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O granitóides Neoproterozóicos clo Cinttrrão ile Cisalhamento Paraíba

do Sul no Estado do Rio cle Janeiro são divididos regionalmente em quatro

grupos tectônicos principais denominados, do mais antigo para o mais novo, de

pré-F2, sin-F2, sin-F3 e sin-F4. Os pré- e sin-F2 são caracterizados por batólitos
lineares, foliados, concordantes com a estruturação regionai, de características

orogênicas, posicionados em nível crustal profi-urdo (facies anfibolito/granulito),
com os pré-F2 sendo de composição expandida (tonalítica-granodiorítica-
granítica), e os sin-F2 de composição não expandida (granítica); os sin-F3 são

caracterizados por maciços menores, igualmente alongados, f'oliados nas bordas,
intimamente associados às zonas de cisalhamento dúrcteis de alto ângulo do tipo
Além-Paraíba do Sul, tendo composição dominante monzogranítica; os sin-F4 são

caracterizados por maciços subarreclondados, na forma de bossas ou de sfocks,
raramente como pequenos batólitos, em geral não foliados, de colocação mais

rasa do que os anteriores, de composição entre monzogranitos a sienogranitos e
álcali-feldspato granitos, sendo comum associação de enclaves microgranulares.
Tais granitos são tectônicamente desvinculados das zonas cle cisalhamento
anteriores.

Geoquimicamente, os granitóides pré-F2 representam tm magmatismo
meta-aluminoso a fracamente peraluminoso, com índice de Peacock cálcico (Bela
Joana e Niterói) e cálcio-alcalino (Sena dos Orgãos, Angelim, Serra das Araras ).

com trends dc cvolução dominantcmente cálcio-alcalinos no diagrama AFM. Nos
diagramas de discriminação de ambientes tectônicos, classificam-se como
granitos de arco vulcânico e sin-colisional, ou ainda como granitos pré-colisionais
e fracionados mantélicos. São rochas mais evolLrídas do que as séries cálcio-
alcalinas típicas, com teores mais elevados em K, Rb e em elementos FIFS, e

mais empobrecidas em Mg, Ca e Na (entre 0,5 -lyo abaixo ).

A existência de um zoneamento geoquímico através do cinturão, para os

granitóides pré-F2,, com séries mais cálcicas na porção intema, a SE, e mais
potássica na porção extema, a NW, é interpretada como o l'esultado de uma zona
de subducção megulhando para NW. As idades ao redor de 620 Ma, obtidas
pelos métodos Rb/Sr, são consideradas como idades mínimas para este

magmatismo.

RESUMO
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Os ciados geocronológicos obtidos, juntamente com os disponíveis na
literattua, permitiram caracterizar quatro intervalos principais de atividade
granítica Neoproterozóica na região: (l) entre ó00 e 620 Ma, podendo chegar até

650 M4 definido como o período pré-colisional; (2) entre 600 e 590 Ma,
podendo ter-se prolongado até 570Ma; (3) entre 560 e 530 Ma, comespondendo
ao período tardi-colisional e, (4) entre 520 e 480 Ma, relativo ao período pós-
colisional.

São propostos dois modelos tectônicos para explicação deste

magmatismo, ambos envolvenc'lo num primeiro estágio subducção de litosfèra
oceânica, com formação de batólitos cálcio-alcalinos, de composição expandida,
comparáveis aos tipo-l Cordilheiranos; num segundo, ocorre colisão oblíqua de

massas continentais, com geração dominante de granitóides do tipo-S; num
terceiro, em regime essencialmente transpressional, em condições
intracontinentais, se dá a geração de granitóides de composição não expandida,
comparáveis aos tipo-l Caledonianos ou tipo-l Hercínicos e, finalmente, num
quarto estágio, marcado por um regime dominantemente extensional, há uma
recorrência clo magmatismo do tipo-I, porém já aparentemente desvinculados clas

estrutrturas NE-SW do cinttuão.

Os dois modeìos propostos diferem ftrndamentalmente entre si com
relação ao limites do segmento crustal situado atrás do arco rnagmático, a NW.
No primeiro modelo, a Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul aparece como uma
presumível estrutrra tranforme trans,fitrm /àults no período pré-colisional,
enquanto no segundo, eia representaria uma estrutura formada entre os períodos
sin- e tardi-colisional, com a 'Zona de Cisalhamento Juiz de Fora aparecendo

então como a provável estrutura transf'orme, e que teria sido Lrma estrutura ativa,
posteriormente, e atuado como principal elemento cle articulação entre os eventos

de colagern ocorridos ao longo clo cinturão de cisalhamento Paraíba do Sul.
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I. rNTRODUÇAO

cAPÍrulo I

1.1. DEFINIÇAO DO TRABALHO

O interesse do autor pelo estud<l das rochas granitóides Neoproterozótcas
do Estado do Rio cte Janeiro teve início com a orientação de uma pesquisa de

iniciação cientifica, financìada pela FAPESP (Proc. 86/3114-8), que resultou na

publicação de um trabaiho de siutese (cartográfica e petrográfica) sobre essas

rochas, em 1987,

Na ocasião, o aspeoto que mais chamou a atenção do autor foì a expressão

cartográhca desse magmatismo, pois mais de um terço da área de exposiçâo das

rochas pré-cambrianas do Estado do Rio de Janeiro é constituída de rochas
granitóides Neoproterozóicas.

A partir de então, o autor passou a se dedicar ao estttdo desse assturto,

enfocando seus diferentes aspectos estruturais, petrográficos, metamórficos,
litogeoquímicos e geocronológicos, com o objetivo de oaracterizar este

magmatismo, assim como entendê-lo no contexto de evolução tectônica do

C'rturão Paraíba do Sul.

Após sucessivas etapas de campo, o atltor teve a oporhmidade de passar

aproximadamente anos na França (88/89 e 90191), trabalhando em laboratórios da

Universidade P¿uis VI e da Escola de Minas de Palis, onde realizou cerca de

duas centenas de análises químicas de rociras. O autor teve tarnbérn oporturidade
de obter dados de datações radiornétricas, pela metodologia Rb/Sr, no

Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade Blaise Pascai - C.N.R.S., de

Clermont-Fenand.

Foram identificaclos, no Estado do Rio de Janeiro, cerca de meia centena

de maciços graníticos Neoproterozóicos. Destes, f'oram selecionados dez maciços
para estudos petrográficos, litogeoquírnicos e geocronológicos. Os maciços
estudados cobrem, de maneira geral, os diferentes estágios de evolução dessa

granitogênese no espaço orogênico e representam diferentes níveis crustais de

colocação desse magrnatrsmo granitico, Os corpos selectonados, alguns deles ¡á
estudados por outros autores. sobretudo aqueles com características tardi- a pÓs-

tectônicas, são representados pelos rnaciços Bela Joana (fácies granulito), Niterói
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(transição granulitoianfibolito), Angelim (anfibolito intènor), Serra dos Órgãos e
Serra das Abóboras (anfibolito superior/rnédio), Pedra Branca, Sana, Nova
Friburgo, Mangaratiba e Mambucaba (fácies xisto-verde).

Estes maciços são classificados em relação às fases tectônicas regionais e

aos seus dominios estnrturais de ocorrência. Eles são divididos em três gnrpos
tectônicos principais de granitos, referidos, do mais antigo para o mais novo,
como Sin-F2, Sin-F3 e Sin-F4. Os granitos Sin-F2 são representados por grandes
batóiitos lineares, foliados, concordantes com a estrutua do cinturão, de
cornposição expandida (tonalito/granodiorito/granito), tendo sido afetados pelo
principal evento de metamorfsmo regional. Os granitos sin-F3 são caracterizados
por maciços menores, muitas vezes foliados, com estmturas íìequentes de orìgem
magmática e deformacional, sendo igualmente alongados, de composição não
expandida (granito/granodiorito), colocados posteriormente ao evento principal
de metamorfsmo. Os granitos Sin-F4 correspondem a maciços arredondados,
composicionalmente similares aos anteriores, porém de colocação mais rasa, e
posicionados mais tardiamente em relação à orogênese, num momento em que as
estrutrras NE-SW do cinturão começam a perder em importância no controle
desse magmatismo.

Os estudos aqui apresentados sobre os maciços graníticos e proterozóicos
clo Cinturão Paraíba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro, envolvem discussões
apoiadas nos aspectos estrufurais, tectônicos, petrográficos, litogeoquímicos e
geocronológicos, juntamente com uma proposição de rnodelagem geotectônica
para geraçào deste magmatismo.

Os resultados aqui apresentados sobre o estndo do magmatismo granítico
Neoproterozóico da porção central do Cinturão Paraíba do Sui, no Estado do Rio
de Janeiro, encontram-se baseados em dados de campo, geológicos, estruturais,
petrográficos, litogeoquímicos e geocronológicos, incluindo também uma
dicussão pormenorizada das informações disponíveis sobre este magmatismo na
região estudada, juntamente com uma revisão das classifìcações existentes na
literatura ir.rternacional sobre rochas graníticas, envolvendo seus diferentes
aspectos.

I.2. OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho tem o objetivo de definir a natureza e o tipo do rnagmatisrno
granítico Neoproterozóico associado ao cinturão Paraíba do Sul no Estado do Rio
de Janeiro, assim como seu provável ambiente tectôltico gerador, visando
contribuir para a elucidação do complexo quadro de evolução tectônica deste
importante segmento cnrstal,
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Além disso, objetiva-se a aaracteização espaço-temporal deste
magmatismo, sua importância em termos da acresção cnrstal e clo rnodelo
tectônico compatível para a explicação dessa granitogênese.

I.3. MATERIAIS E MÉTODOS

A realização deste trabalho envolveu a combinação de metodologias de
campo, de escritório e de laboratório, cqas fases mais importantes são detalhacias
a seguir.

I.3.I. TRABALI{OS DE CAMPO

Os trabalhos de campo foram realizados em duas etapas principais. A
primeira etapa consistiu da realização de perlìs geológicos regionais, onde
procurou-se definir a relação estrutural dos granitos com as rochas encaixantes,
enquanto a segtmda foi dedicada mais ao estudo da variação fàcioiógica e
estruhral interna de cada rnaciço granítico, procurando assim amostra¡ toda a
diversidade laciológica exisrente.

Dtnante a primeira etapa, f'oi efetuada a caracterização estnrtural clos
maciços granitóides em relação às fases tectônicas de deformações regionais,
juntamente com a definição dos principais domínios estruturais, e seleção dos
maciços mais representativos para estudos litogeoquímicos e geocronológicos
posteriores.

A classificaçâo dos rnaciços em relação às lases de deformações regionais
foi feita com base na relação geornétrica entre as estrutrras intemas de cada
rnaciço e as estruturas de penetratividade regional. Dentre elas, utilizou-se
estruturas de "refèrência" como o bandamento regional e as zonas de
cisalhamento dircteis de alto ângulo, nos diversos domínios estruturais
considerados.

A segunda etapa, principalmente a parte referente à amostragem
faciológica, foi desenvolvrda sempre qne possivel ao longo de perfìs transversais
à disposiçâo regional dos maciços, levando sempre em conta a escala do trabalho.
Para os maciços tardios, classificados aqui como Sin-F4, de colocação já
independente da estnrturação regional, o procedimento de amostragem reg*,t
critérios de variação fàciológica e de representatividade dos maciços.



1.3.2. TNTEGRAÇÃO DOS DADOS

inicialmente, foram integradas todas as informações cartográficas e
petrográficas disponíveis sobre as rochas granitóides do Estado do Rio de
Janeiro, a partir dos dados oriurdos do "Projeto de Cartografia Geológica Básica"
desse Estado, na escala de 1:50.000, realizado sob Coordenaçâo do
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM) durante
as décadas de 70 e 80.

Os dados cartográfìcos foram inicialmente coiigidos mrma base topográfìca
I:250 000, passando-se depois para escala l:400 000, sendo aqui apresentado
ttuma escala extremamente reduzida.

Paraielamente, foram reunidas em ficha padronizada as informação
existentes sobre cada maciço, contendo os seguintes dados: nome do maciço;
folha cartográfica de ocorrência; resumo da geologra local; natureza dos contatos;
forma e superfìcie do corpo; estuturas intemas (tipo e natureza); textura;
granulação; minerais essenciais, acessórios, opacos e secundários;
mineralizações; composição; tipo tectônico, inf'ormações geocronológicas,
geoquimicas e referências bibliográfìcas.

I.3.3. DADOS ANALÍTICOS

(ieotluímrcos

As ¿urálises químicas de rochas f'orarn efetrndas no Laboratório de
Geologia da Escola de Minas de Saint-Etienne, França.

Os dados folam obtidos por: espectrometria de fluorescência de raios-X,
utilizando-se espectrômetro Philips, modelo PW 1404, e espectrometna de
emissão por ICP (lnducetl (loupled l'\as'ma), empregando-se espectrômetro
rnodelo iY38PI + JY32P.

A exatidão dos resultados é assegtrada pela comparação/aferição com
padrões internacionais certificados, utilizados simultaneamente nas cleterminaçoes
de cada conjunto de amostras.

Os limites de detecção dos diferentes elementos traços determinados por
fluorescência cie raios-X, no equipamento exlstente no Laboratóno cie

Geoquímica de Saint-Etienne, são: 1'5 ppm para Sr, Y, Zr e Nb; 2 ppm para Ni,
Cu, Zn, Ga e Rb; 3 ppm para Hf; W, Pb, Sn, Th e LJ; 3,5 ppm para Ba; 5 ppm
para Cs; 7,5 ppm para La e 8 pprn pala o elemento Ce. Com relação aos
elementos maiores, expressos sob a l'onna de óxidos, os limites tle detecçào do
rnesmo equipamento sào: 20á para SiO2 e 5o/o para Al2Or, Fe2O:, CaO, NarO,
KzO, MgO,TiO2, MnO e H2O.
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As determinações de elementos maiores fbram feitas pelas duas técnicas
espectrométricas, Raios-X e ICP, permitindo a comparação entre os resultados
e/ou sua utilização como métodos complementares de análise. O método por ICP
mostrou-se mais sensível e, portanto, mais indicado para as determinações de
MgO, MnO, CaO e TiO2, tendo em vista que a concentração destes componentes
atinge valores muito baixos nos granitos mais evoluídos.

Geocronológicos

Os dados geocronológicos f-oram obtidos pelo método Rb/Sr, no
Laboratório de Geocronologia da Universidade Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand, França. As determinações isotópicas foram feitas em espectrômetro de
massa automático ISOMASS, rnodelo 54E VG, com duplo coletor, acoplado a
tum microcomputador HP9845B que controla o funcionamento do equipamento e
processa os dados.

As constantes utilizadas para os cálculos das idades são aquelas
recomendadas no trabalho de Steiger & Jaeger (1977).

A partir dos resultados obtidos, foi possivel a constmção de cinco
diagramas isocrônicos, os cluais são em geral de boa qualidade. As amostras
foram selecionadas com base principalmente nos dados geoquímicos. O cntério
utilizado levou em consideração as amostras que, nos diagramas Tipo Harker,
apresentavam-se bem alinhadas para o conjurto de elementos analisados. Em
consequência disso, as isócronas Rb/Sr aqui obtidas possuem um maior valor
interpretativo do que isócronas de ¡eferências usuais, especialmente para os
granitos não foliados.

As dosagens de Rb e Sr foram efetuadas por espectrometria de
fluorescência de ratos-X, no Laboratório de Geologia da Escola de Minas de
Saint-Etienne, em run equipamento de f'luorescência de raios X, marca philips,
rnodelo PW I 404, já referido anteriormente. Nas amostras com níveis muito
baixos em Rb e Sr, empregorþse o rnétodo de diluição isotópica, o qual de uma
forma genénca consiste na determinação isotópica de uma amostra em
cotnparação com outras de razões isotópicas conhecidas, denominad,a spike.

1.3.4. SELEÇÃO DAS AMOSTRAS PARA GBOQUÍMTCA E
GEOCRONOLOGIA

As amostras encaminhadas pãra geoquírnica loram prernamente
selecionadas com base ern cntérios petrográ1ìcos (macro e micro), sendo já nesta
fäse descar-tadas amostras qì-te apreselìtavam fèições evldentes de alteração ou
cleformação.



b

Durante a fase de seleção de amostras para litogeoquímica foram
escolhidas amostras representativas de toda a gama de variação textural,
composicional e granulométrica de cada maciço analisado.

Controle especial foi efetuado em amostras que, já no exame petrográfico,
revelavam feições de texturas ctunuláticas, tanto de Fe-Mg quanto de feldspatos,

ou mesmo de rninerais acessórios como apatita, zircão, etc. Idêntica atenção foi
dedicada para as amostras que apresentavam indícios de interação com uma fase

fluída, seja por alteração incipiente de fèldspatos, da biotita ou do anfibólio, ou

mesmo pela adição ou subtração de SiOz, Na, K, etc., relacionados muitas vezes

a processsos de silicificação, albitização ou greisenificação.

As amostras encaminhadas para determinções geocronolólicas foram
selecionadas a partir de diagramas tipo Harker, de tal forma que pudessem

representar todo o espectro composicional ao longo de tuna linha de evolução
magmática e sem ftlgtr do trend geral testado para todos os elementos analisados.

Deste modo, as amostras anaiìsadas são representativas de uma série magmática

e, neste sentido, as idades obtidas nos diagramas isocrônicos para os granitos não

deformados ¡efletem, necessariamente, a idade de cristalização da série.

Para litogeoquimica, as amostras f'oram pulverizadas em moinho de ágata,

enquanto para geocronologia a pulverização foi efetuada em moinho de disco

disponível no Centro de Pesquisas Geocronológrcas cla Universidade de São

Paulo - CEPEGEO/USP, seguindo-se os procedimentos ttsttais empregados na

preparação de amost¡as neste laboratório.

1.3.5. DEFINIÇÃO DE SÉRIES MAGMÁTICAS

O estudo da definição de séries magmáticas inicia-se pela escolha de um

índice de diferenciaçào. Tradicionalmente, os petrólogos de granitos têm utilizado
SiOz como índice de diferenciação. Porém, qttando se tratam de granitos

deformados, clue é a situação da rnaioria dos granitos aqui estudados, toma-se

ineutável a presença de uma fàse fluída importante no sistema, criando assim

condições para rnobilidade da sílica, o que poderá comprometer a análise dos

diagrarnas com dois elementos.

Algrrns antores têm sugerido, nestes casos, a trtilização de elementos de

menor rnobilidade que apresentam variação dttrante o processo de cristalização

magmática. Em geral. estes elementos são mais difìcilmente rnobilizados durante

os fenômenos de alteração, preseruando assim o regisffo do processo magmático.
Tais elementos são refèridos na literatttra como "elementos imÓveis", com alguns

deles (Rb, Nb, Y.. ) sendo utilizados em diagramas de discnminação de

ambientes tectônicos. a exemplo de Pearce e.t ctl (1984) Porém, como alguns

destes elementos sào muito sensíveis à cristalização de fàses acessórias, toma-se,
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nestes casos, inviável a sua utilização como parâmefo de diferenciação. Assim,
os elementos que apresentam correlação linear ou exponencial com um elemento
incompatível podem ser considerados como "imóvel" durante os processos de
alteração.

Outros aspectos devem ser considerados nesta escolha, tais como a não
participação do elemento em fases cumuláticas, o espectro de variação do mesmo
e a precisão analítica na sua determinação. Além disso, o elemento deve variar
com a mudança oomposicional, refletindo deste modo o processo de
difèrenciação rnagrnática.

Neste sentido, Ti e Mg mostraram-se como os elementos rnais adequados
como parâmetros de diferenciação, com a escolha tendo recaído no TiO2, pois
algumas amostras de composição mais básica apresentam texturas cumuláticas cle
minerais Fe-Mg. Contudo, tanto ìrm quanto o outro elemento e'ødenciam muito
bern o registro dos processos magmáticos nas rochas estudadas, tnesmo naquelas
com marcada estrutura tectônica.



