mang mang

ó1,30
1,l9
r5,80
7,48
0,16
|,07
2,95
4,t3
4,6t
0,43
n.d.
99,12

63,99
0,92
15,19
6,61

0,13

0,84
2,73
4,13
4,91
0,30
n.d.
99,75

Cr

tì

Co

4,0

Sc

8,0

Pb

l5

130

Sn

w
Mo
Rb
Cs

Ba
Sr
Ga

79
1776
305

Ta
Nb

Hf
Zr
Y

ln
U
La
Ce
Pr

Nd

60,50
l,l3
15,98
7,46
0,16
1,04
3,18
4,44
4,93
0,42
n.d.
99,24

57,94
l,0l
17,43
8,10
0,24
I,2t
3,90
4,88
4,39
0,37

58,31

t,34
15.5ó

t0,52
0,25
1.14
3,85

4,47
4,68
0,53

n.d.

99,47

100,65

0,76
0,28
2,22
98
0,42

1644
27s
1,53
3

867
40

8,6

s?

8,7
128

r44

5,0

16,15

675
35

2,13
0,58
45,46
94,90

fi,92

Sm
Eu

48.22
9,83
J,¿J

Gd

'7,95

Tb

t,26

Dy

6,81

Ho
Er
Yb
Lu

67,35 ó1,86
0,74 0,64
14,90 17,79
4,44 5,57
0,1I 0,15
0,80 0,50
2,06 2,85
3,75 5,26
4,79 4,84
0,28 0,?2
n.d, 0,39
99,22 100,07

mang

3,7

Ni

Zn

64,0s
0,87
15,39
5,8 r
0,13
0,73
2,55
4,t3
5,07
0,30
n.d.
99,03

Divinolandis
VRp_29

6,1
8l

3,2t
0,51

4,8
15,8

14

I9

27

35
85

28

104

30

t73

282

0,79
0,33

105

95

1645 1301
283 ?57
1,50

14,80
740
26
1,60
0,70
54,3
103,0
50,0
7,75
3.36
,07
r,00
7

69

2498
363
26

70
2093
345

) '))
88

9,40
429
11

t,20

75

0,r8
2120
393

1947

310

t9

1,00

I,56
4

16

202

698
37

20
<3

I2

33,1

993
33

22,78

tr42
4t
t,59
0,38

43,s
83,0

49
47

t28

37 ,0

45

78

93

39,07
87

,66
12,00
52,28

5,90
2,67

I1,53

5,16

9,7 5

0,70

4,82

tsd

8,49
1,69

I,36
3,67

11

2.26
0.34

4,50
1.64
0.25

3,98

0,64

Tabcla C.5. Conti¡u¡cao

amosfta VRP-42a VRp-41 VRp-44 VR?.42b VRp-65 VRp_66
VRp_32

A/CNK
N/K
mg#

0,92
1.36
22.08

K/Rb

485,8
0,26
5,82

Rb/Sr
Ba/S¡
Rb/Cs
Ba,R b

22,55

WU

0,89
1,28
20,1 I

416,4
0,36
5,98
233,0

ló,80
70276

LâlYb(N)

o <(

LalSmQ.{)

2,91

Gd/Ybo.r)

2,00

Eu,/Eur

t,t2

TVU

22,9

LalTh

21,3

LalNb

1,3

Tilftb

157,5

L,43
1,87

M
TZr
Tap

sat
sat

|,24

907
980

I,46
1,87
881

964

0,88
1,69
22,83

0,80
L,45

17,67

413,0
0,22
5,39

s1s,7

O,íq
6',28

24,03 ili;í
102239

t6,20
4,41
2,52
t,39

3,7

Nb/Ta

D

0,99 0,93 0,87
I,t9 1,65 1,37
lq s1
26,30 15,09 21,64
32e:! 4re,6 s82J s84,7
0,37 0,37 0,19 0,ZO
5,81 5,06 6,88 6,07
rs,6r 13,73 36,20 2s,so
0,91

VRp_29

17,88

6,62
2,13

4,64
2,54

1,98

1,48

1,39

2,3
33,9

,41
t,82

¿,7

36,2

)1

12,3
960,0

,26 ,40
1,59 1,87

|

I

I

895
965

858
992

901

768

1

,8

24,6

5,8
423.7

242,6

7

I ,s4
2.02

871
967

1,2

1,55
2,r0

t,73
2,28

900
918

973

899

Tåbele C.5- continuâcao.

macico SJRP SJRP SJRP sJRp sJRp sJRp sJRp Mococa
arnost¡a vRP-46a vRP-46b vRp-36 vRp-37 vRp-38 vRp-39 vRp45 vRp76
rocha mang hlgran hbgran hbgran hlgran mang dior
dior
sio2
Tio2
41203
Fe2O3

MnO

Mgo
CaO

Na2O

K?O

P205

57,92
r.69
14,99
9,92
0,18
1,86
4,25
4,20
4, 18
0,68

76,97

0,02
12,51

0,29
0,01
0,01

0,50
3,37
5,44
0,02

69,14 67,39
0,48 0,64
14,43 l5,l I
3,27 4,t6
0,05 0,07
0,50 0,49
1,78 1,70
3,07 3,22
5,52 6,36
0,16 0,13

P.F.