2. CLASSIFICAçÃO DE GRANITOS

2.r. rNTRODIJÇÃO

cAPírulo rl

Desde os trabalhos de Pitcher do fìnal da década de 70 que o magmatlsmo
granitico com€çou a ser usado extensivamente como parâmetro rnodelador das

condições de evolução tectônrca de cintrrões clobrados. Os seus estudos estão
frurdamentados nos batólitos Mesozóicos andinos e têrn servido de base para
comparação com o magmatismo de cadeias de mesma idade e de idades mais
antigas (Paleozóicas e Proterozóicas). Além disso, tais estudos constituíram-se no
alicerce para as classificações tectônicas subseqnentes sobre granitos. Um ponto
fundamental r.ra classificação tectônica proposta pelo autot é a intrínsica
conelação dos diferentes tipos de granitos com o seu ambiente geológico
gerador, vinculando assim as característica do magmatismo ao caráter tectônico
do cintrrão móvel. Assinala, também, que o magmatismo associado a um dado
cinturào não é exatamente idêntico ao magmatismo associado a outro, pois cada
cinturão possui características próprias, em termos de evolução, no tempo
geológico.

Neste sentido, como as características geológicas de cada cinturão móvel
se refletem no seu magmatismo, os sens cliferentes trpos de associaçòcs
magrnáticas, contrastantes ou não entre si, traduzem as condições tectônicas em
que elas fbram desenvolvidas. De outra f'orma, a natureza do orógeno é que irá
condicionar o tipo de magrnatismo e suas características petrogenéticas. fais
condiçÕes são retletidas na composição dessas associações, nos seus aspectos
mineralógicos, petrográficos e geoquímicos. Alguns aspectos são impoftantes na
definição do tipo de magmatismo, tais como constituição do substrato do arco
magmático, situação espaço-tempo orogênico, espessura do pacote sedimentar,
natureza das grandes fàlhas ou das zonas de cisalhamento associadas, ou ainda a

natureza e idade da margem continental envolvida na evolução orogênica,

Baseado em parârnetros composicionais do rnagmatismo, o autor deiìnitr
dois tipos difèrentes de magmatisrno. ambos de natureza cálcio-alcalina, um
composicionalmente expandrdo, representado pela associação gabro-
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diorito/tonalito-granodionto/granito, em proporção l5:50:35, e outfo,

composicionalmente não expandido, com predomínio de granitos, sendo

reprèsentado pela proporção 2:18:80 (Pitcher, 1979a). Estas associaçÒes

correspondem,- respectivamente, ao magmatislllo tipo-l Cordilheirano e tipo-S

Hercínico, os quais serão anaiisados a seguir. Ocone, ainda, ttm terceiro tipo de

magmatismo, ca¡acterizado como "tipo Caledoniano", que corresponde ao ttm

subtipo dos granitóides tipo-l (Pitcher, 1982).

Antes de fazer uma caracterização geral destes três tipos tectônicos de

granitos, será discutida a classificação geral de granitos proposta pelo

áustralianos, que divide os gtanitos em dois tipos, tipo-l e tipo-S, e que

representa hojé um contraponto para qrtalquer outra classificação apresentada.

2.2. GRANITOS TIPO-I VERSUS GRANITOS TIPO.S

Os aLrstralianos Chappel & White se notabilizal'am na literatura sobre

granitos, a partir de 1974, ao definirem dois tipos contrastantes de granitos. aos

quais denominaram de granitos tipo-l e tipo-S. Seus estudos sobte granitos foram

desenvolvidos no cinttrão Lachlan, da costa leste da Austrália, com idade do

Paleozóico lnfenor. Os autores têm demonstrado as cliferenças entfe estes dois

tipos de granitos com base em parâmetros mineralógicos, petrográficos,

gèoquímicoi e isotópicos. De maneira geral, consideram os granitos tipo-l como

frodirtos cle tuna f'onte je nàt\Íeza ígnea, enquanto os tipo-S são considerados

como denvados de ttma fonte sedimentar'

Para Pitcher (t982), apesar de incontestável a nattu'eza da fonte dos

granitos tipo-S, os glanitos australianos caracterizam-se por uma ausência

leneralizada de pegrnatitos, aplitos e veios, coutrastando assim com os glanitos

feraluminosos a. duas rnicas, de outras partes do mttndo, considerados também

corno granitos clo tipo-S. Outro aspecto tarnbém salier.rtado pelo autor é a

associação local cie rochas vulcânicas com cordierita, encontrada nos tipo-S

australianos (Wyborn, 1978, in: Pitche¡, op. oit. )

para chappell, et dl. (1988), os granitos cleste cinturão posstleln

caracteristicas locais, que refletem as difèrenças cle composição de srtas á¡eas

f'ontes. O atltores assinalam a influência das rochas do embasatnento como área

fonte dos gtanitos e salientam oS seus reflexos no magmatismo resttltante.

A rnaior patte clos grar.ritos (tipo-l ou tipo-s) do ciuttrão Lachlan ocoÛem

como corpos intnrsivos em sequêucias turbidíticas de baixo grau metamótfco, de

icla<le Ordoviciana. onde o rnetamoúìsnto de contato acha-se bem tnarcado.



2.2.1. GRAÈ+ITOS TIPO-I

Os granitos tipo-I australianos são caracterizados por batólitos múltiplos,

de composição expandida, com associação tonalito-glalrodlorito-granito, ou ainda

com gabros e dioritos subordinados, meta-aiurninosos e pelalurninosos (ASI <

1,1), com associação ÍÌequente de hornblenda, sendo interpretados como

produtos de fusão parcial de rochas ígneas de crosta protìrnda (Pitcher, 1982;

Clrappel & White, \914,1984 e 1992).

Para Chappel & Stephens (1988), estes granitos mostram poucas

evidências diretas de subducção da litosfèra oceânica. Porém, as rochas básicas a

eles associadas (granitos máficos e gabros), referidas como lnagmatismo tipo-M,
são iguahnente interpretadas pelos autores como prodtttos da fusão parcial de

material mantélico ou de crosta oceânica subcluctada. Cabe, entretanto, salientar

que alg¡ns autores têm chamado a ate¡ção para aS variações composicionais

através do cintu¡ão Lachlan, assinalando que" nruna secção de w para E, ocorre

um aumento de dioritos e gabros (Griffon et ø1.,1978, in: Pitcher' 1982)

Os granitos tìpo-l deste cinturão diferenciam-se de serts análogos

Cordilheiranos pelo teores modais mais elevados em qtlaltzo e pela ausência de

vulcanismo contemporâneo e de diques associados (Pitcher, 1982)

Os criténos químicos utilizados para separação entre os dois tipos de

granitos (tipo-l e tipo-S) baseiam-se na razão relativamente elevada em

NazO/KzO, Fe2O3/FeO, Ca e Al nos tipo-I, em contraste com valores mais baixos

em Fe, Mg, Sc, V, Cr, Co. Ni, C\Zn, Ba, Rb,'Ih. i-a, Ce e Y r.ros tipo-S, para

valores comparáveis em SiOz (Chappel & White, 1974; Hine et al. 1978).

Os granitos tipo-I têrn razões iniciais de Sr enffe 0,704 e 0,712 e e¡,1 de T

3,5 a - 8,9. A existência de rochas com composições isotópicas evoluídas, a

exemplo das suites Jindabyne e Glenblag do batólito Bega, tem sido interpretada

como resnltado cla rnishrra de dois componentes em proporções diferentes (Gray,

1984; in: Chappetl & White, 1992). A presença de zircões zonados, com idades

u-Pb mais antigas no centfo (entre 600-1200 Ma), ref'lete uma ongem sedimentar

inequivoca para este rnineral (Cliappell & White, 1992).

A comparação dos daclos qttímicos dos granttos trpo-I com os do tipo-S

australianos tnostra um intervalo de variação composicional mais amplo em SiOz

e FezO¡ para o primeiro tipo e rnais resffito para o segundo, com valores de 69,50

r. 4,62% e 70,91 ! 2,82yo, e 3,12 + 1,55o/o e 3,06 x l'23%' respectivamente

(Chappell & White. 1992, Tabela I, p.ó)

10



11

À comparação dos dados de cornposição quírnica (elernentos maiores)
destes mesmos granitos tipo-l (rnédia de 948 amostras) com os tipo-l
Caledoniano (média de 364 amostras) e tipo-l Cordilheirano (médìa de 297
amostras) mostra que, apesar da gtande semelhança química entre eles, existem
diferenças significativas. que sào as seguintes:

- Os granitos tipo-i Caiedonianos são mais empobrecidos em SiOz
(66,98%, contra 69,98%) e CaO (2,98%, contra 3,35%), sendo mais enric¡uecidos

ern AlzO¡ (15,48%, con|ra l4,32To), FezO¡ (3,58%, contra 1,03%),TtOz (0,57%,
contra 0,43%),llgO (2,20%, cont¡a 1,56%),NazO (4,14Vo, contra 3,16%) e K2O
(3,65%, contra 3,30%).

- Os g¡anitos tipo-l Cordilheira:ros, exemplificaclo pelo batólito Peninsular
Ranges, mostralrì-se rnais enriquecidos em 41203 (15,98%), em FezO¡ (2,92%),
CaO (4,55%ì) e Na2O (3,84%), sendo mais empobrecidos em KzO (2,13%) e

sio2(67,t2%).

Os dados químicos mostram clue os granitos tipo-l australianos sào

distintos dos dernais peios teores signifrcativamente tnais baixos em Na, menos
acentuado em Al e Ti, com valores intennediários em Ca, Mg e K. A média dos

teores em Si é mais elevada (Chappell & White, l992,Tabela l,p.7\.

2.2.2. GR.ANITOS TIPO-S

Este tipo de granito, deflnido por Chappel & White (1974) no cinturào
Lachlan da Austrália, é constrastante corn os tipo-l dos lnesmos autores, e tem
sido reconhecido na lnaioria dos cinturões móveis de diferentes idades de outras
partes do mrurdo. A origern destes granitos, a partir de uma lonte sedimentar,
dificilmente pode ser contestada (Pitcher. 1982).

Os granitos tipo-S australianos são rochas de composição não expandida,
com associação gr anito-granodiorito, raramente oom tennos básicos associados.
São granitos sempre peraluminosos, oontendo biotita-Al associada tnuitas vezes
com moscovita, granada, cordierita, siilirnanita, hrmalina e ilmenita. São rochas

em geral fbliadas, com xenólitos de rochas metassedimentares, f'ormadas
principalmente em cinturões colisionais, em consequência do espessamento

crustal. Estes granitos ocorrem, localmente, associados com rochas vulcânicas
ácidas contendo cordierita (Chappell & White, 1974, 1984 e 1992; Hine et al.

1978; Wyborn,78, in: Pitcher, 1982 e 1987). Cabe rnencionar que gtanitos tipo-l
peraluninosos podem conter biotita nca em Al, em associação com moscovita +

granada-Mn -r- andalusita (Chappell & Write, 1992, p. l3).

Qurmicarnente. os granitos tipo-S siìo caraoterizados por baixos teores em

Na, Ca, Sr e Fe3'' /Fe2', sendo altos em Cr e Ni. com razões lniciais de Sr entre
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0,708 e 0,717 e valores de ÊNd sempre negativos, entre - 5,8 a -8,8. Em relação

aos tipo-I, possuem teores potrco mais elevados em sílica Q0p1%, média de 704

análises) (Chappell & Wlrite., op. cit.). Estes granitos são significativamente mais

empobrecidos em Ca, Na, Mg e Sr, mais enriquecidos em Fe, Mn, K, Ba, Rb, Pb

e Sn (Chappell & White, op. cit., Tabela i, p.ó). Uma característica fundamental

clesses granitos é o valor geralmente elevado do índice de saturação em alunina
(ASl) - dado pela relação molecular AlzO¡/ (NazO + KzO + CaO), o qual é
sempre maior do que I ,0 (entre I ,01 e I ,39), com valores predominantes no

intervalo de l,l a 1,2. Chappell & White (1988) mostram a existência de

correlação positiva entre o ASI e o conteirdo em máfico desses granitos.

Os autores separam dois grupos de granitos tipo-S: um com conteúdo em

máficos acima de l0% (ricos em Fe) e outro abaixo deste valor. Isto se reflete
cia¡amente no quimismo global desses dois grupos e nos valores do ASI e da

noma CIPW. O primeiro gnrpo é mais enriquecido em Fe, Ti, Mg, Ca, K, Ba,

Sr, Zr, Ce, Sc, U, Co, Ni, Cu, muitas vezes em Si , 41, La, Cr, e, em geral, com
valores mais elevados no ASI e no Coríndon norrnativo (Chappell & White,
1992,Tabela 3, p.12).

2.2.3. GRANITOS ]'IPO.I E TIPO-S FORTtrMENTE FRACIONADOS:
DISTINÇÃO

Vários autores têm mostrado a grande dificuldade para separar os glanitos
tipo-l e tipo-S fortemente äacionados, seja pela superposição das razões

isotópicas de Sr ou peias semelhanças no quimismo dos eiementos maiores e

traços, principalmente quando eles são constituidos por rochas rnuito félsicas.

Tais aspectos, muitas vezes, podem ser decorrentes de heterogeneidades

químicas e isotópicas existentes na própria área fonte (Chappell & Whrte, 1992),

ou também tais heterogeneidades podem ser acentttadas pelo prooesso de fusão
parcial ocorrido duante a anatexia cmstal (Miller et al. 1988). Este processo tem

sido testado por White & Chappell (1914), com base no modelo dedtrzido a paftir
do restito desta ftlsão. Segurdo os autores, os granitos tipo-l apresentanam um

¡estito rnáfico rico em hornblenda, enquanto nos tipo-S este restito seria

metassedimentar. Neste modelo, a variação é devida a separação entre a fusão e o

restito, o que pode ser testado em diagramas de variação de elernentos contendo

as duas fàses. Nestes diagramas, os granitos tipo-l rnostram um forte grau de de

correlação, em contraste com o baixo grau de correlação para os tipo-S (White &
Chappell, op.cit.)

Os graritos tipo-l lracionados, etn comparação cotr os não fiacionados,

mostram um enriqnecimento em Rb. Pb. Th, Nb, Y, REE. Ga e Sn, com
empobrecimento muito acentuado nos metais de h'ansição, Ba e Sr (Chappell &
White. 1992, Tabela 3, p 13) Em relação aos trpo-S não fiacionados, eles são
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enriquecidos em Rb, Nb, Sn e marcadamente em P, com empobrecimento em Ca,
Sr, Ba e Pb (Chappell e White, op. cit., Tabela 2, p.l I ).

Os autores obseryaram que os granitos Iélsicos lracionados (64 amostras
do tipo-I e ll9 do trpo-S) contém acirna cle 300 pprn em Rb, enquanto os não
fracionados situam-se entre 200 e 250 ppm. A difèrença mais rnarcante entre os
dois tipos de granitos é o aumento de PzOs nos tipo-S (0,18%, rnédia de 119
amostras) e decréscimo nos tipo-l (0,02%, rnédia de 64 amostras). Outras
mudanças, também observadas, refèrem-se ao aumento em Th e Y nos tipo-I,
com comportamento mais ou menos constante nos tipo-S, e decréscimo nestes
tiltirnos em Ce e La. os c¡uais pelmanecem aproximadamente constantes nos tipo-
I (Chappell & White, op. cit. Tabela 4, p.21).

As observações acima indicam que o fracionamento dos $anitos tipo-i e

tipo-S no cinturão Lachlan é correlaoionável com o grau de satruação em
alumina, sugerindo que os líquidos fëlsicos nào fracionados foram gerados a
pafiir de rochas igualmente saturadas neste componente. Deste modo, a
superposrção dos valores de ASI entre os granitos félsicos (tipo-l e tipo-S) não
deve ser urna fèição da composição da firsão primária, mas sim uma função do
fi'acionamento durante o estágio magmático, resultante da alteração tlos
feldspatos e da mobilização de Na, K e Ca. (Chappell & White, 1992)

2.2.4. TIPO-I CORDILHBIRANO

E caracterizado por batólitos estnrtrralmente lineares, do tipo-I, cálcio-
alcalinos, de composição expandida, havendo predomínio da associação tonalito-
granodiorito, em olara relação espaço-temporal com vulcanisrno, desenvolvido
numa lnargem continental ativa com subducção da litosfera oceânica (Pitcher,
I979ae 1979b).

As razões inicials stsr/86sr cleste tipo cle rnagrnatismo são baixas, ao reclor
de 0]042 (<0,70ó0), e lrìostraln variações transversais aos batólitos, como
reflexo da contzuninação da crosta continental. No batólito Peninsular Ranges, da
costa oeste Americana, o mapa de isopletas dos isótopos de Sr mosffam linhas de
contomo paralelas ao eixo maior do batólito, com variação de 0,7040, no lado W,
a0,'7060, noladoE,eer¡respectivamenteentre +7,9a -0,8e+ 1,7 a -4,1
(Grornet & Silver, 1987). No lado ocidental do batólito há uma predominância de
tonalitos em associação corn gabros, enquanto no lado onental predomina
associação de tonalitos com granodiontos (Pitcher, 1979b). Isto é acompanhado
por uma significativa diferença de idade entre os dois setores do batólito, coln os
plÍrtons variando entre 105 e 130 Ma, no lado W, e entre 80 e t05 Ma, no lado E
(Pitcher, op. cit. ). As mudanças de composição regional observadas através de
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alguns batóiitos (Siena Nevada, p.ex.) têm sido releridas como irdependentes da

idade dos granitóides (Kister, I914,in Pitcher, op. cit ).

Este tipo de rnagmatismo está associado a cadeias dobradas, referidas

como andinotipo, desenvolvidas em arnbiente compressional, com encurtamento

later-al relativamente baixo, Neste tipo de contexto, passam a ser importantes

falhas <le alto ângulo no controle, ascensão e colocação clo magmatismo.

O tnagmatrsrno Meso-Cenozóico ao longo da coldilheira andina é

compartimentado em três segmentos: setelìtrional, cenhal e mendional. No

primeiro segmento, apesar das mudanças geológicas em relação aos Andes

centrais, continua o lineamento plutônico do baltólito Costeiro do Peru, no setor

chileno e norte peruano, com cerca de 1600 Krn de extensão por ó5 Km de

largtra, sendo acompanhado na parte leste por granitos francamente

peraltuninosos, como reflexo cla mudança composicional através do batólito
(Pitcher, l9S2). A leste deste batólrto, ocorre o batólito Cordillera Branca,

constituído de tonalitos e leucogranoclioritos, de natureza peralttminosa, com

idade pouco mais nova do que a do batólito Costeiro (Atherton & Sanderson,

1987) Na parte oeste da stttrna de Rorneral, na Cordilheira ocidental da

Colôrnbia, são encontrados plirtons tonalíticos com idade entre 91 e l6 Ma, que

representam possíveis granitos tipo-M, de fon¡a análoga aos tipo-M da região do

Caribe (Pitcher, op. cit.).

As variações longitudinais reconhecidas ao longo do batólito Costeiro do

Peru são atribuidas. por alguns autores, às variações na geometria da subducção

da placa de Nasca, com a atividade tectônica tendo sido relacionada a expansão

do assoalho ooeânico (Moore &. Agar, 1985). Porém, isto não é consenso entre os

autores (Beckinsale ar a/. 1985). Existem modelos alternativos como o de

Mégar<l (1913), que propõe a existência de falhas transcorrentes como elemento

estmtural importante no controle deste segmento do batólito. As idades difèrem

ao longo do batólito, mostrando uma tendência mais jovem na direção norte

(Cobbling e Beckinsale, 1985). Os dados isotópicos K-Ar e Rb-Sr, da região de

Ica-Pisco, lnostram que o segmento Arec¡tripa l-oi oolocado ern duas fäses

distintas: a primeira entre 107 e 95 Ma, a segrtnda entre 82,5 e 80,5 Ma,

compreendendo um período de26,5 Ma (Moore & Agar, op. cit.).

Na reaiidade. o batólito Costeiro do Penr é dividido em qì'tatro segmentos:

Toquepala (extremidade sul), Arequipa (meridìonal), Lima (central), Tmjillo e

Piura (setentrional). Uma cliscussão detalhada sobre as idades geocronológicas

destes segmentos é encontrada em Beckin sale et al (1985) No segmento Lima,

incluindo datações u/Pb, distingue-se um intervalo entre 68 e 62 Ma e outro entre

49 e 37 Ma. No segnento Toquepala são distingrridos 5 episódios magmáticos;

(1) ao re<ior de 190 Ma (PLrnta Coles); (2) entre I t l-99 Ma (llo); (3) 62 + 2 Ma

(Linga-Arequipa e Yarabamba); (4) ól + 4 Ma; (5) 57 t 5 Ma ('Ioquepala) No

segmento Arequipa. apesar de problemas clas idades radiométricas e relações de
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campo ainda não resoividas, foram separados três sequências de plútons: (l)
Arequipa ('62 Ma) e Yarabamba (-61 Ma); (2) Ilo ( 103 Ma) e Jahuay ( -80
Ma) e, (3) Linga-Yauca (-ó6 Ma). No segmento 'trqillo não são discutidos
dados geocronológicos.

O segmento Meridional dos Andes, disposto entre duas bacias do tipo
retro-arco, ocorre o batólito do sul do Chile, com idades entre 155 e 25 Ma, exibe
as lnesmas característioas dos granitos tipo-l do Penr (Pitcher, 1982). Porém,
lìeste setor dos Andes não têm sido registradas evidências de rnigração lateral do
magmatismo (Halpem & Fuenzalida, 1978, in: Pitcher, op. cit. ),

2.2.5. TIPO-I CALEDONIANO

Este magmatismo é caracterizado por granitos do tipo-[, de composição
granítica-granodiorítica, em associação contrastante coln gabros e dioritos
subordir.rados. Possnem características tardi- a pós-tectônicas, com dtração
considerável no tempo, tendo sido colooados sob variadas condições geológicas.
Estes granitos são interpretados como prodntos especialmente da colisão
continente-continente, corn f'onnação de magmas a partir da ftrsão de rochas
cmstais reciciadas ( Pankhust, 1979; Pitcher, t982 e 1987)

Em comparação com os granitos tipo-l Cordilheiranos, os tipo-l
Caledonianos da Europa são fortemente contrastantes, sendo rnais ricos em silica,
corn lnenor quantidade de corpos de hornblenda gabros e de dioritos, e com
biotita granitos exibindo uma fàixa composicional não expandida (Pitcher, 1982)

O magmatismo Caledoniano da Escócia e do norte da Inglatema tem sido
dividido em dois gupos de granitos. um referido como granitos mais antigos
"olders granites" e outro como mais jovens "newers granites", estes illtimos
divididos em dois tipos. Os granitos do pnmeiro grupo possuem idades Rb-Sr e
lJ-Pb ao redor de 555 t l0 Ma e de 514 Ma, com razão inicial de Sr acirna de
0,710. Tais granìtos são interpretaclos como resultaclo cla firsão anatética de
metassedimentos em arnbiente de crosta superior, durante o Proterozóico
Superior (Pitcher, 1987). Os granitos mais antigos deste grupo f'oram afetados
pelo metamodsmo e deformação durante a orogênese Caledoniana, tendo sido
translormados em ãug(n gnaisses.

O segundo grupo, com idade entre 390 e 420 Ma e razão inicial de Sr entre
0,704 e 0,709, associa-se a complexos anelares, com caracteristicas claramente
pós-tectônicas, possui uma origem mais cornplexa do que a do grupo anterior.
Trata-se de um rnagmatismo volunret¡icamente mais expressivo, envolvendo a
participação de diferentes tipos cle crostas. lnas coln evidências de urna
contriburção signifìcativa do manto superior ( Pankhust, 1979; Pitcher, 1987).
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Ocorrem ainda biotita granitos comparáveis petrograficamente aos granitos
mais antigos, porém com idades mais próximas ao dos granitos mais novos, ao
redor de 460 Ma (Pankhust, 1974; Lidgeon & Afälion, 1978, in: Pankhust, 1979)

As razões micials elevadas de Sr para os gtanitos mais antigos (> 0,710),
juntamente com altas razões Rb/Sr (> l), altos conteírdos em leldspato de K e

biotita, são compatíveis com uma origem por anatexia cmstal para essas rochas.
Contudo, para os granitos mais novos, apesar das baixas razões inciais de Sr
serem indicativas de típicos granitos tipo-I, não há consenso entre os autores com
relação a fonte de geração dos seus magmas, podendo mesmo serem relacionados
a mais de runa f-onte, uma crustal e outra rna¡rtélica. A baixa lazão inicial de Sr
não é considerada como prova para uma derivação do manto, pors a refusão de
rrma crosta mais antiga, com baixa razão inicial em Sr, poderia resultar material
semelhante. Outra alterlativa possível seria a partir da contaminação de um
magma primitivo tipo-I, na crosta superior, ou ainda devido a existência de uma
faixa composicionai na iîea f'onte, por ocasião da firsão (Pankhust, 1979). Alguns
autores consideram uma fonte subcnrstal (O'Connor & Bmck, 197ó; Brown,
1979 e Simpsomel al.l979; in: Pankhust, op, cit. ); outros são favoráveis a uma
origem por anatexia a partir de granitos mais antigos ( Lake, 1978, Lidgeon &
Afalion, 1978, in: Pankhust, op. cit. ).

2.2.6. TIPO HERCÍNICO

Este tipo de magmatismo distribui-se ao longo das cadeias hercír.ricas da
Europa Ocidental, sobretudo na França e na Península lbénca, sendo formado
pela colisão de massas continentais, com a idade do metamorfsrno e deformaçào
sihrada ao redor de 280 e 320 Ma (Choukrone, 1995).

Este tipo de magmatismo caracteriza-se também por uma composição nào
expandida, havendo um predominio de granitos e granodioritos, com ausência de
vulcanismo contemporâneo. São formados por runa associação de granitos
perairmrinosos, caracterizados pela predominância de granitos tipo-S, com
granitos tipo-l sr"rbordinados. Nos primeiros, há ausência da associação de rochas
básicas, sendo característico a presença de granitos a duas micas; nos últimos
oconem enclaves básicos, sendo ÍÌequentes granitos e granodioritos com biotita
(> 10%) e lrornblenda (Pitcher, 1982; Didier et al. 1982).

Em algunas regiões da Europa, oomo na Bretanha, estes dois tipos de
granitos ocorretrr corno plirtons alinhados, separados por zonas de cisalhamento
dúcteis, as quais foram muito importantes no controle e na colocação desse
magnatismo. a exernplo do que tem sido amplamente ciocumentado na zona de
oisallramento Armoricana (Guineberteau et al. , 198'/ , Vigneresse & Brun, I 983;
Lagarde et u/.,1992).
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Na porção ocidental da Peninsula Ibérica, os granitóides hercínicos são

divididos em pré- sin- e pós-deformacionais a segrurda fàse (F2), datada de 280
Ma. Destes granitos, os grupo pré-F2, constituido por biotita granodioritos, é

mais cálcio-alcalino e mais expressivo volumétricamente do que os demais; os

sin-F2 são representados por moscovita-biotita granitos; os pós-F2 são

representados por granitos semelhantes aos pré-F2, porém de caráter mais cálcio-
alcalino (Capdevilla & Floor, 1979; Den Tex, 1977 Corretege et al., 1979,
Ribeiro et al. 1979, in: Pitcher, t982).

O tipo petrográñco mais característico dos rnagmatismo hercínico é o
granito a duas rnicas, f'ortemente peraluminoso, com baixo cálcio, muitas vezes

corn cordienta , granada, sillimanita e turmalina, com razão inicial alta (Pitcher,
op. cit. ). As mineralizações registradas são de cassiterita e wolframita.

Na região do Maciço Central Francês são descritos dois tipos contl'astantes
de gramtos hercínicos, os leucogranitos, correspondentes aos granitos tipo-S, e os

granodioritos e monzogranitos, considerados como granitos tipo-I (Didier øl a/,,
1982, Didier & Lameyre, 1969). Aqui os leucogranitos apresentam as mesmas

características mineralógicas que os granitos tipo-S, descritos anteriormente. Os
granitos tipo-l são mais ricos em biotita (> l0%), sendo comum hornblenda e

piroxênio como restitos ( Didier et al., op. cit. ). Os tipo-S têm lazão inicial de Sr
acirna de 0,708, enquanto os tipo-l situam-se entre 0,704 e 0,'706.

Os granitos tipo-l ocorrern apenas sob forma intnrsiva. enquanto os

leucogranitos ocolrem também como maciços autóctones, associados com
migmatitos. Os dois tipos podern ser foliados e têm sido classificados como
granitos orogênicos (Didier et al. 1982).

Nos Pirineus, o plutonismo heroínico é caracterizado em seus estágios rnais

tardios por maciços graníticos zonados concentricamente, formados por
leucogranitos (rnonzo) com cordierita, na parte central, e quartzo cliorito e

gabrodiorito, na peritèria.

Urn dos exernplos rnais espetaculares e bem estudados da região ó o

rnaciço do Querigut. situado nos Pirineus ocidentais. Trata-se de rtm complexo
granítico zonado, constihrído por gabrodioritos e gabronoritos, nas bordas,
passando para granodioritos e tonalitos cotn enclaves básicos na porçdo
intennediária, com monzogranitos na porçào central. As rocllas básicas fazern
parte de tuna série cálcio-alcalir.ra, originada de uma f'onte corn quirnismo próxirno
de um magna de composição básica - basalto aluminoso, andesito-basalto ou

basaitos continentais. com os difèrentes tipos de rochas básicas sendo explicados
por processos de difèrenciação magmática, enquanto as rochas ácidas sào

explicadas pela fìrsão de rnatenal crustal prolirndo, constituiiio de granulitos corn
orto e clinopiroxênios. O magma pnmáno é considerado de composição próxirna
a composição rnonzogranitica. e a secluência dos diferentes trpos granitóides sào

explicados por processos de cristalização fìacionada ou por ftlsão parcial
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(Fourcade, 198 l). A presença de leucogranitos (subordinados) a duas micas, com
nódulos de tunnalina?, é interpretada como produto da anatexia de crosta
rnédia,/superior, a partir de micaxistos . As relações de carnpo indicam que estas
rochas são posteriores à colocação dos ,uranitos centrais.

2.3. DTIRAÇAO DO VI¡\GNTA'I'ISiVIO GRANÍT'TCO

A dur-ação do rnagmatìsmo glanitico parece ter sido longa para alguns
batólitos o cuúa para outros. Urna das limitações sobre este ponto, é que o
magmatismo granitico tem srdo melhor caracterizado nos batólitos associados às
cadeias modernas, A grande dificuldade é saber se o magmatismo f'oi contínuo ao
longo clo tempo ou se ele lepresenta manifèstações episódicas sucedidas por
periodos de quiescênoia, Esta irltûna hipótese é lavorecida pelos dados
radiométricos (Pitcher',i979b). No batólito Costeiro do Peru este período de
cluiescôncra. entre urna intrusào e outra, f'oi caracterizado por tLm intervalo em
geral rnais longo do que l5 Ma (Beckinsale at o1.,1985).

O rnagrnatismo de longa duraçào parece estar associado a batólitos de
lnargem continental ativa, do tipo pré-colisional, oorno o batólito Costeiro do
Penr, com cerca de 70 Ma; o batólito Sierra Nevada, corn dois periodos de 50 Ma
cada; o batólito Peninsuiar Ranges. com ó0 Ma; o batólito do sul do Chile, corn
140 Ma, e o batólito Alaska-Aleutas Ranges, corn 155 Ma (Pìtcher 1979 e 1987;
Bateman, 1983, rn: Pitcher, 1987; Silver & Chappell, 1988)

O batólito C'osteiro do Peru lrostra runa boa coerência entre os dados
K/Ar e Rb/Sr, com idades de 95-87,73,62 e 34-30 Ma. Estes valores
representam idades verdadeiras de colocação do plutonisrno granítico,
corrobor¿rndo assim com a hipótese de rnanifestaçoes cpisódicas para o
tnagmatrsrno (Pitcher, 197 9b) Dados geocronológicos rnars reccntes rnostrâm
idades ao redor de 100 Ma para as Super-unidades llo (segrnento Toquepala),
Linga (segrnento Arequipa) e Jecuan (segrnento Lima), corn o evento mais
expressivo do rnagrnatismo situando-se entre ó0-70 Ma, nos três segmentos
(Beckinsale ct ttl.,1985). Na parte norte do segmento Arequipa sào distinguidas
duas fàses de magmatismo: a primeira entre 107 e 97 Ma, relacionada a

colocação de rochas básicas precoces e, a seguncia, entre 82.5 e 80,5 Ma, sendo
relacionada a colocaçào de rochas granitóicles (Moore & Agar, 1985). Isto
contrasta corn os valores enconh ados no segmento l.irna, onde f'orarn
leconhecidos, num intervalo de cerca de 70 Ma, quatro episódios distintos, corn
idades respectivas de 93 Ma, 73 Ma.62 Ma. e 34 Ma (Wilson. 1975. in: Pitcher,
1979. Beckirrsale ct al.. 1985: Sanurel & 'lilton, I985).

O batolito Peninsular lìanges é urais antigo no lado oeste, com a atividade
rnagmática e stendendo-se cntre 140 e I 05 lvta. No lado leste. as iclades v¿narn
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no intervalo de 105 a 80 Ma. O lado oeste representa um arco vulcano-plutônico
estático. enquanto o lado leste corresponde a um arco plutônico rnigratório, com
ausência de equivalentes vuloânioos (Silver & Chappell. 1988) A parte oeste do
batólito é caracterizada por conìposição isotópica inicial de Sr de 0,705 ou
infèrior, enquanto na pafte leste os valores sào acûna cie 0,705, chegando até
0,708 (SilveL & Chappell, op. cit. ). No mapa de isopletas de composição
rsotópica de Sr do batólito Peninsula¡ Ranges, apreseutado por Gromet & Silver
(t987), ¿ìs curvas de Sr sào paralelas a orientaçào do batólito, com valores de
0,704, do lado costeiro, e de 0,705, do lado oontinental. Esta variação isotópica
lateral é interpretada pelos autores como independente da cornposição litológica.

2.1. GERAÇÃO ÐE MAGNTAS GRANI'IICOS POR ANATEXTA
C]RUSTAL

Vários ¿rutores têrn sLrstentado unra origem ct'ustal dos lnagmas graníticos
por fusào anatética e explicado as suas diferenças geoquimicas e isotópicas como
relacionadas à área f'onte (Chappell & White. 1974 e 1992, Chappell et a|.,1988
Brown, 1994) Deste rnoilo, magmas dedvados da crosta preservariam
heterogeneidades, isotópicas e geocluímicas, como retlexos de suas áreas fontes,
rnesmo que tenha ocorrido rnistura efetiva por convecção (Miller et al., 1988).

Estes írltirnos autores discutem ainda r¡odelos altemativos para explicar a

presença ou ausêncra dessas heterogeneidades, sejam elas reflexas da
composição da área f'onte ou da interveniência de processos capazes de redLrzir

o¡.r de acentuar tais heterogeneidades. Neste irltirno oaso, os autores evocam o
processo de fusão parcial.

White & Chappell ( 1976) consideraln o ultrametamorfismo como um
rnodelo adequado para ftrsào cmstal e geraçào de rochas granitóides do tipo-l e

cio tipo-S. Neste lnodelo. o produto clo ultrametarnorfisrno é a fusão mais o
resíduo (ou restito), com este último sendo identifìcado em xenólitos de rochas
rnetassedirneutares - uos granitóides tipo-S, ou ern níveis rnáficos ricos em
anfibólio, nos tipo-I. Neste sentido, os granitóides rcpresentariam uma rnistura de
firsào cristalizada, rnais o restìto. A composição global destas duas fàses

refletiria a composiçuìo da área fonte, O rnodelo considera que a maioria das

äsões cie rochas granitóìdes cnvolve a produção de uma fusão rnínima, assirn
como ¿ìs rochas cristalizadas a partir destas fuscies dificilntente são isentas de
restito. Pode ocoffer. também, clue algumas lìrsões contenharn quantidades
apreciáveis de elementos que vifiualmente não entram na l'usão rnínima. Urn
critério apontado pelos autores corno rndicativ<l da fìrsão rninima é a ausência
cornpleta cle plagiocliisio. cornplexamente zonado. A identificaçào de rninerais
como cordierita. traduz a proscllça cic cornponente residual na ¿it'ea lònte.
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O rnodelo da firsão parcial pode ser testado ern diagramas de Harker,
utilizando cefios elementos maiores como Mg e P. São distinguidos dois tipos de
modelos de fusào: um que corresponde a fusão rnínima e outro que não é produto
desta ftrsão. No primeiro caso, caracteriza-se por runa liniìa de mistura, ao longo
da c¡ual ocorre a separação progressiva elltre a fäse do restito e da ftrsão,
sittrando-se entre eles a cornposição da irrea f'onte. No segundo caso, ocorre
quando a fìrsão produzrda contém quantidades apreciáveis de rninerars que não
entram ua fìrsào mínima. ocorrendo assirn a separaçào progressiva do material
resrdual e a precipitação a partir da tirsão (firsão "não rnínirna"), l'esultando assim
curyas cle evolução plana. pois o conteirdo clo elemento na fìrsão é essencialmente
o meslno da rocha I'onte.

Alguns corpos de granitóides, r'elativamente ricos em máficos, como o
batólito Sierra Nevada, são pobres ou isentos em restitos, e ntostram curvas que
reiletem processos de cristalização fiacionada (White & Chappell, op. cit. ).

A origem de rnagmas por anatexia tem sido considerada como localizada
lta crosta rnédia ou inlèrior. coln sua colocaçào ocorrendo uum nível omstal rnais
elevado, Apenas ern conclições de gradiente térmico extremamente elevado pode
ocorrer anatexia em protìrndidades infèrior a l0 ou l5Krn. Por outro lado, a
geração de rnagmas subsaturaclos em ágÌra, com potencial para ascensâo
apreciável, acha-se restrito a proftlndidades em geral supenores a 20 Krn (Miller
el trl., op. cit. ). Dados experimentais, baseados no sistema Qz-Ab-Or, sugerem
que os magmas graníticos sejam fbnnados em temperaturas de 720"C,820'C e

920"C, em profìurdidades conespondentes a plessões de 8 Kbars (Johannes &
t{oltz, l99l). Poréln, estas temperaturas estão na depenclência do grau de
sattLração em água durante a fìrsão. A variação no conteirdo deste componente
controla forternente a viscosidade da fìrsão gerada, condicionando assim a
rnobilidade do rnagma atlavés da crosta (Johannes &.Hoirtz. op. cit.).