Total

99,87

99,14 98,40 99,27 99,tt

C¡

4,5

Ni

2,8

^<
3,3

Co

t3,4

4,1

Sc

l7 ,9
69

3,3

t2

24

Pb

Zn
Sn

232

75,11
0,18
t2,9t
t,43
0,02
0,16
1,04
2,79
5,43
0,04

61,4t

l,l8
15,77

7,79
0,17
1,20
3,49
4,01

4,24
0,40
99,66

62

54,02
1,60
18,56
8,65
0,18
2,77
5,73
5,22
2,50
0,63

54,18
1,26
18,74
7,47
0, 15
t,94
5,35
5,33
2,54
0,42
0,41
99,86 97,79
8.5

74

29

123

14,3
ll5

w

0,70
0,18

Mo

2,9t

0,18

0,52

Rb

1,24

7t

Cs

0,18

Sr
Ga

1778
355

144

lt1
19

0,22

1094 1271 1476
22t
204 261

t474
296

0,37

1,t7

41,7

Hf

I 1,4

t4,55

20,9
5,90

53

Th
U
La
Ce
Pr

Nd
Sm

Eu
Gd

){o
0,60
76,99

l',t,87

166

t2.59

167

10¿
0,ól

)1 0)
44.17

968

3l

0,68
0,37

1s6.34
18.97
77,21
I 5.40
3.89

54.7?
r05,01
12,34

4.80

t7.20
2.71
2.02

5,1s
2.45
0,45

0.s6
99,01

?s

26

16,6

29

)u

)ô

580
35

66,00

ô sn
717

I 1,50

571
1S

2,70
2,00
56,90

t28,00
60,00

l,l3

1.40

Tb

1.93

Dy

10.19

Ho
Er

1ôt
5.t4

t,62
0.32

0,8I

I Oì

0.66

0.94
0.15

2,40
0,37

\'b

6,17

47,85
8,99
2,78
7.49

2,06
0.30

Lu

2.21

0,90

2,t9

439 799
4840

8,01

0,t2

1273

Ta

623

r,38
19,66

0-17
1783 1497
632 613

Nb

Zr

52,85

12
110
1,81

1.32
n r5

Ba

dio¡

7,3
15,9

49
30

Mococa
vRpB3B

t2,70

ìto

0,00

soô

I,t4

295

3.24
0,43

Tabela C.5, Continuacoo

amostra VRP'46a vRP-46b vRp-36 vRp-37 vRp-38 vRp-39
vRp-45

0,78
l,53
27,08

A/CNK
A/NK
Mg#
K,/Rb

5,01

Sr

10?

Rb/Cs
Ba,R b

Kl

t

I,04
0,78
18,14

0,99
0,77
18,91

0,90

t,44
23,38

0,85
3,17
38,81

18,8

0,65

6,16

4,95

6,23

5,66

4,98

2,82

vRpB3B

0,88

0,88

3,19

3,l9

33.96

35,33

42t,7
0,08
2,44

363,2
0,08
1,78

t12,0

7,61

t42696

34022

3,14

20,02
6,48

t5,37

11,84

2,41
0.85

3,83

I,77

2,82
0,00

Thru
Nb/Ta

4,3
19,0

LalTh

?o7

LalNb
Ti/l\Ib

)41')

TZr sat
Tap sat

3

25,12

r?

D

l,0l
0,85
23,24

57834

LalYbfNr
LalsmflV)
GilYb(N)
Er/Eu*

M

6.39

490,3
0,20

Rb/Sr
Ba,i

I,01
0,94

vRp76

1n

1,8

6,5

30,9
4t,1
2,4
335,7

1,4

t7,9
t3,9

2t,t

2,6
458,9

r,36

t,20
1,50

1,26
1,59

l,tz
I,34

1,47
1,92

1,66

|,57

1,59

2,33

2,21

2,29

869
945

924
904

790
868

914

828

72t

972

940

837
883

873

t,r4

833

1006

<,',

1,04

1,8

1,79
2Ã3

1

10169

296

829

Tsbela C.5- continuacao.

amostra MCH-01 AC6/14 AR982 8M239 8M246 NESGI0Oa oF19l2
local
Machado Machado Areado paraguacu paraguacu EIoi Mendes
Fino
rocha mangerito malgerito mangerito mangerito maagerito Grt mang. ou¡o
Grt chamock.