A conexào entre g¡anitos e rnigmatitos é em geral aceita por vários autores,
com as diferenças entre estas rochas sendo explicadas por diferentes taxas de
fìrsào. ()s dados erpcrimcrrtais lnostrarn qrre condiçócs dc taxas de firsoes
elevadas fävorecem os rnecanismos de segregação. Tais condições sào
làvorecidas pola presença cle lninerais hidratados ou de uma 1àse volátil rica em
água, c¡re potencializarn os rnecanismos de segregaçào e, consequentemente, dão
rnobilidade ao magma granrtico para 1òrmar corpos plutônicos. Em condições de
taxas de lirsões baixas, ao contrário, os mecanismos de segregação tornarn-se
ineflcientes, dificultanto assiln a liberação da fusão, a clual permanece eln
coexistência corn a fàse solida (restito) do rnigmatito iBrown, 1994), Para taxas
de fìrsão infèriores a 30%. os mecanismos cle segregação seriarn inefìcientes para
propiciar a ascensào de urr corpo de rnagma superior a I l(ur. Conhrdo, isto pode
ser superado coln 1ax¿ìs cle fìrsào rnaiores ( >'50%) Porérn. estes valores
dificilmente sào zrlcançados pela rnaiona clas rochas crustais. a lîenos que haja
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adição externa de f'luídos aquosos capazes de remover a fusão produzida pela
anatexia iWickharr. I 987 ).

A geração cle magmas graníticos por anatexia cnrstal pode ser explicada no
contexto de evolução metamórfìca dos cinturões dobrados. Neste sentido, Brown
(1993 e 1994) considera dois tipos de cinturões orogênicos: urn caracterizado por
um caminho rnetamór1ico (P e 'I) no sentido horário e, outro, no sentido anti-
horário. Naquele, o pico metamóúìco é posterior ao espessamento cmstal,
enquanto nesle ele é anterior ou concornitantc.

Os cinturões nletamórdcos com caminho P-T horário são gerados pela
inversão cstnrtural cla bacia ou espessamento cnrstal, ocorrendo depois sua
exumação erosional e/ou afinamento crustal e/ou delaminação litosfërica, seguido
pelo colapso orogênico (Brown, 1994)

Os cinturões metamóúicos com caminho P-T anti-ho¡ário envolvem
espessamento crustal e afinamento concomitante do manto litosfénco, com
produção de rnagma derivado do manto, aspecto este que contrasta com o tipo
anterior. Neste trpo de cintLrrão, o magmatismo é uma fèição precoce, enquanto
l.to outlo ele ocone nos estágios intennediários e tardios de cada ciclo.
Adicionalmente, o autor considera que entre os dois tipos de cinturões existem
diferenças fundamentais nos processos de ascensão e colocação dos magmas
graniticos.

Nos cinturões do pmneiro tipo, os plÍrtons sin{ectônioos são colocados
como corpos tabulares "sheets" vefiicais em sistemas de fàlhas direcionais, ao
longo de espaços extensionais. Alternativamente, este corpos sào colocados em
espaços dilatacionais de sistemas de fälhas extensionais, com geometria "ramp-
tlat".

Nos cintrrÕes orogênicos do segundo tipo, onde são gelados expressivos
volumes de plúrtons pré- (ou oedo) ou sin-tectônicos, fònnam-se "sheets"
subhorizor.rtais alitnentadas por diques a padir de uma imporlante discontinuidade
horizontal na crosta. Além disso, nos cinturões de caminho anti-horário a

def'onnação acompanha o espessamento e levantamento do orógeno, fàcilitando
assiln os mecanismos de segregação, ascensão e colocação dos rnagmas
graníticos, comrunente associados a grandes sistemas de fälhas. Estes sisternas cie

lallras podcm ()corrcr tanto cm cinturòes transpressionais quanto cxtensionais, cm
orógenos I'oftemente espessados, clue solreram colapso. Dtrante esta fase pode
ocoüer a partição da deformação em consequência clo quadro crnernático global.
Pol' outro lado, os cintur'ões de caminho anti-horário são controlados
provavehnente pela colocação de rnagmas derivados do rnanto (Brown, op. cit.).



2.s. cLASSIFTcAÇÃo pETROGENÉrrca DE GRAr\trórops

Urna proposta abrangente de olassilìcação de roohas granitóides é

apresentada por Barbarin (1990). Nela, os granitóides são divididos em três
gupos de origens distintas: crustal, rnantélica e mista (interaçào crosta e manto).
Os granitóides de origem crustal são subdivididos em dois tipos: os leucogfanitos
a duas rnioas associados a oisalhamento de rlatureza cnrstal e a falhas de
empurrão, e os granrtóides autóctones, peralurninosos, relacionados a colisào
continental, podendo ser ou não intrusivos.

Os granitóides de orìgem rnantélica são subdivididos em três tipos:
granitóides toleíticos de arcos de ilhas, relacionados a subducção, granitóides de

cadeias rneso-oceânicas e granitóides alcalinos a peralcalinos, ambos
relacionatlos à zonas de lifteamentos.

Os granitóides de origern mista são rneta-aluminosos, de natrreza oálcio-
alcalina, sendo subdiviclidos ern dois tipos: os cálcio-alcalmos alto-K e baixo-Ca,
relacionados a ambiente tarcli-orogênico; e os cálcio-alcalinos baixo-K e alto-Ca,
relacionados a rrm arco conttnental. O prirnerro tipo é ligado a ambiente pós-
colisional, enquauto o segundo é relacionado a subclucção.

Os granitóides cnrstars e mistos, juntarnente com os toleiitos de arcos de
ilhas, são conside¡ados orogênicos, enquanto os clemais são classihcados como
anologênicos. Os granitóiries cálcio-alcalinos de baixo-K e alto-Ca sào
relacionaclos à zonas de subciucçào, os de alto-K e baixo-Ca são considerados
corno pós-colisionais. Os granitóides cnrstais sào refèridos como essencialmente
colisionais.

Para o atLtor, a rnaioria dos granitóides orogênicos são originados na
intertàce rnanto-crosta (granitóides mistos), envolvendo tanto componentes de um
domínio quanto de outro. 'fais granitóides são refèridos como do grupo-l{.
Entretanto, ocorrem tambérn granitóides orogênicos cle natureza essencialmente
crustal, denorninados de glupo-C. Os granitóides zurorogênicos pefiencem aos
grupos A e T.

2.6. LtTtLtZ^ÇÃO DB DIAGR,{M,tS DrI ¡\NTBIIINTBS 'l'BCTONICOS

22

Vános diagrarnas de
drsponiveis na literatura e têm
granitos. Apesar das criticas
continuarn senclo irtilìzados
geotectôuicas propostas parâ
c'liagrarnas.

discnminaçào de arnbientes tectônlcos sào

sido utilizados para caraoterização tectônica de

efètuadas por vários autores, tais diagrarnas
extensivamente e rnuitas das interpretaçòcs
v¿irias ¿ire¿rs têrn srclo fìndanrcntadas nesses
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'fais 
diagramas tectônicos são baseados em parâmetros modais (Lameyre

& Bowden^ 1982), rnLrlticatiônicos (Batchelor & Bowclen, 1985), em elementos
marores (Maniar & Piccoli" 1989 ) ou nos elementos traços (Pearce et at., l9B4).

O diagrama de Lameyre & Bowden ( 1982), baseado no diagrama eAp de
streckeisen (.1976), divide os granitóides em quatro séries de rochas plutônicas:
( t) toleiítica; (2) cálcio-alcalina (baixo. rnédio e alto-K); (3) alcalina e, (4)
diferenciada (rnobilizados e granitóides associados).

O diagrama de Batchelor & Bowden (1985) é runa transposição do
diagrarna catiônrco Rl-R2 de De La Roche el a/. (1980), com a utilização da
classrficação tectônica de Pitcher (.l9l9a e 1982). Nesse diagrama são clefinidos
seis campos de granitos: ( I ) de manto diferenciado (plagiogr.anitos); (2) pré-
coljsional (tonalitos, ¿¡ranodioritos e trondhjernitos); (3) de levantamento pós-
colisional (Caledonianos); (4) tardi-orogênicos (granrtos sr-rbalcalinos); (5) pós-
orosênicos (granitos alcalinos/peralcalinos) e, (6) srn-colisionars (granitos a duas
r¡icas ).

O diagrarna mostr¿r dois /ren¿lr de evolução: um que traduz a variaçào
composicional do magnatismo através do ciclo orogênico e é indicado por um
trcnd inclinado - da direita para à esquerda - paralelo o limlte superior do
diagrama: e outro c¡ue reflete a evoluçào ir-rterna de oada série, com cleslocamento
ortogonal ao primeiro e convergência dos grupos para direita do diagrama, em
direçiìo ao domínio da fìrsão anatética (Batchelor & Bowden, op. cit.)

Os diagramas cle Maniar & Piccoli (1989), baseados no comportamento
qLrírnico clos elementos rnaiores, separâm as rochas granitóides em três maiores
grlrpos: grupo l, granitóides orogênicos; grupos 2 e 3, pós^orogênicos. O gnrpo I
é subdividido ern glanitóides de a¡cos de ilha (lAC), de arco contrnental (CAG) e
de colisào continental (CCG) O grupo 2 é subdividido ern granitóides
lelacionados a liltes (RRG) e de levantarnento epirogônico continental (CEUG).

Os diagramas cle Pearce ct ttl. (.1984), desenvolvidos com base em
elemelìtos traços de granitos de ambientes tectônicos conhecidos, dividem os
granitos em qrntro grupos pnncipais: ( l) de cadeia oceâuica (ORC); (2) arco
vulcânico (VAG); (3) intra-placa (WPG) e, (4) colisional (COI-G)

C) diagrarna de Bro'"vlr ct ol. (l 984) represcuta uma tr.ansposiçào clo
diagrarna cle Peacok (1932), e traduz o grau de maturidade de urn arco
magnático. C)s arcos coln lÌìenor maturidade aparecem representados na parte
superror clo diagrarna. erìquauto os de lnaior rnaturidade lìguram na pafte rnferior.



3. TR,\NSPIìlrSSAO

3.1. coNCItITO

CAI'ÍTUI-,O IIT

O conceito de transpressào t'oi introduzido por HARLAND (1971), ao

descrever o regime de del'ormação atuante em zonas de convergência oblíqua de

placas. O autor considerou h'auspresszio collìo sendo Ltm regime irrtermediário

entre transcoll'ência e compressão puras. Incluiu, ainda, no mesmo conceito o

termo transtraçào, ressaltando que, neste caso, já era ttm temo bem conhecido na

literatura e que vinha sendo empregado para zonas obliquas de expansão do

assoalho oceânico, envolvendo fàlhas transformantes.

O autor iiuslrou a aplicaçào do Inodelo trattspressivo com o cinltrrào

orogênico Caledoniano, assinalando clue as evidências do regime transpressional

acham-se registradas no estilo tectônico clo cinturão. Considerotr, ainda, que a

transpressão era de oconêncra generalizada e qrte ela seria responsável pelo

desenvolvimento de f'alhas transcorrentes. Além disso, chamon a atenção para a
presença de estnrturas heterogêneas uestes cintttrões, as quais condttzem à

geração de Iìaturas e/ou tàlhas. Tais estnttltras sào inicialmente imegLtlares e,

dtrante a sua evolução, propiciarn o desenvolvimento ¿rltemado de zonas em

regirne de transtraçào e de tranpressão.

Posterionrrente, Sanclerson &. Marchini ( 1984) aprirnorarau esta

conceituaçào, c'lando urna consistência teórioa ao tnodelo da transpressão e

clefinindo-o ern termos da elipse de def'ormação no cliagrama de Iilinn. C)s atttores

consideram transpressão como um t'egime c¡tre envolve a combinação de

cisaihamento puro e cisalhatnento simples, sem variação de volrtme. A
predominância de utn ou de outro mecanismo pode ocorrer apenas colno casos

especiais. Corn base lìestâ concepçào, definiram transpressão como sendo ttm

cisalhamento transcon'ente ou direcional acotnpan.hado de encurtamento

horizontal (onogonal ao plano de cisalharnento) e estiramerlto vertlcal no próprio
plano de r:isalhaurento. Poúanto. o encttrtalneltto perpendictrlar à zona cie

cisalharneuto é compensado pelo espessatrlettto vefiical. coln conservação cle

vo lr rme.
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O t'egirne de deÍ'ornação transpressiva é caractenzado no diagrama de Flinn
por elipsóides oblatos (K '< l), enquanto o regime transtrativo, por elipsóides
prolatos ( K > l). Assim, enquanto na transpressão predomina um fofte
achatamento produzrdo peia componente cle cisalhamento prro perpendicular ao
plano de cisalhamento, ua transtração predomina a estricção promovida pela
componente do cisalharnento sirnples. No pnmeiro caso, a lineaçiio de
estirameuto rnineral gerada pode ser trolizontal ou veftical, enquanto no segtndo
ela é horizontal. Este tipo de def'ormaçào propicia o desenvolvimento de
estmtrras-em-flor, positivas (hanspressão) ou negativas (transtração).

Para Fossen & Tikofï(1993), a defbnnação progressiva de rochas pode ser
explicada por combinação simultânea de cisalhamento puro e cisalhamento
simples, acompanhada ou nào pela mudança de volume (dilatação). Ern
conseqtiência disso, propõem a representação destes mecanismos por meio de
tuma matriz de def'ormaçào unificada, que pode ser aplicada para deformação
transpressão-transtração. Além disso, apreselìtaln Lun diagrama onde pode ser
visualizada a onentação da elipse de defonnaçào parâ estes dois tipos de
defonnação (Fossen & Tikoff, op. cit., f-ig.8, p.419) Nessa fìgura, Wk represenra
o valor de vofticidade (0 a I ); y, a deforrnação cisalhante; K, a componente
horizontal do cisalhamento puro, e Xl, )"2 e À3 representam os eixos principais da
elipse de def'ormação, respectivamente, pnncipal, intermediário e menor. Ern
condições de deformação por cisalhamento simples, Wk : I , e por cisalhamento
puro Wk:0, com os valores de K variando de 0,t a l, na transpressão, e de I a
10, na transtraçào. Nota-se que, em condições de deformação progressiva, ocore
uma mudança na posição do eixo pnncipal da elipse de def'ormação quando Wk >
0,8 I . Assim, para valores maiores que 0,8 l, onde domina o cisalhamento simples,
À2 é vertical, enquanto Ài e À3 são holizontais; para valores infleriores, quando
predomina o achatamento, il passa a ser o eixo veftical, cor¡ À2 e À3 horizontais
(domínio da transpressão) ou, quando predornina a constrição, À3 é vertical, com
ì"1 e ),2 horizontais (domínio da transtraçâo). Conolui-se, a pafiir dos dados dessa
figura, c¡ue a orientação dos eixos da elìpse de det-ormação finita é fiurçào da
vorticidade e do tipo da deformaçào, transprcssiva, transtrativa ou por
cisalharnento simples.

Tikofï & Tevssier ( 1994) discutem a importância da partição da
deformação em orógenos transpressionais relacionados à convergência oblíqua de
placas, difèrenciando dois tipos pnncipais cle orógenos: um tipo em (iue
predomina a componente de cisalhamento pru'o e outro com predominância da
componente de cisalharnento simples. O prirneiro tipo, exernplificado pela região
da Surnatra, é fàvorecrdo pelo desenvolvimento de fälhas inversas e de empun'ào,
sertdo. porórn. acornpanlrado pela gcraçào de falhas uanscorrenles- as qrrars sào
responsáveis pela acomodaçào cia defbrmaçào clirecional. O segundo tipo.
ilustrado pela regiào central da Califömra, é fàvorecido pelo desenvolvimento de
f-alhas transcorrentes. acompanliadas pela geraçào cle làlhas de empurrão, como
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refÌexo da acornodação cla def'ormação, deconente do encuftamento. os autores
chamam a atenção ao fato de que, em ambos os casos, as falhas direcionais c
reversas/empurrão são I'ormadas simultaneamente como partes do mesmo sistema
transpressional, em resposta ao lnesmo regirne de esforços, de forma análoga ao
que tem sido observado em modelos experimentais eln caixa de areia, cltrante
ensaios de convergência obliqua (Richard, 1989; Richard & Cobbold, 1990; pinet
& Cobbold, 1992). Assim, ambos os típos de fàlhas sào geradas sem a
interveniência da partição da deformação.

Alguns autores consideranr que a par-tiçào da def'omação ocone em fi"urção
de heterogeneidades intrínsecas dos cinturões dobrados, enquanto outros
consideram que o lätor controlador é o ângulo de convergência entre as placas
(Tikoff& Teyssier'. op. cit.). Este autores consideram tarnbém que. em regime de
convergência oblíqua de placas, a irrterveniência da partição cla deformaçào
propicia um aumento da cleformação por cisalharnento puro, na zona defomrada,
ao contrário dos cinturÒes onde não ocorre esle tipo de fenôrneno.

Ilm ambos os rnodelos apresentados, a partição da defonnação aparece
colno rur rnecanisrno viável para explicar muitas estnrturas perpendiculares e
paralelas aos orógenos clesenvolvidos em regimes transpressionais. o mais
provável é clue a parlição da defòrmação seja um rnecanismo indissociável e
presente rra evoluçào de cìnturões dobrados, em todas as escalas, sobretudo
uaqueles relacionados a colisões obliquas, onde o regime transpressional é
definido precocemente, 1á no início cie sua história de evolução. Embora o ângulo
de convergência entre as placas seja o fàtor principal na nucleação da partição da
def'ormação, a presença do rnaior ou menor grau de heterogeneidade nnm
cintur¿io dobrado pode ser- làtor decisivo na instalação cla partiçâo, rnesmo ern
cinturões de convergência lrontal. nos estágios finais de sua evolução, quando
passam ¿r dominal as transconências, a exemplo do que ocol-re nos Himalaias
(Taponier & Molnar. 197ó; 'l'aponier et at., 1986)

3.2. I'XENIPLOS DTi CIN'TUROES'TRANSPIìÐSSIVOS

A análise cinernática de cinturões dobrados cle difèrentes rcgiões do
mttndo tem mostrado tlue vários desses cintutries" definidos iniciahnente corno
resultantes de convergência frontal de placas litosféricas são, na realidade,
produtos de conver-uência oblíqua. Dentre eles, pode ser citado o cinturão
Cadorniano, do leste cia Groenlândia (c.g. Soper & Hutton, 1984, Strachan cl a/.,
1992). Por outro lado. lnesmo nos cinturões cle convergência fiontal típica. ao
longo cle seu scgmento longitudinal ou em alr{urr lnomcnto cle sua evolução. é
comuul ocorrer uma georneh-ia oblíc1ua entle placas lìtosfëricas convergentes-
ocasião em que a pafiiçào da def-ormaçào é f¿rvorecida no cinturào. conseqtiente.
em grancie parle da própria heterogeneidade do seu arcabouço interno.
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tsrown (1994) assinala que o modelo transpressional propicia a inversào
estnrtural de bacias sedimentares e/ou espessamento crustal orogênico, e que a
instalação do regime transpressivo é o resultado rnais de uma convergência
oblíc1ua do c¡re de uma convergência frontal.

um exercicio il'strativo disso é a relação da geornetria atual das placas
litosféricas com os cinturões dobrados Mesozóicos a<ijacentes, otid. a
convergência oblíqua oomparece como sendo rnais irnportante do que ir
convergência frontal, correspondendo a cerca cle dois terços clas convergências
atLrais (woodcock. I98ô). Por um lado. isto parcce scr er,rdentc para muitos
geólogos, porém não é a impressào que se teln na leitura dos trabalhos
disponíveis na literatura, nacional e internacional, rnesmo naqueles trabalhos que
se ooupam de rnodelos tectônicos. Para ilush'ação disso, cabe mencionar que
Sengor (1992), em sra majestosa obra sobre classificação dos orógenos, dedica
56 cias 201 páginas aos orógenos de convergência frontal e apenas 19 aos de
convergência oblíqua, o r¡ue é, no rninimo, desproporcional oom os dados
apresentados por Woodcok (op. cit ).

sengör (op cit.) divide os cinturões transpressivos em ciois tipos (famílias)
de orógenos: os simétricos e os assimétricos. Os primeiros são do tipo
intracontiuental, enc¡ttanto os úrltimos são subdivtdidos em iutracontinental, intra-
oceânico e de margern continental. Naqueles, a polandade tectônica é clupla (nos
dois sentidos)" ao passo que nestes a polaridade é sinrples (apenas num sentido).

como exernplos rnodemos de orógenos transpressionais simétricos, o autor
cita o orógeno de Qilian/Qinghai Nan shan, no sudeste da Ásia. Trata-se de um
orógeno rntra-continental. conectado por cluas firlhas transconentes intra-
continentais, a de Altin Dagh e a de Hail'nan. Estnrturalmente, corresponde a uma
grande estruttu'a tipo pop-up, cornplexarnente fàlhada. cavalgando as bacias
molássicas a NE (bacia de Jiuq'a') e a SW (bacia de ear Damu), de idade
Neogênica ¿ì Qrate'1fuia. Da rnesrna f'o.na c¡'e na região de Gamos Dang, aqui
também não ocorre metamor{smo e magmatismo.

os orógenos t.anspressionais simétricos modemos são exemprificados pelo
arco (l-vpreon e pela região de Ganos Dag (norte da fàlha rlnatolian ), na
Turquia. Apenas no primeiro caso ocorre magmatisrno. com f'ormação de um arco
rnagmático cálcio-alcalino alto-K. de idade -lerciá¡ia (Miocênica) a euaternária.
Este arco conecta dois sisternas de fàlhas t¡anscorrentes, o sistema pliny/strabo e
o sistema lesfe Anatolict¡r, onde os hipocentros de terrernotos defìnem uma zona
de sLrbducçào com rnergLrlho para NW.