sio2

TiO2
4t2o3
Fe2O3
MnO
Mgo

CaO
Na2O
K2O
P2O5

66,43
0,61
14,43
5 Á1

63,33
1,08

56,17

6t,43

{t ,t

69,51

|,57

0,95

15,60

16,3 0

15,r4

15,77

1,46
r 8,33

t3,77

5,41

12.08

6,99

8,71

0,26

0,1 I

0,28

l,6l

0,89
?,60

1,63

4,41

I,53

4,3 |

17A

3,07
5,84
0,09
0,37
98,76

) )^

2,t6

4,40
0,07
0,97
1 ?ô

1sr

3,38

3,77

o

r{

036

0,13
0,42

5 ss

<11

<

0,18

0,19

0,30
0,53

99,05

0,61
100,43

P.F,

Total

66,10
0,66

99,20

C¡

2,1

99,9t

to
12,4

20

57

l3

17

6

0,90
0,06

Mo

0,63

46072

47899

117

110

Cs
1570

Sr

195

Ta

1,10

198

43582
87
0,17
2257
403
0,94

t<

Nb

Hf

0,45

^7
3,2

w

Ba

4,79

0,25
0,33
99,18

t0,0

Pb
Sn

Rb

{ <(

0,58

3,2

Co

K

4,l5

?t

Ni
Sc

t<

4,26
4,09

15,90

Z¡
Y

840

Th
U

5,00
0,60

La

79,t

Ce

155

Nd

7l

Sm

I1,9

Eu

3,54

o

16,83

802

682
30
0,73

n
55,0
92
48
14,0
3,8

Gd

?t

43,18

1,90

10,0

5,3

14

ì{,
80

1,09

0,10
2,68
34450
0,10
2037
333
2,28

1,7

2,7
4
21

I

|,69
46072

39763

69

48480
96
0,21

l21t

1401

3372

200

276

159

0

0,82

22,70

14,55

1,3

s9,6
13,06
580

804

l3t2

81

33

40
0,50

522
34
2,1L
0,24

44,8
97

a) )1
70 tl

52
8,66
5,2

43,07

6,28
0,30

?1 ts
t62,2
22,06
r00,09

2,72

4,96

,84
1.24

18,68

21,81

2,97

Ho

l,t7

3,1

E¡
Tm
Yb
Lu

3,0ó
0,41

8,13
0,00

2,00
0.55

0,9
2,7

0,27

23,4

10,81

1,1

l5,94

4.t 4
o.62

0,14
0,25

0,1

OJ

89,65
12,30
49,18
9,35
7

Tb
Dy

99,07

0,44

6,47

0,3 4

0,98

1,31

7,0t
t,36

1

? t<

8,5 0

2,62
7,87

3,65
0,53

4.00
0,5't

3.1 8

0.51

Tabela C.5- continuacao.

åmostrâ
A/CNK
N/K
mg#

K,/Rb

Rb/S¡
Ba,/Sr

Ba,/Rb

MCH-01

AC6/T4

ô qr

4R982

0,96

0,99
0,89

11,24

t3,33

ìq¿

l

0,60
8,05
r

J

50t,2

0,56

0,22
5,60
25,96
511,5

? ¿1

8,3

Nb/Ta

LalTh

15,8

(LalYb)N

12,9
4,2

TZt
Tap

sat
sat

20,88

20,t4

0,94

0,97

1,20
27,04

0,80

tt,66

,1

580,1

504,0

0,19
6,12

0,25

0,60

12,22

7,62

547

?t

7,0t

1s

49,19

629,7

20,9

t2,59
458,0
8,8

28,6
89,6

1,2
158,1

20,0
1,8

|2,7

12,4

7,6

2,5

2,9
2,7

7,6

8,9

2,1

3,3

2,3

3,1
') (l

0,97

0,7 5

0,98

1,38

t)1

t,73

r,62

9rc

921
932

%O

I,l8

18,5

EuÆu*

D
M

0,88

1,50

26,t
I1,6

249,9

NESGl00a OFl9l2

0,80

2,3

1,7

Ti,/Nb

8M246

27,6
59,2

LalNb

(LalSm)N
(Gd/Yb)N

0,92
1,09
30,39

433,6

Rb/Cs

Th

F.M239

1,39
1,83
886
956

1,78

234

I,49
r,95

826

892

958

9t

r

t,46

1,25

2,03

I,54

938
907

882
889

Tabela D.l. Dados isotópicos Sm-Nd e Rb-Sr para rochas metassedimentares
da NESG.

Amostrà l47sm/ I,l3Nd/ Sm

Nd
t.t{Nd t44Nd (ppn) (pp-)

€Nd

(625\

eNd T(DM) 87Rb/ 87Sr/ Rb
Sr
iSr
(800) Nd 8651 865r (ppn) (pp-) (62s)

iSr
(800)

T(DM)
Sr

Dominio Guaxupé

vA73f
Al67a
vAl67f
VAIó2a
AR426
JC570
NESGT2y
REll3a

l0 05t2226 2.358 13.016 _t.l
0.142 0.512307 4.693 20.M4 _Z.l
0.1r6 0.5uó81 2.632 13.738 _12.2
0.112 0.512105 5.799 3t.324 _3.6
0-t32 0.5123.t4 5.ggg 27.388 0.0
0.107 0.511806 t5.lg7 85.523 _g.t
0.1 15 05t2224 g.t4ï
47.982 _1.6
0.lll 0.511725 9.853 53.659 -11.0
SRP2093a 0.129 0.512353 6.246 29.275 _0.2
BV-2r01 0.127 0.511996 10.059 47.128 -7.0
0.t

Y

+0.8 L20 0.2245 0.707749 28.17
-0.9 1.55 L40s3 0.719909 93.98
-10.4 2.tl 1.1543 0.724000 46.03
-1.7 t.40 0.83s4 0.715520 69.86
+1.5 1.25 1.0001 0.7t4655 74.12
-7.1 r.77 1.2127 0.736822 .t3.06
+0.3 1.26 0.1890 0.712366 25.72
-9.r 1.95 2.3324 0.741840 141.48
+1.4 1.24 1.0850 0.717702 89.87
-5.4 I .85 t.9998 0.73t426 98.77

363.1I

0.705748

193.73 0.707381
115.s8 0.713710

242.t5

0.708073

214.57
1'74.8t

0.705740
0.726011

393

0.7 I 068

.93

I

176.09 0.721048
239.89 0.708030
143.24 0.7t3598

0.7052 1.78
0.7039 0.89
0.7108 1.33
0.7060 l.l3
0.7032 0.89
0.7230 1.99
0.7102 3.7 6
0.7152 l.l9
0.7053 l.0l
0.7086 1.03