Estes Írltirnos tipos de orógenos envolvem consÌrmo de litosfèra oceânica e
convergência cle placas- .juntamente coln o rlesenvolvirnento de zonas cle
subdLrcçào^ as qu¿ìls passaln a contlolar a sua e.",olução. Na atualidadc, o exemplo
lnais not¿r'",e1 é o clo Alasca.
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Para Sengör (op. cit.), os orógellos transpressionais diferern dos demais por

dois aspectos fitndarnentars: um, pela rotação de blocos cntstais limitados por

faÌhas transcorrentes, e outro, pelo regirne termal gerairnente tnais frio. em

decorrência do sett confinamento entre fàlhas transf'ormantes

A colocaçào cle granitos em cintttrões transpressivos tem sido postulada

por vários autores, existindo lnesmo" embora aincla de fbnna limitada, exemplos

na literatura cleviclarnente arnparaclos em trabalhos de rnoclelagcm experimental,

leproduzindo condiçoes cle crosta sttperior'

Os estuclos geofisicos, sobretttdo de gravimetria e de susceptibilidade

ffragnética, juntamente collì os cle análise estrtttttral da geometria interna' têm

con*tribuído cle fbrma eiètiva para o rnelhor conhecimento da morf'ologia ern

profundidade clos plirtons gr anítioos, assim como têm promovido ttma mtldança

ãe enf'oque nos modelos então existentes sobre a colocação de plirtons graníticos

(e.g. GJineberrav, et ttl., 1987, BrLrn et ctL ' 1990, Vigneresse, 1990, 1995a e

1995b)

Neste senticlo. rnodelos extrelÌìamente conhecidos e atnplamente utilizados

Ira literatura para explicar a ascensão e a colocação de granitos, colno o morlelo

cliapirico, são zrgora fodemente cluestiotrados, sendo considerados como

meòanismos restritos às regiões sujeitas à deformação plástica, na crosta infèrior,

não podenclo, portanto. ser aplicados para crosta rúptil (Vigneresse, 1995a e

1995b) Adicionalrncntc, os (lados geolìsicos lnostraln qtlc Î seglegação e

ascensão de magmas ocone itlteiramente dentro da crosta dirctil e clue a maior

barreira pafa a sua ascensão é a zona iie transição dirctil/rúptil (8- 10 Km) Nesta

r.egião cia crosta. a temperatura (-400'c, para run crosta rica em fèldspato) é

i[rdepenclente da razão c1e deformação e tem pouca influência uo nivel cle

clef'ormação necessário para ftaturar a cl'osta (Vigneresse. 1995b) Segundo o

a¡tor, para o magma penetrâr na crosta igida é uecessário ttm valor de sli'¿ ç't

adicional, cuja Lnagnitude é da ordem de cluas vezes o eucontrado pala esta

profiurdidade.

Outro aspecto a ser enlàtizado diz respeito à colocaçào cle granitos, pois a

rnaioria clos tr¿rbalhos existentes na literatttra relaciona-os a regimes de extensão'

apesar dos inínneros exemplos caracterizados col11o compressão. f)entre eles,

dLstacam-se os plúttons de Flarnanvrlle, na Flança, Ox Montains, na Irlanda, do

norcleste brasileiro, e da regiào cle Bragança Paulista, em São Paulo (Bntn c/ a/,
1990; McCaffrey,l992;Jardirn de Sâet o1 ,1996. Ebefi ttt ctl' 1996)

J.2.I. CINTTJRÃO CADON'IIANO DO NW DA FIIANÇ;\

O crutur¿ìcl Caclonliano clo NW da França (Brettlrha). r'estrlt¿rdo rle Ltma

convergêncra oblicltra em regitne trânspreSSivo, regiStla tocla uln¿r ativiclade
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magmát1ca orogênica precoce relacionada com subclucção da litosfèra oceânica,
com produção de um expressivo plutonrsrno cálcio-alcalino no intervalo de 700 a

570 Ma. Este magmatismo acha-se bem exposto na porção NW do cinturão
(região de St-llneuc), Após uma longa fàse pré-colisional, segue-se una fase
colisional oblíqua, no intervalo de 590 e 570 Ma, que é acompanhada de

espessamento cmstal em legime trauspressivo. com formação cle gramto por
anatexia, no inten'alo de 5 50 a 540 Ma. A migraçã<l e a ascensão deste

rnagmatismo têm srdo relacionadas às zonas de cisalharnento ciirecionais em

escala continental, corn cirrernática sinistral (D'Lernos et al. 1990 e 1992; Treloar
& Strachan, 1990).

Ao longo deste cinturào, são expostos níveis de crosta média, onde af'loram
extensivamenle rnigmatitos (regiào de St-Malo l. jrrntamenle com granitos
geneticamente relacionados (tipo Mancellian), e niveis de crosta superior
representados sobretrLdo por rnetassedimentos (Luridade Brioverian) em fäcies
xistos verdes.

O posicionarnento dos granrtos trpo Mancellian é considerado sincrônico
ao cisalhamento sinistral do cinturão, corn a ascensào e a colocação dos magrnas
sendo explicadas pela altemância de regimes distensivos e tranpressivos ao longo
da zona de cisalharnento (D'Lemos et al. 1992)" cujo rnecanismo é denominado
de .strike-slip tltlcttcutcy pumping (Brown, 1994). O moclelo proposto por
f)'l,emos et ul. (op. cit.) considera a coexistência temporal entre o pico da
anatexia e os deslocamentos direcionais, com a deformação tendo se iniciada na

crosta rnédra, em regiões atenuadas termicarnente pelo processo de antexia. Neste
modelo, oonsidera-se cìue os granitos pós-tectônicos, colocados lla crosta
superior, de compor-tamento 1rágrl, sào oouternporâneos aos granitos sin-
tectônicos alojados em ambiente de crosta rnédia. ctl condições diroteis, ligaclos
diretrmente à regiào de arratexir.

Este rnodelo de colocação de granitos é comtun em orógeuos
transpressionais, com o nìagma podendo ser denvado tanto cle ulna firnte cntstal
(intracrustral) cluanto rnista, interação crosta/manto. Assinalarn, ainda, t¡ue ett
rnuìtas áreas as zonas de clsalhamento pociern scr obscurecidas pelas intrusões
(D'Lemos cl a/., op. cit.).

Vários autores têm enlàtizado a irnpoftância da def-ormação na criação de

espaços em segmentos extensionais cle sistemas transcorrentes para colocação do
magmas graníticos. estnlturas estas características de cinturoes transpressionais.
Neste sentido, lnesmo magrna graníticos corn capacidade limitada de ascensào na

crosta, colno é o caso cle rnagrnas ricos em f'luídos gerados pela anatexia cnrstal.
poderiam alcançar niveis crustais rnais clevados. crn deconôncia da componente
compressrver cpre favore o urovimento cle ascensão clo rnaEna (Brown, op. cit.).



3.2.2 - cINTURÃo ciALEDoNrANo No NE DA GRoBNLÂNorn

As estrutuas caledoni¿nas do NE da Groenlândia, originalmente
interpretadas como produtos de colisão fiontai entre os teûenos da Larrentia e da
Baltica (e.g. Soper & I{utton. 1984, in: Strachar et ul., 1992), cltuante o
ordoviciano ao Devoniano intèrjor, são agora consideradas como resultantes de
ruma convergência obliqua, em regime transpressional sinistral" num modelo em
três estágios. No primeiro estágio, envolvendo cisalhamento sinistral de baixo
ângulo, ocome fonnação de dobras etr bainha, em todas as escalas" com
vergência para norte; no segundo ocorre partição cla def-ormação ern dois sistemas
de cisalhamento, um di¡ecional e outro de ernptnrão, ambos com movimentaçâo
sinistral; no terceiro, a defonnação é fÌacamente transpressiva e afeta a zona cle
lalhas de empurrão (zona irnbricada), acentuando o rnergulho desta zona e
prodtrzindo colapso local das estntturas (Strachan et a\.,1992).

Numa secçào transversal ao cinturào Caledoniano sào distinguidos, de W
para E, três cornpartimentos estnttì,rrais: ( l ) o das fälhas de empunão (zona
irnbricada), com movimentação para oeste; (2) o clas dobras redobradas,
reconhecidas em todas as escalas, incluindo dobras em bainha relacionadas à fäse
precoce, juntameute com lineação de estiramento rnineral subparalelas ao
cinturão; (3) o de f'oliaçào subverticalizada transposta, associada a rochas
miloníticas (zona de crsalhamento de Storstnmmen), contendo lineação de
estiramento rnineral de cairnento suave a subhonzontal (Strachan et al., op. cít.).
A presença de estmturas direcionais e cie ernprurão, aparentemente sincrônicas,
sugere para os autores a existência uma estnltura-em-flor para o cinturão, de
acordo com o rnodelo de Harding (1974).

J.2.3 - CINTTIRÃO DE CISALIIAMENTO I}ADA.IÓS-CÓROOBA

30

O cinturão cle cisalhamento dÍrctil Bada¡ós-C<irdoba, situado na porção SW
da Espanha, entre as zonas ccntral-lberiana e Ossa-Morena, com orientação geral
NW-SE, con esponde a uma estreita zona de intens¿r defonnação transcorrente
sinistral, de idade l-iercinica, considerada por muitos ¿urtores como uma sutura
critica, ou urra falha transi'ormante" gerada durante o fèchamento de um oceano,
no Paleozóico Inferior (Burg cl al. l98l; Matte, 1986; Pin, 1990, ín: Abalos ct al.
l99l) Neste cinturào. reconhece-se uma evolução orogênica ¿rnterior, de idade
Cadorniana (Pr-oterozóico Superior/Paleozóico Infènor), caracterizada por um
complexo orogênico com sr.rbclucção-colisão- def'onnacio posteriomente por um
e pisódio de cisalhameuto irìtl acontinental, ern reeirne transpressional, duante o
orcio orogênico lJercinicr: ( Abalos ar ul. op. crt.)
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A orogênese Cadomiana é caracterizada por rochas de alta pressão,
incluindo ganulitos e eologitos com protólitos tipo-MoRB relacioiados à
subducção, com aloctonia para NW ocorrida entre 490 e 480 Ma. Estas rochas
têm sido consideradas, tradicionalmente, como de idade do proterozóico
Superior. Rochas gabróicas são datadas de 6ll Ma (u/pb, em zircão, intercepto
strperior, Shofèr 1990, in: Abalos er ul., op. ci]t.').

Durante esta orogênese, foi gerada, 'a *nidade alóctone,, uma foliação
blastornilonítica peneh'ativa eln posição subhonzontal, com lineação de
estriramento mineral N-S., indicando transporte de topo para sul (Figs. I e 2, in
Abalos c¡ a/. op. cit.). Associam-se, ainda, grandes dobras recrunbentes, também
vergentes para sul., coln uma xistosidade Sl plano-axial, que caracterizam as
unidades pára-autóctones.

A superposiçâo de i'tenso cisalhamento sinistral de idade Hercínica,
datado entre 370 e 330 Ma, ocorreu em condições dircteis e rÍrpteis, provocando
tLm ultrametamorfismo generalizado no cintur'ão. em condições de fácies xisto-
verde a anfibolito, com as fàtias clos gnaisses basais rnostrancio uma evolução
retrogressiva, a partir de ó00"c e ó kbars, para ternperattras e pressões mais
baixas. Durante este evento, fbi desenvolvida a zona de cisalhamento dúrctil
Bada¡ós-córdoba. Trata-se de uma zona de cisalhamento com largura entr.e l0 e
15 Km, extensào de 300 Krn, cFre loi acornpanhada pelo clesenvolvimento de
dobras normais, longitudinais, com orientação NV/-sE, jrurtamente com depósitos
vtrlcano-sedimentares e intnrsões de complexos ígneos subvulcânicos de idade
Viseana (Abalos et al., op. cit),

J.2.1- CrNTrrRÃO DB CISALHAMENTO A'I.LÂNTTCO (CCA)

3.2.-I. I. BREVE TIISTÓRICO

coLrbe a tlrau. (1972) o pioneirisrno 
'o reco.hecimento da impor-tância

das zonas de cisalhamento na evolução do pré-cambriano brasileiro, Em 1975,
descreve pela primeila vez estas estruturas no cintur'ão de cisalhamento
Atlântico (CCA), denominado-as de fàixas rniloníticas ou fàixas rirpteis ..faixa

rÍrptil clo Paraíba clo Sul", lormaclas como resultado da r-eativaçâo por
cisalhamento de zonas de fàlhas prirnitrvas.

Estudos estnrturais posteriores. visando a caracterização geométrica e
crnemática dessas zonas, f'oram realizados no Estado clo Rio cle Janeiro por
Alrneicla et ttl. (1975), lJrennel er al. (1980), C¿rnpanha (1980 e 198 l), Sadowski
(1983). Campanha & Ferrari (1984), Dayan & kellcr (1989), Coneia Neto e¡ a/.
(1993), Eberr e¿ ai. (1991) e. recerlternente. Silva (1996); nos Estados cle são
Paulo e Paraná. sobretLrdo no lineameuto Lancinha-cubatão. clestacam-se os
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trabalhos de fiori (1985a e b), Eberr et ttt (.l9gg), Ebert & I{asui (19g9),
Fassbinder (1990), lìassbinder er at. (1992 e 1994), sadowski (1991), Saàowski
& Motidome (1992), Silva 0981), Silva e/ at. (1982), Hackspacher ei'at. (.1991 e
1992); nos Estados de santa catarina e Rio Grande clo sirl, relacionaÀ-se os
trabalhos de Bittencourt et al (1989), passarelli (199ó), passarelli et at. (1995),
Fernancles et uL. (1992);.o lJruguai, os trabalhos cle Masq'elin (1990) e Riffas
( lee5).

'frabalhos recentes têm rnostrado a existência cle estnrturas-em-flor ern
vários segmentos do ccA, associadas a zonas de cisalhamento de alto ângulo, as
quais desernpenharam papel fundamental na evolução e no controle cle colocação
de grande parle do magmatismo granítico Neoproterozóico do cinturào.
Adicionahnente, esta organização estrutrual cornpatibiliza várìos aspectos
estratigráficos e tectônicos, não devidamente farnilianzado po. uá.io,
pesquìsadores que trabalharn no pré-cambriano clo sudeste brasileiro. Dentre os
trabalhos sob esta ótica, destacam-se os de Ebert et at. (lL)9|)., Machado & Endo
(1993a e 1993b),co'eia Neto c/ al (1993), no Estado do Iìio de Ja'eiro, Ebert
et a/. (1993), cz,npanha & Ens (1993) e Motta (199ó), ern são paulo, Etert &
Hasui ( 1989) e F-assbinder ( 1996), no paraná.

AtLralrnente já sâo disponíveis trabalhos, em vários pontos do cinturão, que
relacionam a colocação do rnagmatismo granitrco com zonas cle cisalhamento,
tanto en regirne transpressivo qrnnto h'acional (Fenrandes et at.,1992; philipp el
a\.,1992, 'fommasi et ut..1992; Machaclo & Ëndo, 1993a e 1993b;Frantz &
Nardi, 1992; Nummer c/ ¿rl. 1995; Wernick et ¿t|., 1995; Motta, 1996;
Hackspacher, 199ó: Hackspacher el ul., l99l e 1992; F'assbincier, 199ó).

vários dos autol'es acirna têm vinculado a geraçào destas estruturas a um
regime transpressional, porém a regionalização do rnodelo para os dois sistemas
de oisalharne'to (scPS e SCDF-) f'oi proposta por Machado & Endo (1993a),
tendo sido iguahnente proposta, na mesma época, para o sistema scpS pàr Ebert
et al (1993) os prirnei.os autores conceberam o rnodelo para uma escala ai'da
rnais ampla, envolvendo as fàixas rnargrnais do cráton do são Francisco (Enclo &
Machado- 1993 c ls95). A aplicação deste rnodelo explica nào apenas a
constitLrição do arcabouço estrutural e tectônico clo ccA, rnas também iodo u-
contexto geodinârnico, tlncle a colagem longitudinal e oblíqua cle terrenos se
oonfigur-a como o processo de evolução preciominante no cinturão.

Recentemente, Fassbinder ( 1996) aplicoLr este mesmo modelo para explicar
a disposição sirnétrica das unidades Água clara, ,'\çungui e Itaiacoca em toÅo clo
batólito 'f rês cìóregos, numa organização estnrtural de Lrma grande estrutura-ern-
fìor positiva, a q'al expõe, na sua região axiar,.iLurto ao citadã batólito, a base cla
coluna estratigráfìca clo Gnrpo Açungur. em consecltiêncra clo alçamento rnais
interlso cla sua porção central. Para as extreuriciaciés da estnrtula. ocoüe [m
¿rrref'ecimento progressivo cleste alçamcnto, até o r]ìomento em que os efèitos cla
transpressão se atlttlatn. O autor constdera clue o desenvolvitlento das estrutrul as
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de empumào (perpendicul;res) oconeu de f'orma sirnultânea às estruturas de alto
ângulo, ern decomência da pafiição da deformaçào, já no início do regirne de

convergência oblíqua.

A colocação dos batólitos 'Irês Cónegos e CLLnhaporanga é explicada no
ûreslno contexto transpressivo. O pnmeiro deles aloja-se ao longo de uma zona
de cisalharnento de alto ângulo. srtuada lÌa zona axral da citada estlì.rtura-em-tlor,
colocado durante uma fàse distensiva. logo após a fàse transpressiva, lateral
esquerda ou lateral direita (Fassbinder, op.cit.).

3.2.4.2. DEFINTÇAO
ATLANTICO (CCA)

A denorninção de Cinturão de Cisalhamento Atlântico (CCA) f'oi

rntroduzida por Machado & Endo (1993), eur substituição às denominaçòcs
existentes oorno Faixa Ribeira (Ebert. l9ó2), Cinturão Paraiba (Cordani et ctl.

l9ó8), Faixa Paraíbides (Ebert, 197 l), Cinturão Atlântico (Feneira, 197 l;
Leonardos Jr. t973: Fyfè & Leonardos lr. 19'74, Loczy &. Ladeira, 197ó),
Cinturão Ribeira (Hasui el a/. 1975), Regtão de Dobramentos Sudeste (Ahneida
et al. 1976) e Província Mantiquerra (Almeitia et ttl. l98l).