Domínio Socorro

oF25ó0
cJlóól
CJt660a
NP57a
NP50c
NP53
NP4lc
PI-14ób
DRlc
DR2
DRI

0. t 1l
0.|7
0.1I I

0.sr2045 6.851 37.3s4 4.7
5.058 26.067 -2.6
4.t71 22.677 _3.1
0.5t1524 7.678 stjtt _13.2
0.511678 Lt90 4t.3tg _12.6
0.511908 7.286 37.599 _7.9
0.511994 2.690 |Z.3BZ _8.3
0.512180
0.512130

0.090
0.120
0.117
0.131
0.083 0.511522 8.5s3

62.533 _12j

0.114 0.5t2t6 10.80 57.20 _2.7
0.104 0.51t90 3.69 21.62 -7.0
0.t00 0.51t57 6.61 40.36 _13.1

-2.8 1.47 1.4203 0.722272 72.s1
0.0 1.36 1.1926 0.7'!8566 96.22
-0.8 1.35 0.7338 0.714840 58.33

-10.8 1.87 r.7085 0.742765 96.s6
-10.9 2.21 0.34s0 0.719385 92.82

-ó.1 t.78 2.9391 0.752188 177.28
-5.9 2.02 r.1536 0.726521 80.93
-10.2 1.76 0.6878 0.719286 160.16
-0.9 1.35 4.6t 0.76676 248
-4.9 1.59
-10.9 r.96 0.6t1 0.72t67 100.80

l4'1.92 0.709610
233.69 0.70793s
230.16 0.708298
164.08 0.t27535
779.42 0.716310
175.28 0.725988
203.37 0.7 t6237
674.51 0.7t3r55

0.7060 1.00
0.7049 0-97
0.706s 1.22
0.7232 1.66
0.7154 3.46
0.7186 1.19
0.7133 1.48

t55

0.72566

0.71t4
0.7t4t

0.98

474.38

0.71620

0.7146

2.22

Nd e 67sl6sr calculados para 625 e 800 M4 respectivamente.
Amostras DR, com resultados em itálico: extraídas de Ragatki (l d9g).
ÊNd

(625,f00)

e isr(625, 800): epsilon

t.75

fflr"Jiå'

Dados isotópicos sm-Nd e Rb-sr para rochas granulíticas,
anfibolíticas e orrognaisses

Amostra l47Sm/

144Nd/ Sm Nd
eNd TDM 87Rb/
44Nd r43Nd (ppm) (ppm) (ezsl
x¿- ios¡

ACGl14
ACGI I9
ACGI l1
4F312

0.136

0.sue48 r.650

875r/
86Sr

7.34i -""ä*i:î'åXlä

Rb

Sr

iSr(625) TDM

(ppn) (ppm)

sr

o.rouru

555.81 0.706417 8.70
10.60s -s.3 2.28 ó.ó¡io ó.iðàsr 6.92
8.05 284.09 0.706360 4.24
5.14 859.45 0.706401 16.46
0.r45 0.5r200r 13.100 s4.780 .8.3 z.2s
3:äß
3:äi111
72.84
409,98 0.708569 1.51
0.r28 0.5r ree6 e.t72 43.17s -7.1 1.87 ó.ih;
i).;¿);s?s
27.27
590.20 0.708387 3.88
0.138 0.512114 5.313 23.263 _5.5 1.86
o.zlzs
o.ltozsa 22.5t 196.08 0.707324 t.74
0.139 0.s12171 8.287 36.103 _4.s t.76
o.tog+ oi.zoàqet t6.87 445.45 0.705487 2.82
0.r40 0.sl le30 2.448

EM254a

TPl26a
NESG40e

y{73t

0.132 0.512341 6.548
YA-31a 0.121 0.s1t990 4.554
vA-50 0.114 0312002 6.472
VA34m 0.130 0.512076 4.256
BO-07 0.099 0.511l8l 5.0ó3
acb-100e 0.114 0.511785 9.651

M8540 0.t02 0.sÍ329
acgualO8 0.129 0.512064
GR680

EM205a

vRP75
IJl663a

4,274
4.909

0.096 0.511805 9.t22
0.089 0.5lZOsl 8.062
0.088 0.510754 23.179
0.t16 O.SttgZZ tO.B24

Granulitos intermediários

29.974 -0.6
22.799 -6.6
34.429 -5.8
19.831 -5.6

1.31 0.t586 0.707716 32.47 592.46 0.706302 2.49
1.73 0.6564 0.713073 76.37 336.78 0.707221 1.18
1.58 0.5266 0.717084 86.52 475.78 0.7t2389
t.74 0.3757 0J1t640 38.33 295.34 0.708291 t.9g
30.840 -20.7 2.47 0.3304 0.712352 60.97 534.14 0.709406 L78
2.17
51.375 -10.0 1.90 0.2109 0.710877 37.08 508.81
0.708997
25.248 -18.0 2.34 0.22t9 o.7t4sgt 43.81 571.68 0.7t2613 2.90
3.89
23.032 -5.8