A proposiçào do CICA justifÌca-se pelos seguintes aspectos: (l) o tenno
Atlântico.1á havia sido usado anterionnente por outros autores, sendo também o

nome que exprime mais adequadamente o caráter regional do citrturão; (2) a

incorporaçào do tenno cisall.ramento rlo lìolre do cinturào identifica ¿is

características estrutrrais e tectônicas do seu arcabouço intemo; (3) a partir da
defìnição do Cinturão Dorn Feiiciano lèita por Fragoso Cesar ( 1980), as

denorninações anteriores. tlue incorpor¿rvatn também este cinturào, ficat'am
restdtas.

O CCA l'oi caracterizado como tLm cintLrrão de natureza transpressional.
com estrutura Iinear paralela à costa sul-sudeste do Brasil e leste do Unrguzri, corn
extensão supenor a 2900 Krn, prolongando-se desde a legião nordeste da Bahia
(ll" S) até o Rio Grande do Sul/Uruguai (30'S), tendo orientação NE-SW no

seu segnento neridional e NNE-SSW rro sententrioual (Machado & Endo, op.
cit. )

Foi estabelecida urna hierarquia de pr-imeila. segrmda e terceira ordens para

o crnturão. O CCA, clualificado com ì.ma unidade c1e primeira ordern, ['oi dividido
en dois sisternas de segunda ordem: o Sisterna de Cisalharnento Paraiba do Sul
(SCPS) e o Sister¡a de C-isalhaniento Dorn Feliciano (SCDFX Fig.3.l).

O SCIPS. subdividido ern unidades cle terceira ordem. é constìnrido pelas

Zonas cle Clisalharnento dúcteis de alto ângulo de Alér.n-Paraíba-Cubat¿io-
Lancinlra - ¿CPCL ( l), Juiz de Fora - ¿CJl' (2) e Niterói - ZCN (3)

DO CINTURAO DIi C]ISALIIAMENTO



Fig. 3.1- Esboço Tectônico do Cinturão de Cisalhamento Ailântico (CCA)
(modif. de Machado & Endo, i993)
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Legenda da Fig. 3.1 - CCA- Cinturão de Cisalhamento Atlântico; SCPS- Sistema
de Cisalhamento Paraíba do Sul; ZCJFJT- Zona de Cisalhamento Juiz de Fora-
Jtrndiuvira-Taxaqrura; ZCPCL- Zona de Cisalhamento Paraíba clo Sul-Cubatão-
Lancinha e ZCI\- Zona de Cisalhamento Niterói; SCDF- Sistema de
Cisalhamento Dom Feliciano; ZCMG- Zona de Cisalhamento Major Gercino;
ZCSB- Zona de Cisalhamento Siena Ballena; CìM- Campo clo Meio, RF-
Ril¡eirão da Folha, V- Vacacaí (Fig. modificada de Machado & Endo, 1993a).

O SCDF é constituído pelas seguintes zonas de cisalhamento dútcteis:
Major Gercino - ZCivlG (SC), Dorsal do ClangLrçu - ZCDC (RS) e Siena Ballena
- ZCSB (Uruguai).

O CCA apresenta algtns traços característicos: (1) predominância de
estruturas de alto ângulo c,om zonas de cisalhamento dúcteis associadas, com
geometria em mapa anastomosada, da escala de afloramento a escala regional;
(2) presença lieqüente de zonas de cisalhamento dúcteis subvefticalizadas,
peruersivas por mais de uma ciezena de Km; (3) são comtns rochas com texturas
miloníticas, exibindo tramas plano-lineares, com lineações de estiramento mineral
strbhorizontal, subparalelas ao irend estnrttral clo cintuão; (4) presença de
dobras do tipo-a em baínha, geralmente com ausência cie foliação plano-axiai; (5)
associação invariável de granitóides ft'liados com zonas de cisalhamento dúcteis
de alto ângulo; (ó) presença comurt de estrutlu'as-em-flor, positivas ou negativas;
(7) indicaçoes freqüentes de polaridade tectônica oposta, em vários segmentos do
cinturão; (8) existência de bacias tipo molássica evoluídas num contexto
tectônico transcorrente; (9) exposições fieqüentes de nircleos do embasamento
alongados, dispostos na forma de estruturas antiformais, ladeadas por zonas de
cisalhamento de alto ângulo, cpre foram alçadas por transpressão, preseruando
muitas vezes uma rnatriz estrutural mais antiga, de baixo ângulo, com Llma
cinemática oblíqua zì organização estn"rtural do cinturão; ( l0) correlação das
grandes massas batolíticas (batólito Pelotas e Três Cór'regos) com anomalias
geofisicas lineares e com as zonas axiais dos Sister¡as cle Cisalhamento Paraíba
do Sul e Dorn Feliciano.

Existem vários trabaihos na literatura que cliscutem rnodelos tectônicos
voltados para explicar a gtanitogênese Neoproterozóica do CCA. Porém, nem
sempre tais trabalhos estão devidamente amparados em dados geoquímicos,
petrográfrcos/petlológicos. estnrttrais, geocronológicos e geofìsicos, de forma a
evidenciar claramente um zoneamenro magmático no espaço orogênico. Por outro
lado, são ainda carentes estudos sistemáticos sobre as lochas granitóides
emdifèrentes escalas. que possam servir de base cie dados confiáveis para a
eiaboração cìe modelos tcctônicos menos especulativos.

São, basicarnenre, ciois os iipos de modelos tectônicos disponíveis para a
explicação cia gelaçzio cio magmatismo granítico do cinturão: rrm, que postLrla a
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colisão de massas continentais (Artur & Wemick, 1986; Wemick & Gallembeck,
1987), e outro, qlle postula subducção da closta oceânica. Neste Írltimo, eristem
divergências sobretr-rdo com relação ao sentido de mergulho da zona de
subducção. Deste modo, algtrns autores têm sugerido mergulhos da zona de
subducção para SE (Soares, 1987; Reis Neto & Cordani, 1993), outros, para leste
(Tassinari, 1988; Wemick, 1990) ou, aintla, para NW (Machado, 1990; Demange
et a|.,1991; ivlaquiavelii, l99l;Campos Neto, 1991; Machado & Demange, 1992

e 1994; Wiedemann, 1993; Figueiredo & Campos Neto, i993; Campos Neto &
Figueirecio, 199-5; Reis Neto, 1994), bem como para NW e SE (Fragoso Cìesar,

1990 e 1991).

Fragoso Cesar (op. cit,) fui r¡m dos primeiros autores a reconhece¡ a

existência de orogêneses superpostas no CC¡\, no seu segmento Sul (SCDF),
caractelizando lrma orogênese mais antiga, do tipo arco de ilhas, com idade entre
750 e 650 Ma, e outra, mais nova, do tipo Cordilheirana, entre 650 e 550 Ma, na
porção oeste do escudo sul-r'io-glanclense, no chamado bloco São Gabriel.

Figueirecio & Campos Neto (1993) e Wiedemann (1993) caracterizam,,
para a região do ES e RJ, a existência cle um arco magmático brasiiiano,
denominado pelos primeiros autores c1e "arco magmático Rio Doce", com
desenvolvimento no intervalo cle 590 a 480 Ma e de 580 a 450 ir4a.

respectivamente.

Figueiredo & Campos Neto (op. cit.) dividem o rnagmatismo em pré-
colisional, sin- e pós-coiisional, com o primeito no intervalo de 590 a 570 Ma, o
segrndo, entre 560 e 530 Ma e o terceiro, entre 520 e 480 Ma. Wiedemann (op.
cit.) divicie o magmatismo em tarcii- a pós-orogênico, entre 450 e 520 Ma, e sin-
orogênico, entre 580 e 590 Ma.

C-'ampos Neto & Irigueiredo ( 1995) consideram a existência de orogêneses
superpostas durante o cicio brasiiiano na região sucleste brasileira, clistinguindo a

"Orogênese Brasiliana i", clesenvolvicia durante o Neoproterozóico, com estágio
pós-ologênico há cerca cle ó00 Ma, e a "orogênese Rio l)oce", entre o
Neoproterozóico III e Cambriano (590 a 470 Ma).



4. GRANITOIDES NBOPROTIIROZÓICOS NO RIO DE JANEIRO

4.1.INTRODUÇÃO

CAPÍTTJLO TV

Vários trabalhos têm sido publicados sobre a granitogênese brasiliana no
Estado do Rio de Janeiro. Contudo, em geral sào trabalhos relacionados aos
granitos tardios (sin-F3 e sin-F4), com características tardi- a pós{ectônicas,
sendo também de caráter rnais localizado, sobretudo na região semana do estado,
Petrópolis/ Teresópolis, e anedores da cidade do Rio de Janerro. Estes trabalhos
contêtn, principalmente, informações petrográfìcas, geoquímicas, cartográficas e,

mais raramente, tectônicas e geocronológicas.

Os trabalhos regionais sobre os granitos aqui estudados, refèridos na
literatura corno sin-F2 ou sin-orogênico, restringern-se aos trabalhos de Machado
& Peloggia (1987) e Machado & Dernange (1994a). O primeiro contém uma
síntese das informaçòes geológicas disponíveis à época sobre esses granitos,
juntamente com rura classificação com bases rnineralógicas. O segundo apresenta
tuma classificação estmtural e tectônica dessas rochas, levando em consideraçào
os domínios estmtnrais de ocorrência, as fases cle deformações regionais, o nível
cntstal de colocação, o tipo composicional e os dados geocronológicos
disponíveis. São, então. caracterizados três grupos tectônicos pnncipais de

$anitos referidos, do rnais antigo para o mais novo, como sin-F2, sin-F3 e sin-F4
(Machado & f)emange, 1992 e 1994a). O pnrneiro corn idade ao redor de 620
Ma, o segundo, entre 570 e 530 Ma, e o terceiro ao redor de 500 Ma (Machado
R. ct al. 1996).

4.2. T'RABALIIOS ANTERIORF],S

1-7

O rnalor volume de infbnnações disponíveis na literatura sobre as rochas
granitóides Neoproterozóicas do Ëlstado do Rio de Janeiro concentra-se na rcgiào
serrana deste estado e nos arredores da cidade do lìio de Janeiro. São
informaçòes geológicas. petrográlìcas, geoquínricas c. rnais raralnente.
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geocronológicas, e dizem respeito principalrnente aos rnaciços graniticos de
características tardi- a pós-tectônicas, classificados neste trabalho como maciços
tardi-F3 e sin-F4. respectivamente.

Destacam-se os trabalhos de Leonardos Jr. (1973), Pires ¿/ al. (1982),
Penha (1984), Penha e/ al. (1980), Penha & Wiedemann (1984), Junho (1982,
l99l e 1993), Junho & Penha (1985), Junho ¿¡ al. (1987), Wiedemann (1987 e
1990), Caddah et al. (i987) e Porto .lr. et al. (1992) sobre os granitos dos
amedores da cidade do Rio de Janeiro e das regiões de Petrópolis e Teresópolis;
Puget & Penha (1980) e Zorita & Penha (1980) sobre os granitos da região de
Magé (granitos Surui e Andorinha), Machado Filho c/ al. {1983), Sad & Barbosa
(1985), Machado (1990) e Machado & Demange (1992) sobre o batólito Sena
dos Orgãos; Hippertt (1990) sobre o maciço Niterói;Barisra (1984), R.êgo (1989)
e Rêgo & Figueiredo (1991 e 1994) sobre os maciços Bela Joana e Angelim.

As primeiras observações sistemáticas sobre os granitos da cidade do Rio
de Janeiro f'oram efehradas por Hembold et ul. (1965). Nesta ocasião, foi
produzido a primeira cartografìa básica clo rnaciço Pedra Branca na escala l:
50.000. Vários trabalhos f'oram realizados posteriomente sobre este rnaciço,
porém rrenhurn deles cotrseguiu modificar slgnificativamente sua represenlaçào
cartográfìca original. Outras ocorrências de granitos como as da pedra de
Guaratiba e Campo Grande foram relacionadas como integrantes do batólito
Pedra Branca (Hembolcl, 1967).

Estas rochas sâo descritas oomo de textrra porlìrítica a equigranular, com
granulação rnédia a fina. Os contatos são nitidos, confirmando assim o caráter
intrusivo dos corpos.

. Posteriormente, Leonardos Jr. (1973) divide os granitos da Serra dos
Orgãos em oito tipos, relacionando-os, do mais antigo para o mais novo, üa
seguinte ordem cronológica: (l) rnigmatitos graníticos; (2) gnaisse tonalítico; (3)
adamelito com homblenda; (4) granito grosso; (5) quartzo diorito fino, f'oliado;
(ó) granodiorito fino; (7) granito cinza, de granulação média a fina e, (8) granitos
aplíticos rosados. Destes, apenas os tìpos 4 e 7 ocorreriam nos arredores da
cidade do Rio de Janeiro, Para o autor, os tipos 6 e 8 não são cleformados, os
tipos 4 e 5 são afetados por um evento de def'onnação (F2), os tipos 2 e 3, por
dois eventos de deformação (Fl e F2)

Os trabalhos de cunho regional c¡ue buscam a integração e correlaçào
geológica entre os diferentes tipos cle rnaciços, a nível do estado, são
relativamente escassos, restringindo-se aos trabalhos de Machado Filho et ctl
(1983), JrLnho ¿/ al (1987), Wiedemamr er al. (1981), Machado & Peloggia
(1987), Machado cr ctl. (1989); -lunho (1991 e 1993); Machado & Demange
(1992 e 1994)

Assinalam-se também trabalhos de conelação regional dos granitos tardi- a
pós-tectônicos, entre os Estados do Espirito Santo (rnaciços Santa Angélica,
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Castelo, Venda Nova, Conceição de Muqui" Mimoso do Sul e Alfredo Chaves) e
Rio de Janeiro (Pedra Branca, Nova Fnburgo e Frades), como os de Wiedemann
et al. (1986, 1987 e 1995), Jmho e¡ al. (1987).Bayer et at. (1986), Horn &
Weber-Diefènbach (1987), Jturho (199t) e Wiedemamr (1993).

As informações geocronológicas existentes sobre os maciços graníticos do
Rio de Janeiro apontam idades brasilianas. os principais dados estão contidos
nos trabalhos de Ledent & Pasteels (1968), Corclani et al. (1968 e 1973), Delhal
et ol. (1969), Brgazzi et ã1. (.19'71), Cordani & Teixeira (1979), Siga Ir et al.
(1982), Fonseca (1979), Machado Filho e¡ ai. (1983), Fonseca et al. (1984),
Fonseca er al. (1984), Batista (1984), Batista & Kawashita (1935), Menezes et
al. (1987), Dias Neto et al. (1995), Machado N et al. (1996), Valladares (199ó),
Valladares et al. (1995) e Machado R et al. ( 1996).

Dos granitos tardi- a pós-tectônicos do Rio de Janeiro, os mais bem
estudados são os maoiços da Pedra Branca, Nova Friburgo e Frades, sobre os
qtais existe um grande volume de dados petrográfìcos e litogeoquímicos (Jurho
& Wiedemann,l9ST Junho et al. 1987 e 1991; Junho 1993). Os autores têm
demonstra<lo semelhanças químicas e texturais entre âs rochas destes maciços e
separado iäciologras comparáveis entre si. são reconhecidas cinco fàciologias
pnncipais que, da mais jovem para a rnais antiga, são as seguintes : (l)
leucogranito aplítico e pegmatitos; (2) granitos porfiríticos; (3) granitos
megaporfiriticos; (4) granodiorito e, (5) enclaves microgram ares.

Com base numa discussão ponnenorizada dos enclaves, os autores têm
demonstrado a existência de texturas de assimilação nos seus bordos, com
desestabilização no niloleo, st"tgerindo um ambiente magmático evoluido para os
mesmos, com a fàse básica sendo lnenos volumétnca do que a granítica (Junho,
1990) A autora considera que os dois magmas ascenderam concomitantes na
crosta, atingindo equilíbrio geoquimico/mineralógico considerável entre si. O
magma ácicJo tena origem crnstal, enquanto o básico seria originado por fusão
parcial de rnaterial anfibolitico - da crosta oceânica subductada ou da crosta
continental inlèrior, ou de participação rnantélica (Junho, 1993),

No rnodelo tectônico proposto, os dois magmas teriam sido gerados em
rnomentos diferentes: o magma básico durante a fase pré-colisional e o ácido
drrante a fàse colisional. Neste caso, o magmatismo sena gerado em parte pelo
metamorlismo regional e, em parte, pelo calor f-ornecido pelo tnagma básico
durante a sua ascensão ua crosta (Junho, 199 I ).

Recentemente, Heilbron (1995), ao discutir a granitogênese brasiliana no
Estado do Rlo de Janeiro, divide os granitóides em função das fases tectônicas
iegionais, de f'orma similar ao que fizeram Machado & Demange (1989,1991,
1992 e 1994), separando os granitóides eln quatro grupos: (l) oontemporâneos à
deformação prinoipal - D¡ I D2, acornpanhada de metamorñsrno M¡; (2) tardios à
def'ormação princrpal: (3) sin- a ta¡di-Dr, acompanhada de metarnorfismo M2 e,
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(4) pós-tectônicos. Dentro destes gnrpos, separa cinco tipos de granitos,
designando-os, dos mais antigos para os mais novos, de: y1 e y2 (Srupo l); y¡ (
srupo 2); Y.r (erupo 3) e, y5 (gmpo 4)

No primeiro tipo, são incluídos o batólito Serra dos Órgãos e os gnaisses
facoidais; no segundo os maciços do Rio Turvo, Sena da Concórdia, granada
chamockitóides de Juiz de Fora, granitóide Matias Barbosa e leucogranitos tipo-S
intnrsivos no Andrelândia; no terceiro, Serra do Lagarto e Taquaral; no quarto,
leucogranitos tipo-l diferenciados, Sen'a do lPiranga ou Vassouras, Getulândia,
Fortaleza, Araras e Pedra Branca; no quinto, gralitos tipo Fave la, Nova Fribtugo,
Sana. Teresópolis e Caju.

A autora considera uma origem essencialmente cmstal para estas rochas e
correlaciona a abundância deste magnatismo a rLrn progressivo espessamento
crustal para SE. O magmatisrno pós-tectônico (y5 ) é relacionado a um regime
extensional. A geração dos granitóides é visualizada num contexto de evoluçào
ensiálica do cinturão, durante o Ciclo Brasiliano, em decorrência de uma colisão
oblíqua entre o cráton do São lìrancisco e outro bloco cratônico situado a leste,
resultando um empilharnento tectônico de SE para NW, através de processos de
subducçào A e delaminação (Heilbron, op. cit. ),

Trabalhos recentes, realizados no Estado do Espírito Santo e no norte do
Estado do Rio de Janeiro, têm reconhecido a existência de magmatisrno cálcio-
alcalino e álcaii-oálcico relacionado a um arco magmático brasiliano, que teria se
desenvolvido no intervalo de 590-480 Ma, para o qual é proposta a denominação
de "arco magmático Rio Doce" (FigLreiredo & Campos Neto, 1993). Este rnesmo
arco f'oi também postulado para a regiâo por Wiedemann (1993), porém com
intervalo mais amplo, entre 580 e 450 Ma. A autora reconhece para este
magmatismo, no Estado do Espírito Santo, três séries rnagrnáticas: uma toleiítica,
urna cálcio-alcalina médio a alto-K e outra cálcìo-alcalina/á1cali-cálcica de alto-K
(misnra de rnagmas).