t.75
57.699 -8.2 1.59
54.585 -2.9 1.21

0.8490 03t49g5 108.86 37 t.25 0.707427 t.o7
0.1963 0.708590 41.46 61t.27 0]0684t 2.33
0.2862 0.707447
1108.19 0.704896 t.33
l59.tl2 -28.1 2.78 0.2736 0.712531 109.62
159.37 1686.03 0.710092 2.66
56.462 -7.5 t.74 0.3685 0.710817 72.06 565.96 0.707532
1.67

vRp-80 o.ue 0.sr23re s,t44 26.04ss f.o.*iilîuåiiiì, o.r,oo,,
AF3t7a 0.092 0.srr253 2.638 17.416 -18.7 )is 0.178t 0.71770s 24.78 329.86 0.714072 4.40
21.82 354.96 0.7t6122 5.95
cMl006a 0.112 051200s 6.382 34.531 _s.5 t.;i t.407s
0.722s47
ll5.l4
236.91 0.7t0396 1.04
sS123ta 0.095 0.512037 4.699 30.01I _3.6

tts

t.0456 o.7t77tg I18.36 327.81 0.708398

pHeT/08a 0.10e 0.s1rel0
r0.6r6 58.703 _r.ronÏå:"itìï, 2s 0.723627
pH97t12 0.103 0.511949 10.035
s8.677 _6.0 i.;i r.t27s 0.7t8816
MCH-02 0.12s 0.st2t74 4.273 20.723 -3.i i.fi
0.6643 o.7tts56
0.r r0 0.5117e0 7.300 3e.s46 _gl.z
1136s
i.ù
OX-l0a* 0.113 0.511795 24.540 t3t.530 -9.8 i.8ó l. ß 0,726620
VRp83a 0.119 0.511581 10.169 51.529 _14.5 ;.,5 o.2oro
o.7tllt2
vRp4s 0.108 0.sl r668 8.13ó 45.3s0 -l1.9 i.óã ò.:ls+ o.zro¡zl
vRp2s 0.101 0.5u861 8.48e so.74t _i.s 1.,; ò.uro, 0.708202

Nf57b
Nps2b

1.05

t79.37 367.99 0.7t1036 1.07
149.71 384.M 0.708761 1.04
I16.88 509.25 0.706034 1.05
n6.54 209.57 0.712293 |.07
5l

.02

734.64 o.7o9g2o

69.53 637.95 0.708009

3.32

t.g4
63.79 2633.85 0.707578 5.97

*L'r?"tll,rr,

0.187 0.s12575 1.2s7 4.0s8 _0.,
0.148 0.s12188 3.436 14.038 _i.s

t.si

ð.rozr

0.713613

o.zrosss

8.09

n.4l

150.91 0.712230
306.43 0.710038

eNd (625) e iSr(ó25): epsilon Nd e ETSr/8óSr calculados
para 625 Ma; * análise extraída de Sato (199g).

i00

5.08

5.6s

Tabela D'3' Dados isotópicos Sm-Nd e Rb-Sr para granitos crustais da
região de Atibaia, piracaia e Nazaré paulista (Sp).
Amostra

NP48a
NP50a
NP4Of

NP5I

NP4la
NP43
NP54
NP5óa
NP45a

Dla
Dth

l43Nd/
ïll{
r44Nd l44Nd

sm (ppm) Nd

0.100 0.511619
0.093 0.511401
0.101 0.511428
0.097 0.511584
0.106 0.511614
0.076 0.5t 1320
0.06ó 0.511408
0,099 0.s11737
0.070 0.s11688
0.138 0.51r7t?
0.t1t 0.51t80

(ppm) €Nd r(DM)

(ó2s)

Nd

7.860 47.404 -12.?
7.249 47.365 _15.8
4.48s 26.940 _16.0
3.780 23-464 _12.7
5.819 33.156 _t2.8
8.422 67.167 _16.1
13.002 119.644 _13.6
4.296 26.120 _9.8
13.054 113.013 _8.4
1.00
4.40 -t3.4
5.09 2t.90 _12.0

1.91

2.06
2.18

l.9l
2.0t
1.89

L68
1.73
1.43

2.47
2.53

87Rb/
8óSr

ETSr/

Rb

Sr(ppm) isr

(ppm)

(62s\

865r

T(DM)

sr

3.0654 0.760027 207 .29 t96.66 0-732.10r t.32
1.4276 0.726169 173.t9 351.64 0.713443 l.t8
1.5302 0.729843 156.15 295.90 0.716202 1.27
1.2s30 0.729433 t25.9r 29t.3s 0.718263 1.53
1.5727 0.7327t1 140.96 2sg.g6 031869? 1.36
0.7926 0.719826 164.00 s99.37 0.712760 t.s1
0.5848 0.717409 t56.72 776.14 0.712197 1.83
1.8986 0.730531 208.38 318.26 0-713605 1.05
0.3733 0.712646 t76.34 1367.30 0_709318 1.98

0.7t 0.73084 37.u 150.30 0.72151 2.80
0.87 0.74928 116 147 0.72370 Lt5

Tabela D'4' Dados isotópicos Sm-Nd e Rb-Sr para granitos tipo Pinhal, região
de pinhal, Caldas e Campestre (Sp-MG).
Amostrâ

Pll97 /01a
PH97 /02a

PHr82b
PHl2c
PH97 /09

PB78
SC77a

cA-200
PH97/14
PIl97 /16
PH97 /22â

t_4119 l43Nd/ Sn (ppn)
l44Nd 144Nd
0.090
0.083
0.063
0.077
0.057
0.065
0.103
0.112
0.102
0.097
0.087