A comparação do rnagmatismo tardi- a pós-tectônico do RJ coln o ES
lnostra diferenças, das quais destacam-se neste úÌtimo presença cle plirtons
zonados com associaçào expressiva de rochas básicas, incluindo também
charnockíticos, juntamente com rochas rnais subalcalinas (monzosienitos) (Bayer
et al. 1985 e 1986; Wiedemann at ctl. 1986 e 1987; Junho c/ a/. 1987; Junho,
r e93)

4.2. I- TRABALIIOS SISTENIÁTICOS PIONEIROS

Rosier ( 1957 e 1965) rnaugura a fäse mais impoftante cle trabalhos de
lnapeamento geológico em escala regional do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se
de urn rnarco no conhecimento do pré-cambriano da região. As unidades
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geoiógicas reglonalmente mais importantes foram estabelecidas nesta época. Os
diversos rnapas geológicos de integração regional que o sucederam seguem a

matriz cartográfica previamente delineada pelo autor.

Decorridos quase 40 anos de seus trabalhos, perrnanecem ainda não
equacionadas muitas das questões levantadas pelo autor. A sua suposição de que
a "Série" Serra dos Órgãos fosse mais antiga do que a "Série" Paraíba, era
fuirdarnentada no empiihamento das unidades, conforme pode ser observado na
estruttua tectônica por ele esquematizada. Os dados geocronológicos obtidos
posteriormente por Delhal et al. (1968) e Cordani et ttl. (1973) vieram
demonstrar o cont¡ário. Porém, o empilharnento tectônico das unidades na região
da Serra dos Órgãos não foi ainda cornpletamente elucidado. Os granitóides que
integram o batólito Serra dos Orgãos são de idade brasiliana inquestionável,
porém as Lnidades que o circundam,a NW e SE, respectivamente, refèridas na
literahra como unidades Rio Negro, Santo Aleixo e Bingen são, certamente, mais
antigas, provavelmente Paleoproterozóicas, sendo equivalentes da unidade

Quinno. definida como embasamento do Paraíba do Sul (Machado, 1984).
Entretanto, somente dados geocronológicos de alta potencialidade analítica
poderão elucidar esta questão.

Paralelamente, Hembold et al. (1965) apresentam o primeiro trabalho de
mapeamento geológico sistemático em escala l: 50.000 do pré-cambriano do
Estado do Rio de Janeiro, abrangendo o então Estado da Guanabara.
Considerando as diferenças de escalas, o trabalho dos autores possui o mesmo
grau de importância do trabalho desenvolvido por Rosier (op. cit.).

Hernbold at al. (op. cit.) subdividiram estratigraficamente as rochas
rnetamórficas da cidade do Rio de Janeiro em duas séries: uma mais antiga (série
inferior) e outra mais nova (série superior). Entre as duas séries ocorreria uma
suposta discordância, porém não foi observada pelos autores.

A série infenor, cie expressão rnais restrita, é constihlida por gnaisses
homogêneos, de composição granítica a quatzo dioritica, associado oom
rnigmatitos de paleossoma anfìbolítico. Associam-se, ainda, pegmatitos e aplitos
rnetamorfisados e deformados (Flembold, I 9ó7).

A série superior, de rnaior expressào na região estudada, dominartemente
cle paragnaisses, é constituida de biotita gnaisses diversos, contendo minerais
aluminosos como granada, sillimanita e cordierita, com transições para kinzigitos
e cprartz:itos, sendo associados corn gnaisses facoidais e leptinitos.

Esta série superior t'oi dividida por Leonardos Jr. (1973) em duas unidades"
ruma mais antiga (Gnrpo Pão de Açucar) e outra mais jovem ( Gnrpo Sepetiba).
Para o ¿rtLtor, sâo unidades que conespolrdem a diferentes ciclos de sedimentaçào.
A primeira, agora representada por leptinitos, ttu¡¡en gnarsses e biotita gnaisses
leldspátrcos (FK). conesponde a uma sequência molássica, a segunda, agora
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representada por sillimanita-cordienta gnaisses, quartzitos e rochas cálcio-
silicáticas, conesponde a uma sequência mattra.

Cabe também destacar os traball.ros desenvolvidos por Lamego (1937,
1938 e 1948), dentre os quais inclui o primeiro mapa geológico da cidade do Rio
de Janeiro. O autor i-az uma extensa discr¡ssão sobre os plagioclásio gnaisses do
Rio de Janeiro, considerados por ele como remanescentes de uma crosta
primitiva. A partir clai, o autor desenvolve a teoria do "protognaisse".

Outro marco importante no conhecimento do pré-cambriano do Rio de
.laneiro, ainda não devidamente avaliado no seu conjunto, foi produto do Projeto
de Cartografia básica do estado, desenvolvido nas décadas de 70 e 80, na escala
l: 50.000, abrangendo todo o Rio de Janeiro, sob a coor<lenação do DRM
(Departamento de Rectrsos Minerais do Estado do Rio de Janeiro). Infelizmente,
apenas uma parte dos ciados f'oram divulgados até o momento e, em grande parte,
na fotma de resumos com mapas em escala reduzida. Embora este projeto já
tenha sido finalizado há cerca de dez anos, o mapa de integração do Estado f'oi

apresentado somento no 3' Simpósio de Geologia do Sudeste, realizado no Rio
de Janeiro, em 1993. Lamentavelmente, o referido mapa não se encontra ainda à
disposição da comunidade científica, difìcultando assim uma avaliaçâo completa
dos dados obtidos. bem como impossibilitando sua utilização como base de
dados para norteâr os futuros trabalhos de pesquisa no Estado.

4.3. CTNTURÃO pnnninA DO SUL (CPS)

O segrnento clo Cinturão Paraíba clo Sul (CPS) , no Estado do Rio de
Janeiro e na exkemidade Sul de Minas Gerais, pode ser dir.rdido em vários
dominios estruturais. os quais diferem principahnente pelo seu nivel metamórfico
exposto. Esta regiào faz parte do Cinturào de Cisalharnento Atlântico (Machado
& Endo, 1993a) e da microplaca Serra do Mar (Figueiredo & Campos Neto,
1993)

4.3.1. COMPARTIMENTAÇÃO ESTRUl'tfRAL NO RrO DB JANETRO

O quadro tectônico regional do CPS no Estado clo Rio de Janeiro encontra-
se organizado em quatÍo dornír'rios estruturais principais.. denominados, de SE
para NW, de dominios Litorâneo (Norte e Sul), Serra dos Orgãos, Paraiba (Norte
e Sul) e Juiz de Fora (Fig. 4 1).

Estes dorninios expòern rochas metamórfÌcas de alto grau, incluindo
amplas exposiçoes em 1äcies glanulito no domínio Juiz cle Fora e na pafte
setentrional do dominio l"itorâneo norte. Exposições mais restritas dessas ¡ochas
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Legenda da Figrna 4.1 - Granitóides Pré- a Sin-F2: RT - Rio Turvo; SC - Serra

cla Concórdia; ¡\B - Serra das Abóboras; SA - Sena das Araras; CP - Campinho;

SO - Sena dos Órgãos, RE - Resgate; AG - Angelim; BJ - Bela Joana; NI -
Niterói; IMB - Ilha da Marambaia; IMD - Ilha da Madeira; IG - Ilha Grande;

Granitos Sin-F3: AR - Arrozal; GT- Getulândia; IP - Ipiranga, FT - Fortaleza;

FU - Funil; PT - Parati; PM - Parati-Mirim; RS - Resende; SJB - São José do

Barreiro; VS - Varre-Sai; Granitos Tardi-F3: AT - Anta; PB - Pedra Branca; PS

- Pedra Selada; SU - Sumí; tJT- Utinga; VB - Valão do Bambui; VL - Valão da

Laje. Granitos Sin-F4: AD - Andorinhas; AN - Angra; CJ - Cajú; CR -
Carrasquinho, FR - Frades; IT - Itaóca; MB - Mambucaba; MA - Macaé: MG -

Mangaratiba; MC - Morro do Côco, N!- - Nova Friburgo; SN - Sana; SJR- São

José clo Ribeirão; sP - São Pedro ( modificaclo de Machado & Demange, 1984a).
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são encontradas na porção Sul do domínio Paraíba, tendo sido assinaladas nos
trabalhos de carto$afìa geológica coordenados pelo DRM.

No segmento norte clestes diferentes domínios estruttrais são comturs
associações rnetamódìcas em fácies granulito, incluindo muitas vezes rochas
charnockiticas ou de afinidade charnockítica, evidenciando ¿rssim exposições de
uíveis crustais rnais profundos nesta porção do cinturão. Este aspecto tem levado
muitos autores a incluir as porções granulitizadas do Complexo Paraíba do Sul,
l.ro rìolte flumimense, no Complexo Juiz de Fora, o que se constitui num grande
equívoco.

Os limites enüe estes domínios são marcados por expressivas zonas de
cisalhamento dÍrcteis, em geral de alto ângulo, com direções paralela a
estmttração regional do CPS r.ra região. Nos dominios Paraíba (Norte e Sul) e

Juiz de Fora, estas zonas de cisalhamento são pervasivas intemamente nestes
domínios, conferindo-lhes uma trama regional milonitica dominante. Este aspecto
é responsável pelo mascaramento das feições igneas dos maciços granitóides sin-
F'3, sobretudo dos rnaciços cedo-F3, encontrados ao longo do domínio Paraíba, os

cluais têm sido confundidos com os gnaisses regionais em trabalhos de
mapeamento geológico.

4.3.2. T.'ASES TECTONICAS REGIONAIS

De trma forma genérica, a história deformacional desses domínios pode ser
agrupada em qrÉtro fàses tectônicas regionais que, da mais antiga para mais
nova, são designadas de F1, F2, F3 e F4, e apresentam diferentes caracteristicas.

A fàse Fl responde pela f'onnação de um bandamento cleformacional,
tendo sido acompanhada por intenso metamorfismo e rnigmatização. As dobras
desta fase são raras e, quando presentes, são do tipo isoclinal, e parecem
restringirem-se a nircleos cio embasamento. Nas rochas snpra e inÍÌacrustais, ou
estas estnlturas foram integralmente trânspostas pela fàse F2 ou elas não tiveram
desenvolvimento regional. Como estas estmhras loram desenvolvidas em

condições metamórfìcas e rrível estrutural similares aos das estruturas F2, a
distinção entre elas é muito difìcil. Além disso, a superposição geométrica das
estruturas parece ter ocorrido no mesmo campo de regime de esforços. I)este
modo, a distinção entre essas fases parece ter mais um significado geométrico clo

que genétioo propriame nte dito.

A fàse F2 aparece como o evento principal cle defomação, sendo
responsável pela geraçào cia fbliação regional - sin-metamór{ca e sin-migmática -
e pela intensa transposição das estmturas anteriores (Machado, 1986). Esta
f'oliação é plano axial às dobras c1e chanreiras espessadas e flancos adelgaçados,
corn perlìs cerados a isoclinais. A esta fàse associam-se, a nivel regional, zonas
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de cisalhamento dúcteis de baixo e alto ânguios, as quais imprimiram um forte
caráter rnilonítico e blastomilonitico às rochas do dominio Juiz de Fora, assim
como â ceftos nircleos do embasamento do domínio Paraíba.

A fàse F3 é postenor à foliação regional, tenclo gerado dobras em
diferentes escalas, em geral com pertÌs entre abertos a fechados, sendo comuns
eixos subhorizontalizados. Esta lase f'oi responsável pela estnrturação das
grandes dobras regionais, com valor de sinclinório (dornínio Paraíba) ou de
anticluróno (dornínio Sena dos Órgãos) e, tambérn, pela implantaçào e reativaçào
de zonas de cisalhamento e alto àrgulo, cuja iclade é posicionada ao redor de 540
Ma (Machado & Demange, I 99 I ), Estas zonas de cisalhamento são mais
expressivas no dornínio Paraíba Sul, onde possuem largura entre 25 a 30 km
(Machado, 1983). Aqui, tais zonas desempenharam importante papel no controle,
ascensão e colocação dos rnaciços graniticos sin-F3.

A làse F4, de direção transversal à orientação geral do cinturão (NW-SE a
WNW-SSE e NNW-SSE), mostra-se descontinua e é responsável também pela
geração de estn-rturas extensionats. A esta fase associarn-se dobras suaves e
abeftas e também zonas de cisalhamento rírpteis e r-úpteis/dúcteis, menos
expressivas do que as arrteriores.

4.4. CLASSIFICAÇOBS EXISTENI'BS SOBRE OS GRANITÓIOES

4.4. r. CLASSTFTCAÇÃO MTNERALÓGrCA/PETROGRÁFrCA

Corn base nas informações rnineralógicas e petrográlÌcas disponíveis sobre
as rochas granitóides clo Estado do Rio de Janeiro, Machado & Peloggra (1987)
classificaram estas rochas em vários gnlpos, levando em consideração os seus
diferentes domínios de ocorrência, a saber':

l") l)omínio do tr'ole do J'aroíhct do Sul

a) Setor Oriental, onde f'oram reconhecidos três tipos de granitos: ( l) biotita-
granitos, eqtrigranLrlares de fäcies porfìríticas. representados por duas ocorrências
do tipo Valão do llarnbui; (2) biotita-(t anlÌbólio)-granitos,, concordantes a
subconcordantes com as encaixantes, tipo Vane-Sai, com sete ocorrências, (3)
biotita (t magnetita)-granitos, com características pós{ectônicas, sendo
dettorninado de Valào cla Laje:

b) Setor Central. onde ocorre a Suite Sema das Abóboras, com vánas
ocorrências. ca¡actedzada como anfìbólio-biotita-granitóides, foliados, eÍn
contatos tectonizados:
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c) Setor Ocidental, no qual cliferencior-r-se c¡uatro trpos de granitos: (l) biotita-
granitos, de granulação média ¿ grossa, muitas vezes porfiríticos, foliados,
representados pelos maciços Funil e Resende, este último nome inÍoduzido no

refèndo trabalho; (2) biotita-(t anfibólio)-granitos, tipo São José do Barreiro
(nome também introduzido no citado trabalho), oom quatro oconências; (3)

biotita-1+ granada)-granitos, representados pelos maciços do Rio Turvo e

Resende; (4) e os maciços graníticos Pedra Selada (Norte e Sul) e Falcão, os

cluais nào f'oram classificados, na ocasião, em fìrnção da ausência de informaçòes
mineralógicas.

2) L.)omínio da Serca do Mar

a) Setor Oriental Semano, onde foram reconhecidos dois maciços: um foliado,
de composição tonalítica, com anfibólio e granada como constituíntes dos

minerais rnáficos, representado pelo batólito Angelim, antedormente descrito
como una rocha gnáissica e, outro, classificado como moscovita-biotita-granito,
de caráter pós-tectônico, o stock do Morro do Côco;

b) Setor Central Senano, ca¡acterizado por mais de uma vintena de

ocorênciae biotita-granitos, como Nova liriburgo, Frades, São José do Ribeirão e

Sana. Possuem granulação média a grossa, e ocorrem tra forma de pequenos

.ç¡r.¡cÈs, nitidarnente intmsivos, com características pós{ectônicas, que cortam os

batólitos foliados da Serra dos Órgãos e da Serra clas Araras, com (+ anfibólios),
biotita e granada;

c) Setor Ocidental Serano, onde foram reconhecidos três tipos de granitos: (l)
biotita-granitos, tìpo Canasquinho, com três ocorrências, Angra, Mombaça e

Paratr-Mirim, com apenas uma ocorrência cada, oujas características
petrográhcas e estmturais são semelhantes às dos granrtos do Setor anterior, (2)

biotita-(+anfibólio)-granitóides, tipo Mangaratiba, com sete ocorrências, e

Mangaratiba com cinco; (3) anfibólio-biotita-granitos, fotmados por quatro

ocorrências do tipo Parati (batólit6), caracterizadas por maciços f'oliados, de

granulação grossa e porfiróides.

3) Domínio [,itorâneo

a) Setor Ocidental, caractenzado pela oconência de maciços charnockíticos ou

de afiniclade charnockítica, foliados, concordantes com a estrtttrLração regional,
de composição variável de granitica/granodiotítca (chamockítica a chamo-
enderbítica) a quartzo-diorítica (quartzo-mangerítica), exemplificados pelos

maciços Niterói, Ilha da Madeira, Ilha Grande e Ilha da Marambaia;

b) No Setor Central, com mais de uma dezena de oconências, foram separados

os biotita-granitos, incluindo os maciços tipo Andorinhas, Sttruí, Caju (com seis

ocorrências), Utinga e Pecira branca, todos com caraoterísticas tardi- a pós-

tectônicas. de caráter porfirítico. com estrutrfa maciça a orientada uas bordas
(lluxo rnag'rnáticot: c os granilos porfìroides. com ott scm associaçào
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charnockitica, conhecidos na lite¡atura como gnaisses fàcoidais, aflorantes na
cidade do Rio de Janeiro, com o corpo mais expressivo sendo representado pelo
batólito Niterói, onde ocone associada a fácies chamockítica;

c) Setor Onental, com apenas dois maciços graníticos, um classihcado como

moscovita-biotita gramto, o maciço de Macaé e, outro, biotita (t anfibóiio)-
granito, o de itaoca, com cerca cie l4 krn2 de expressão areal.

4.4.2. ESTRUTURALÆECTÔNICA/ESTRATIGRÁFICA

Com base na relação entÍe as fàses de def'ormações regionais e â trama
estrutural, os granitóicies Neoproterozóicos do RJ foram dindidos em três grttpos
tectônicos de maciços, denominados - tlo mais antigo para o mais novo - de sin-
F2, sin-F3 e sin-F-4 (Machado et al ,l98'7a. Machado & l)emange, 1991 ,1992 e

1994a).

Os autores descrevem os maciços sin-[ì2 como corpos tbliados, que

ocorrem como extensos batólitos lineares, concorclantes com a estntturação
regional do CPS na região. Classificam como batólitos de colocação profunda,
entre lacies anfibolito a granulito, corn composição clominante entre
granodiorítica/gremítica e tonalítica.

Os maciços sin-F3 são descritos como corpos lnenores, foliados, sempre
alongados, de composição dominante rnonzo a sienogranitica, tendo sido
posicionados em condições de fácies xisto-verde alto a anfibolito. A colocação
destes maciços está associada às zonas de crsalhamento dírcteis de alto ângulo do
trpo Além-Paraíba do Sul.

Os maciços sin-F4 são referidos cotno corpos mais hornogêneos, na fonna
de .ttock.t, subarredonciaclos, não deformados, cie composição monzogranítica a
álcali-feldspato granitica, considerados de colocação mars rasa do que os

anteriores. O posicionamento desses maciços é considerado já independente da
estmturação regional NE-SW clo ciuturão. l)e tnaneita geral, este irltimo gnrpo

têm sido considerado ua literatura como granitos t¿rdi- a pós-tectônicos.

Pires cl al. (1982) apresentam uma classiftcação estratigráfica para os

granitos dos aredores da cidade clo Rio de Janeiro. Os atttores separam duas

séries de granitos: uma mais antiga, constituida pelo tonalito Grajau, granodiorito
Cìovernador, granitos Suruí e Utinga; outra rnais nova, representada pelos
granitos Favela" Rosa e allanita granito. A divisão entre as duas séries é baseada

nas relações de oontato cntre os granitos, tÌas suas diferenças texturais e

estmturais, assim c<lmo no nível de colocaçào destas rochas. De nraneira geral, as

duas sénes sào consideraclas tardi- a pós-tectônicas, ou ainda corn possibilidacie

sin-tectônica para o tonalito Gra.1aú e granodiotito Governador. O granito Favela
poderia corresponder a um colpo anorogênico cla orogênese brasiliana. O granito
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pegmatóide Utinga é consideraclo um corpo autóctone a pára-autóctone, cu.ja
origem é atnbuida a ftlsão parcial de rochas do embasamento na parte inferior da
mesozona, ou na transição para catazona.