0.511656
I
0.511464
0.511489
0.5tts42
0.511594
0.51 1896
0.srt929
0.st195'1
0.51t978
0.5t 1784
0.5116l

Nd

(ppm) ¿Nd

T(Drvf)
Nd

i(,2s)
6.805 45.479 _10j
4.4t7 32.316 _10.9
6.966 66.831 _12.2
13.180 103.095 -12.9
t2.948 136.309 -10.3
14.421 t34.134 _g.g
3.429 20.16s -7.0
12.s84 68.093 _7.r
5.197 30.662 _5.8
4.687 29j01 _4.9
s.009 34.764 _7.9

1.72
1.66

L59

l-74
1.46
1.48

1.57

r.66
t.48

l.3g

l.5t

87Rb/
8651

ETSr/

Rb

(pprn)

S(ppm)

865r

1.6937
2.6234
1.7446
1.8937

iSr
(625)

T(DùO
Sr

0.730979 164.28 281.28 0.7,15881 1.20
0.733473 l9l.l4 211.34 0.710087 0.84
0.723932 2t3.23 354.t9 0.708380 0.88
0.726158 200.24 306.50 0.709277 0.89
t.?42t 0.723170 t47.27 343.57 0:1t2097 l.l9
2.3259 0.730003 2t7 .29 270.88 0.709269 0.84
3.1248 0.736266 219.2s 203.58 0.708410 0.77
3.3454 0.736718 238.52 206.88 0.706896 0.73
1.3880 0.723256 t9t.27 399-29 0.710883 t.07
s.1858 0.758450 245.07 137.42 0.7 t2221 0.76
4.0045 0.745332 215.78 156.48 0.709634 0.76

eNd (625) e iS(625): epsilon Nd e 8'Sr/sSr calculados para 625 Ma. Valores
em itrálico extraídos de Ragatþ (1998).

Tabela D'5' Dados isotópicos Sm-Nd e Rb-sr para
rochas da supersuite mangerítico-granítica São
José do Rio pardo.
Amos.ra l,t7sm,/ l43Nd/ Sm (ppm) Nd (ppn)
eNd T(DM) 87Rb/ 87S¡/ Rb (ppn) S(ppm)
t44Nd l44Nd

l0b*
9A267b
cA293b
cA198b
CA205a
cAI36a
cAls6
cAI

(62s) Nd 8651 865r
Maciço São Pedro de Caldas
0t2o 0.512175 12.890 64.198 -2.9 l_41
0.t17 0.512088 t2.458 64.¡¿í -4.4
l.5t 1.5954 0.721793 log.32
0.t21 0.st2132 12.770 ¿i.;;;
-3.8
1.49
1.2s84 0.718398 |t.14
0.079 0.5r 1903 t2.2sg 93.704
-5.0
t.29
0.6071
01tt682 106.80
0.127 0.51210s 8.s24 +i.sii
-4.8
1.63
t.t6s7
o.7l7gtg
83.99
0.119 0.512098 ll.l48 sà.qii
44
1.52
3.3695
0.737011
1s6.45
0,084 0.511823 19.309 139.08;
-6.9 1.43 5.4887 0.755351 162.35

vRpó2 0.r2
VRP49a

vRpl,'
vRp'e

vRpr2

vRpl9
VRpsla
vRp46a
vRp4r
vRp29

MCH-'r
AC6/14
NESGIoo
4R982
t'M2r9
AC4/6/tc
oFr9r2

0.rl?g9?
0.097 0.511908 ?9lrå'""tff;åffRosuerdaFarh'a-rt*';.åî"o',0"î1îåîn"
t3.640 S+.ISO _6.3 1.48 2.2754 0.727377 t2..7t
182.25
0-09'7
1980 t2.217 75.874 4.g t.3g 2.1860 0.726s03 125.44
0.r l0
'-sl
0.s1t'1st
1g.4s0 roã.Àoi -s.6 1.83 Z.s1s0 0.732s48

0.0s7 0rÏÍr9 o.ror*"tor"o'.oYi""
0'123 0.s1r725 7.431 ¡o.oii
0ll9 0-5lls8r l0.ló9 sl,iõ
0'112 0.sll71r t4.t7s ;¿.r;i
0lr3 0 str?23 8.s42 ¿i.õrô

0'l2l 0.s11776 tt.63g

58.127

2.2t
2.3s
t.9s
1.98
2.07

_9.3
-8.5
-s.6
-4.6

198.53 0.707571 0.87
255.80 0]07180 0.9t
509.18 0.706269 I.l I
?08.69 0.707s28 0.96
134.74 0.706974 0.73
85.99 0.70u22 0.68
1s6.20 0.707027 0.7.1

t2t.s0

0.9988 0.7tgg02 67.46
't.Bs
0.2010 o.7tt7t2 s1.02
0.5531 0.714778 70.77
1.0198 0.7ts744 s7.88
0.7362 0.716677 7s.34

s98.71 0.706992 1.62
195.66 0_7t0998 1.25
734.64 0.709920 3.32
370.42 0.709847 l.6l
278.03 0.710654 1.22
296.36 0.710115 L39

0.108 0.st2022 13.s87 76.073 9;ootn"lï;totuonrou
0-722426 116.87
0123 0.s12066 9-167 +s.õóã -5.3 1.63 t.6t6s 0.721242
110.48
0.113 o.strgTz 9.156 ql.s:16 -6.3 1.62 o.7r3g
0.714278

0.u3 0.5r8r7 10.070 s+.oli
0 t7
0.st879 22.14 lis.izo
0'104 l76s 10.7s3 Ai.óOí
0.114 0.s12064
'.sr
8.324 u.t;;

T(DM)
Sr

232.t8 0,707093 0.78
166.34 0.7070t7 0.79
120.9t 0.706963 0.74

-îolit",lîr*'"tflr?;o'îîîåäT"

-11.9
-A'
-11.3
-n.2
-10.8

iSr
(ó2s)

68.55

l.8s 0.6rs0 o.7r44sl 86.95
r.84 0.5280 0.7t152g 62.97
1.76 0.270s 0.70s3s5 73.76
r.48 r.9051 0.72385s s6.ts

eNd (625) e iS(625): epsilon Nd e 8?Sr/8óSr calculado
s para 625 Ma; * análise extraída de Sato (1998).

20s.16 0.707712 0.87
197.95 0.706828 0.83
278.00 0.707914 1.20
409.31 0.709008 1.42

345.t9 0.706823

t.26

789.08 0.706944 1.89
146.32 0.706876 0.80

ANEXO E- Resultados

de analises U-Pb para granitos e gnaisses da NESG.

t¡tDånho Pb
(Írc) (pp-)

U

obs€ûådo

(ppn)

206pb/

206Pb/

o/o

204Pb

238U

€rro

fazoes coÌrig¡das

207Pb/
235U

o/úer

idades (Ma)
201Pbt

20óPb/

206Pb

238U

2tlvbl
23sU

207Pb)

Z06Pb

Pll97/01- biotite granito- Pirhâl

0,55
0,6
rnz, s
0,65
mz,s,y,eq 0,'1
zi,2g,p,ab nm(l)
zi,s,p,ab mcl )
z¡,s,p,ab mcl)
zi,ss,sh mcl)
z¡,3s,m,p,na m(0)
z¡,2Os.p,na m(0)
z¡-3s.p
m(+ l)
mz, s,

N

el

P¡tÞ

0,004
0,003
0,003
0,004

86,2

701,1

212,0

0,09'1'7 5

0,6

0,80430 1,1
0;19986 0,7
0,82510 0,6
0,79816 1,2
0,81397 0;7
0,81637 0,'1

170,8

1674,3

643,0

0,09849

1,0

26,3

226,5

't-19,0

0,10380

¡o

0,8223t 1,0

153,1

1628,3

2092,6

0,0962t

0;1

129,1

1380, r

1492'7,9

0,09600

0,5

152,2

1362,4

621,2

0,103'16

0,7

0,002 2194,'l
0,001 5363,7

8248,3

1260,t

0,09473

I,l

0,7831 l,l

0,05996

24s63

2916,8

0,09641

0,9

0,05995

22'7s0

162,3

0,09332

2,4
0,9

25t5,3

35t'7,6

2659,3

0,09704

1,I

2128,5

921,0

1533,0

0,09654

0,6

2965,7

2'7't2,3

2003,6

0,09931

0,6

3342,8

1364,8

469,4

0,09633

1,2

265,1

0,09731

0;I

0,004
0,015
0,003
0,004
0,010
0,047
0,004

208,3

t662,8

0,87431
0,81526
0,81398
0,89156

4,0
0,'t
0,5
0,1

0,0601I
0,0ó009
0,06026

0,060t0
0,06066
0,06057
0,06056
0,06109
0,06146
0,06150

0,06232

m¡rscoviiâ-b¡otitr grâniao- Àrib¡iå

m¿s,el.ye 0,55
m¿ s
0,6
mz,s,al
0,65
0,65
zi,s,p,bt na
nmcl)
zi,s,na
rnGI)
z¡,2s,bt,sh,br m(+l)
zi,s,pbr,br m(+2)

15896

666,'1

0,091?8

t534,9

9t7,4

0,09613

l,l

424,4

516,8

0,08578

1,5

454t,5

284,6

0,07503

0,6

4849,0

471,6

0,07292

0,5

0,9
0;t't't34 2,5
0;16539 1,0
0,80332 l,l
1,26133 i,5
0,62435 0,6
0,6tr249 0,6

0,002 2881,2 9'145,t
0,0002 3609,8 1'1099
0,002 5409,'t 20155
0,003 146,05 t537,2

3621,0

0,09876

0,7

o,a24t3 0,8

142'1,6

0,09645

0,8

r39t,9

0,0994r

0,6

0,09r 86

l,l

0,80538 0,8
0,83026 0,6
0,76989 1.2

0,00014
0,0011

4916,8

3920,'l

0,003 144,8
0,005 39,0
0,004 396,0
0,005 371,9

0,79695

0,60413
0,60481
0,06061

0,10665
0,06035
0,06589

597,0 599,3 607,7
594,1 596,8 606,8
6t0,4 6ì 0,9 612,9
592,8 s95,8 60'1,1
598,6 604,'t 62-1,4
60t,2 606,0 624,2
605,5 609,3 623,5
636,7 63't,9 642,3
592,2 60s,4 655,3
590,9 604;7 656,7
636,4 647 ,2 685 ,2
593,4 587,2 602,0
593,4 595, | 601,8
575,t 584,0 6t8,4
566,1 577,t 620,8
s9 ,7
598,-1 625 ,2
530,5 828,5 1742,9
466,4 492,6 616,2
453,'1 516,1 802,9
t

3,'1

5,3

4,6
4,6
8,3

ìs
15,0

6,9

t,8
4,2
3,9
3,0
14,0
'1,'7

3,'1

4,0
5,3

2,'l

NP.lof- gr¿ladå-biotitå g¡¡nito- N¡?¡re Paulistâ+Af)

ñ1s,t
m¿s
mz,s,eq
4pr,ls

0,55
0,6
0,65
no

'7

53.1

0,06052
0,06056
0,06057
0.06078

,2 5 0,4 622,2
593,5 599,9 623,8
ól r,0 613,8 624,1
566,6 5',t9,'1 631,5
607

1

4,0
6,4
2,4
4,8

ANEXO E- Resultados

de analises U-pb para granitos e gnaisses da NESG (cont.).

t¿månho pb

(pp'")

U
(pp-)

observado

206Pbr
204Ph

Vo

201PW

238U

erro

235U

CA267b- m¡ngefite, S.p. Celdss

zi,los,p
zi'tå.P

nû¡(-t)
mcl)
zi,Es,sm,cl,p mcl)
zi'4s,p
m(0)
zi,tsp(p m(+l)
zi,3s.p,ls m(+l)

0,070
0,034
0,021
o,o2'I
O,Oi3
0,041

PH97I0Eå- bìot¡te ortho$¿irs€

gr¡ritico, Ibitiurs

m4s

0,6
mz,s,eu,Ê,py 0,6
mz,2s,ft,py 0.6/3
mz,s,fr,py 0,65
mz,s,¡o,py 0,65
o

18,5 174,9
3,8 34,6
4,6 43,4
I1,0 110,2
i,3 it,O
19,8 lj4,j
de

zi,Ag,et,pk nnCI)

nm(-l)
m1s,Î,y,al 0,8
mz,eu,r,y 0,8
mz"r,le
0,6
mz,r,eu,sm 0,6
ru,eu./fr,blrd m(+l)

0,008 355,7 3447,0
0,02'1 52,2 538,3
0,0053 1426 t4.t3,s
0,018 4t30,5 3gg4,.l
0,019 3994,3 B9gO,7
0,003 3184,8 7183,5

0,19j

6,1

985,3

0,09951

1,0

0,82964

1,0

36s,6

0,09874

1,8

0,82570

1,9

245,4

0,09969

3,6

0,83323

3,6

291,t

0,09878

2,8

0,82s36

2,9

383,3

0,0980ó

t,6

0,8 t255

t,6

457,9

0,10085

1,3

0,842'19

1,3

1073,5

0,09619

o,7

o;17650

0,8

282,2637
'742,952

o,09'74t

1,2

0,80825

t)

0,097'13

0,7
2,5

0,81143
0,74860
0,80929

¿,o

Minas

0,003 2317,2 t445,6
0,003 2345,6 1354,3
0,007 24to,o 1125,8
0,002 2270,4 tjt3,j
0,005 1905,4 1332,4

VAl67a- c¡adta{ranada gnaisse, Varginha

zi,¡Og,r,eq,t¡

razoes corrig¡das
o/.e¡

206pbt

63,5

2'7

5,712

883,4561

0,094t'1
0,09742

1,0

0,8

l,l

idaded (Ma)

207!bt
206Pb

238U 235U

+t-

206Pb

0,06047 6tt,6
0,06065 60'7,0
0,06062 612,6
0,06060 60'7,2
0,06010 603,0
0,06061 619,4

613,4 620,3 4,8
6|,2 626,9 l t,0
615,4 625,7 13,0
61r,0 625,t ll,0
603,9 607,1 't,7
620,'t 625,5 5,3

0,0585s 592,0
0,06018 599,2
0,06022 601,1
0,05766 580,1
0,06025 599,3

583,5 s50,3 6,0
601,5 6t0,0 6,9
603,3 6t 1,5 4,1
567,4 516,'1 l5
602,1 6t?,5 4,8
646,9 684,2 2,3
623,0 644,3 2,4
59ó,5 60't,2 5,9
605,8 6t2,2 3,8
606,8 6t2,4 t,4
611,4 613,0 2,4
597,6 595,3 17,0

1064,9

0,t0374

0,5

0,89105

0,5

I'16'Ì,8

0,1004'1

0,5

0,84't04

0,6

8t0,5

0,09&6

1,2

o,79935

1,2

3648,6

0,09823

1,3

0,81591

I,J

14718,9

0,0984s

3364,9

0,09941

0,5
0,5

0,81778
o,82597

0,5
0,5

618,26

0,06229 636,3
0,06r 15
6t'1,2
0,06010 s93,6
0,06024 604,t
0,06024 605,3
0,06026 611,0

0,09't24

2,6

0,80t 39

2,7

0,0597'7

Razoes ¡sotopicas radiogenicÀs conigid¿s pa¡-a bi¿ncq
Pb inicial e fraciolamento (0,18% po¡ unidade de massa quando
corridas no contador Dely)
mF monazitq zi= zitcao; s= crist¿l unico, m= muldplos crist¿is; p= prismaticô;
ab= abradado;
na= nao-abradado; g= gr¿o; sl= aliquotr; lg= gra¡de;
sm= pequer¡o.

Abreyiacoes:

206Pbt 2o7Pbt 2o7Pbt

598¿