Caddah et al. (.1987), em continuidade ao trabalho anterior de definição
estratigráfica e posicionamento das rochas gramtóides da cidade do Rio de
Janeiro, fizerun um estudo de detalhe na região da Serra da Misericórdia, e

concluíram pela seguinte sucessâo estratigráiica, disposta - da rnais antiga para a

mais jovem - na seguinte ordem : (l) granito Utinga; (2) granito Favela; (3)
pegmatitos e, (4) granito Rosa. Estes quatro tipos de granitos são relacionados ao
Ciclo Brasiliano.

Os autores classificam o granrto Lltinga como um corpo intrusivo tardi-
tectônico, posicionado mesotectonicamente e de rnodo passivo; enquanto o
granito Favela é classificado como um corpo alóctone, de caráter pós-tectônico,
posicionado em concliçòes de mesozona alta, segunclo o esqì.lema de Buddington
( 1e5 8)

4.s. DISTRIBUIÇÃO ÐAS ROCHAS GRANITÓIOBS NO RIO DE
JANBIRO

A Fig. 4 I mostra a distribuição das rochas granitóides Neoproterozóicas
do CPS no Estado do Rio de Janeiro. Esta rochas são aí divididas em fi-rnção dos
domínios estruturais de ocorrência e das f'ases de deformações reconhecidas
regionalmente. Deste modo, os maciços granitóides são clivididos, dos rnais
antigos para o mais novos. em pré-F2, sin-F2, sin-F3 e sin-F4. Os maciços pré-F2
são aqueles afetados pelo rnetamorfismo e pela f'oliação regional; os sin-F3 sào
posteriores a estes eventos e estão associados às zonas de cisalhamento dircteis
de alto ângr-rlo e, os sin-F4, comespondem aos maciços colocados após a

atividade principal destas estruturas, associado a urn a tectônica exteusional.

Os rnaciços pré- a sin-F 2 são encontrados em todos os domínios
estrutrrais, sendo porém mais comuns nos clomínios l,itorâneo Norte e Serra dos
Orgãos, neste irltimo constituindo-se no rnais expressivo batólito granítico do Rio
de Janeiro (Fig.4.1). O dominio Litorâneo Norte é caracterizado pela ocorrência
de batólitos de colocação mais profunda, em nivel de fácies granLrlito, rnarcando
assûn uma fäixa corn predomínio de rochas chalnookíticas ou de associaçàr.r

chamockítica, incluindo os batólitos Bela Joana, Iiha da Madeira, Ilha de
Marambaia, llha Grande e Niterói, este Írltimo colocado na transição fäcics
anfibolito/granulito. Com exceção do batólito Sera dos Orgãos, que apresenta
uma f'oliaçào rnterna subhonzontal defbnnada por dobras suaves, os demais
rnaciços sin-fi2 apresentam f'oliação subverticalizada. em contatos concordantes
corn a cstnrtrlra das rochas cncaixantes.
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Os maciços stn-F3, de expressào mais restrita do que os anteriores,
ocorrem principaimente no domínio Paraíba, associados à zonas de cisalhamento
dircteis de alto ângulo (Fig. a.l) São maciços alongados, foliados, colocados em
nívei mesozonai, sendo comuns estruturas de fluxo ígneo no centro dos corpos e,

deformaoional, nas bordas, com estas írltimas tendo sido geradas pela reativação
dessas zonas de cisalhamento.

Os rnacrços srn-F4 apresentam maior incidência na parte sul dos domínios
Litorâneo e Sema dos Orgãos (Fig. a l). A ausência de estruturas deformacionais
em suas rochas,, jurtamente com à sua disposição em mapa, sugere que a

oolocaçào desses granitos se deu de forma independente das estnrturas NE-SW
do CPS na região, coni'onne tem sido assinalado por Machado & Demange
(1992, 1994a). São maciços de forma arredondada, de colocação mais rasa do
que os anteriores,

4.6. DOMÍNIOS ESTRUTURATS VS. DEFORMi\ÇOES REGTONATS

A Tabela IV.1 mostra a relação entre as fases de del'ormações regionais e

os domínios estruturars cio CPS no Estado do Rio de Janeiro. Na parte inferior da
tabela é indicado o nome das turidades que compõem as rochas do embasamento
na região. Foram assinalados em negnto os maciços que são clisponíveis dados
petrográficos e litogeoquímicos e que serào discutidos lìeste trabalho.

A ¿rnálise dessa tabela mostra que os gtanitos pré- a sin-F2 são restritos ao

dominio Juiz de Fora, limitando-se ao maciço do Rio Turvo; os sin-F3 são

registrados aperìas nos dominios Paraíba (Nor1e e Sul) e Juiz de Fora, enquanto
os sin-F4 sâo mais expressivos nos domínios Sena dos Orgãos e Litorâneo,
apesar de aparecerem em maior níunero no dornínio Paraíba (Norte Sul), o que

pode ser confìrmado pela análise do mapa de distribuição das rochas granitóides
na Fig. 4. L Representantes deste irltimo grupo cle granitos não foram registrados
no dominio Juiz de Fora.

Embora o conhecimento estmtural ora disponível se.ja ainda muito precário
sobre vários dos rraciços classificados nesta tabela, alguns aspectos se destacam
e parecem traduzir a evolução e migração do magrnatisnto através do espaço
orogênico do CPS no Rio de Janeiro. Isto pode set melhor visualizado pela
comparação com o mapa de distribuição dessas rochas (Fig. a.l).

A análise conjunta destas duas fìguras tnostra que os granitóides sin-F2 sào

mais impoftantes nos domínios Serra dos Orgãos e l-,itorâneo Norte, com
expressão rnuito restrita no dominio Paraíba (Norte e Sul); os granitóides sin-F3,
restnngern-se aos dominios Paraíba e Juiz de Fora. sugerindo uma migraçào do
rnagmatismo para NW, durante esta läse. os granitos sin-F4, por otttro lado, sào

rnais expressivos nos dominios Serra dos Orgàos e Litorâneo (Norte e Sul). Estes



Tabela lV I - Granitótdes Neoproterozólcos do
Dominios Estrulrrrais

Dorn írrios
Estnrturais

!iusc.s 'l'actônicas

l;J (t)11

li3 lil

I'3 (t)3)

1t2 (.)2 .1

( pré- a sirt-.1

Embasamento
(Transamazônico)

JLriz de
Fora

Pedra Selada
Falcão

Cinturão Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro:
vs. Fases Tectônicas Regionais

Paraíba
(Nor-te e Sui )

S.J. do Barreiro, Funil,
Resende (Taquaral),
Parati e Parari-Ìr4irim

Rio Turvo

Carrasquinho,
Nlambucaba,
Mangaratiba,

N4ombaça e Angra

Valão do Bambui
Valão da Laje

Varre-Sai, Anta,
Ipiranga, Vassouras,

Getulândia, Fortaleza e
Arrozal

Serra das Abóboras,
Serra da Concórdìa,

Serra das Araras,
Campìnho e Resgate

Quirino/São João do
Paraíso

obs. em negrito os maciços estudados neste trabalho

Serra dos
Urgãos

Comendador Venâncio

S J. do Ribeirão, Nova
Friburgo, Andorinhas,

Frades e

Suruí

Litorâneo
(Norte e Sul)

N,forro do Côco, São
Pedro, N,Iacaé, Itaóca.

Sana e Caju

Pedra Branca
Utinga

Serra dos Órgãos

fuo Negro/Santo Aleixo

Angelinr, Niterói, Bela
Jo¡na, Ilha da Madeira,

Ilha Grande e Ilha da
Marambaia

Araruama

(¡
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maciços, apesar de não se vincula¡em mais à matriz estrutural NE-SW, que

controlou as atividades magmáticas anteriores, a sua distribuição sugere, também,
nova migração do rnagmatismo, agora para SE.

4.6.I. ORTOGNAISSES DO EMBASAMENTO

Estas rochas são enconffadas em diferentes dominios estruturais do Estado
do Rio de Janeiro. Ocorrem corno estruturas antiformais. alongadas ou formando
estnrtrras tipo pod,s no interior das zonas de cisalhamento. Aparecem, muitas
vezes, ci¡cturciando os grandes batólitos como, por exemplo, na Serra dos Órgãos.
No Projeto Carta Geológrca do Estado do Rio de Janeiro, estas rochas foram
designadas como "migmatitos homogêneos" e "heterogêneos" ou, ainda, como
"diatexitos" e "metatexitos" (ude, p.ex., Penha et ul., 1979 e I 980; Ferran et al. ,

1982) 'fais rochas têm sido conirurdidas, frequentemente, com os maciços
brasrlianos mais antigos, os pré-F2.

Embora estas rochas exibam uma invanável estnrtura gnáissica, ainda é

possivel reconhecer o seu protólito original, lnesmo nos locais em que a

migmatização sin-tectônica regional f'oi muito intensa. Nas regiões menos
afètadas por esta rnigmatização, a composição é em geral tonalítica a

granodioritica, sen<lo comrun presença de enclaves microgramrlares dioríticos a
quartzo dioríticos. Dentre as rochas com estas oaracterísticas, que podem ser
consideradas como embasamento, inchrem-se as unidades Bingen e Santo
Aleixo (Penha el al., 1979), São João do Paraíso (Gornes & Batista, 1978),

Quirino (Machado, 1984) e o batólito de Aramama (Machado & Demange,
t992) Destas unidades, apenas a úrltima foi analisada geocronologicamente,
fomecendo idade tratrsamazônica. f)atações realizadas pelos métodos U/Pb e

Rb/Sr, apontam idades de 198 I f l8 Ma e 1799 + 62 Ma, respectivamente, com
razão iniciai de 0,706 (Zimbres et al., t990). Estas idades, confirmadas
posteriormente por Fonseca ( 1994), .já har.ram sido assinaladas por Delhal ct a/.
(1e6e)

.f.6.2. GRANITÓIDBS PRÉ- A SIN-F2

Estes granitos são encontrados em todos os dornínios estmturais do Estado
clo Rio de Janerro e ocupam cerca de um l/3 em área cie exposição das rochas
pré-cambrianas deste estado (Fig. 4.1)

Desses granitos os rnais expressivo é o batólito Sena dos Órgàos. que

ocupa a região central do estado. Posslri uma extensão de l60Krn e largura rnédia
de 30 Km, com uûla exposição areal de cerca de 700 Krn:. Outros batólitos



menores, como o Angelim e Bela Joana Norte. são corpos fortemente estirados,
exibindo uma relação comprimento/largura da ordem de 20:1. O reflexo desta
deformação pode ser observada na estrutura gnássica generalizada destes
maciços, aspecto este que levou rnuitos autores a englobá-los nos gnaisses
regtonais, incluidos lnesmo como embasamento do Cornplexo Paraíba do Sul na
regìão, atribuindo-lhes idade transanazônica (lìatista, I 984)

Os granitos pré-F2 conespondem a batólitos lineares, tipo Cordilheiranos,
alongados, concordantes com a estrutrlração regional, com foliação pervasiva por
todo rnaciço, sendo entretanto rnais pronr-rnciada nas bordas, onde comparecem
com fiequência estrutu.ras g'náissicas e miloníticas. Como sào maciços colocados
em nivel crustal profirndo, em condições metamórficas entre fácies
anfibolito/granulito, tendo sido portanto afetados pelo metamorfismo regional,
exibern com frequência feições migrnatíticas, sobretudo nos granitóides tipo-S, a
exemplo dos batólitos Serra das Araras e Trrvo, onde são comuns xenólitos de
rochas cálcio-silicáticas, quartzitos, anfibolitos e biotita gnaisses. O batólito Sema
das Araras, particularmente, é caracterizado por um estrutura gnaissóide, com
lòliação cataclástica generalizada, com presença de texturas miloníticas e

protomiloníticas,

O contato desses maciços, em geral tectônicos, têm sido descritos muitas
vezes como transicionais com as encaixantes, a exemplo dos rnaciços Niterói e

Rio 'Iurvo (Ferrari et a\.,1982; Ruiz et al., 1983;.Heilbron, 1993)

Os granitóides pré-F2 e sin-F2 conespondem, na realidade, a dois grupos
distintos; os primeiros representam granitóides do tipo-1, composicional e

texturalmente rnais homogêneos, com enclaves microgranulares. os irltimos são
granitóides do tipo-S, rnais heterogêneos, com enclaves stumicáceos.

O primeiro grupo corresponde a granitóides de composição expandida,
granodioritica a tonalítica e granítica, incluindo também rochas chamockíticas
(Bela Joana) e de afinidade charnockítica, tipo Niterói, Ilha Grande, Ilha da
Madeira e Ilha da Mararnbaia. Este grupo, em função das condições de
colocação, pode ainda ser diviclido em quatro subgnrpos: (l ) ern fácies granulito,
rnaciço Bela Joana; (2) transição fäcies granulito/anfibolito, Niterói; (3) fácies
anlibolito inferior, rnaciço Angelirn e, (4) fácies anfibolito superior, rnaciço Serra
dos Orgâos.

O primeiro grupo está representado por chamockitos em maciços
subconcordantes, cujo principal representante ó o maciço Bela Joana. Estes
rnaciços lnostram associaçòes diferenciadas, coln termos enderbíticos e

chamockítrcos dominantes. É notável seu enriquecimento em ganada, sobretudo
na bordas do rnaciço. Este fàto se deve mais provavelmente a runa contaminaçào
dos paraEraisses encalxantes (unidades São Fidólis e Ernesto Machado) do que
uma origem pnmaria, conl-orme atrrbuíclo por Rêgo ( 1989) Os dados
radiométricos clisponiveis para o rnaciç<¡ Bela Joana apontarn idades Rb/Sr de
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499,6 ! 10,2 Ma. com razão inicial de 0,708 (Batista, 1984). Os rnaciços
charnockíticos ocorrern em domínios com exposição de rochas em fäcies
granulito: domímos Juiz de Fora, Paraíba Norte, Litorâneo Norte e,

provavelmente, na porção inferior do domínio Serra dos Órgãos.

O segundo gfupo, caracteriza<lo peia ocomência de rochas charnockíticas e

graníticas associadas. reflete condições metamórficas de colocação compativeis
com a transição fäcies granulito/anfìbolito. O principal representante deste gmpo
é o maciço Nite¡ói. Neste maciço, predominarn rochas de granulação grossa,
porhríticas, de composição entre granodiorítica a monzogranítica, onde são
comrrns rnegacristais cle fèldspato de potássio entre l0 e 14 cm. Distinguem-se
duas làciologias pnncipais, uma de charnockitos esverdeados e outra de granitos
rosados. São rochas foliadas, texttualmente muito similares. O cantato entre elas
é em geral sinuoso, sendo comum a presença de enclaves microgranulares de
composição quartzo diorítica e tonalítica. Estas duas tàciologias são cortadas por
veios subconcordantes, f'oli¿clos, constituidos por granitos hololeucocráticos e

pegrnatitos com granada.

O terceiro gnlpo, em fácies anfibolito infènor, é representado por maciços
snbconcordantes, encaixados em metassedimentos da unidade São Fidélis, cr¡o
representante pnncipal é o batólito Angelim. A parle inferior deste maciço
mostra, liequentemente, aspecto migmatitioo, com texturas orientadas, ricas em
enclaves e estrutrras tipo schlierer?.s, enquanto a parte superior é mais
homogênea. Apresenta uma associação dionto-tonalito-granodiorito-granito,
juntamente com granito hololeucocrático com gtanada. E caracterizado como um
tnagrnatismo de aÍìnidade cálcio-alcalina, enriquecido em elementos
incompatíveis, pnncipahnente Rb e TR totais, de profundidade relativamente
mais rasa do c¡re o Bela Joana, com a sua geração sendo também relacionada ¿ì

subducção de crosta oceânica (Rêgo, 1989). Os dados geocronológicos, Rb/Sr,
existentes sobre este rnaciço âpontam idades de 731,9 x 28,6 Ma e 402,6 t133,6
Ma, com razões iniciais ile 0,708 e 0,709, respectivamente (Batista, 1984; Batista
& Kawashita,l9S4),

Este gnrpo de granitos possui sisternaticamente biotita e anfibólio como
minerais máficos. .luntamente com olino e ortopiroxênio nas rochas
chamockíticas. São rochas de granulação rnédia./grossa, inequigranulares,
l-oliadas, porfiriticas, sendo comum texturas reoristalizadas, granoblásticas, com
feições miloniticas, sobretudo nas borclas clos rnaciços (Tabela IV.2). Os
acessórios comrns são zircão, apatita, opacos e allanita, podendo aparecer ainda
titanita e granada.

Os dados geocronológicos disponiveis apontam idades entre 600 a 620 Ma
para estas rochas. senclo dados Rb/Sr de isócronas de refèrência, incluindo
apenas runa detenninaçào UÆb ern zircões no batólito Sera dos Orgàos. de ó20
M4 obtida por Delhal et ol. (1969). Estes dados são considerados por Machado



fabela lV.2 - Resurno dos das principais feições geológicas dos granitóides pré-F2 no Estado do Rio de Janeiro

N'lacrços

Ser¡a álcali-grâni/sieno c

ilas Abóboras lldio/grano

Cornposição

Dominante

Serra Lnosnzolgrallo (ton) plag > FK = ero > âpa >> zir > ala > opa ani + bio granu/hipi^ Inód/gros

dus ursaos Bio , Anl : tit - grl - llìosn 
bio --r clor uros fol

.\ngelim (l)1ona/grano ((p-djor) (¡) Plag >Qzo> Bio ( l ) gr > ala > apa > op plag ->ser+carb
(2) sieno,/árcârÌ_ 

,r], iå]?r.i 51,, s 
x /,if x ala biot _ì clor + nìos +

graninì 
Bio (< i%)

BelaJoana (l) tona./e-lrlldior (l)PIag>Qro>I ( l) apâ >>> zir: opâ. (l)biot +cl - uros
(Bio ' Anl P\)' gm

FK I'K --? rros: pllg -t
(2)nìosnzo/ (2) FK > Qro > Plag (2) zir > apa > op > cârb + ser

álcati-grani gra (2) pÌag + scr: bro _)
clo¡

Niteróì (l) Mosnzo/tona I ) plas > o-zo > Bio ì gr, zi. ap, al, grolmgr. ineq.
(2) mosnzoiálcali- nf:Ziff ì qao>elag mos, op, hb porf, fol, mil

grani Bio. 5o,"

Essenciais

( ì ) Pl¡tg > Qzo > Bio apa. zir. op z ala t gra a¡rl' J bio + op
i'Altl

(2) FK > Qro > Plag
+ Bio

Mine¡ais

Acessórios de Alteração

l)ontínir¡ I)n'aího Norte

(cont.)

l)omnio Scrra dos Or4àos

Dont inio Litt¡râneo Not le

Textura e

Estrutura

grano. incq- oricnt. plag -) antip:
mcd FK , nricr - pcn

qro + FK -+ e\t ond- recup.

Fc-Mg -+ cì.lmul
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e ineq. fol.
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FK ) lnicr + pert

FK+plag re\t
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Fc-Mg -) cunìul
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(l) bio + clor; Plag -+ser
(2) bio -+ clor + nos;

FK -+ mos , plag -+ser

porf, g¡os/mgro.
inequ- rnil

(¡
(}'
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Abreviações utilizadas: l¡4itrcruis. anf- anfibólio; ala- allanita; apa- apatìta; bio- biotita; c¿rb- carbonatos; clin- clinozoisita; clor -
clorita. FK - feldspato de potássio; gr- granada; mon- monazita; mos- moscovita, op- opacos; Plag - plagioclásio; Qzo - quartzo, ser - sericita;
tit- titanita; tur- turmalina; zir- zircáo, zoi- zotzifa, 'l'exn.tro'l:lstruluro: equi - equigranular, méd - média; lol -foliada; grano - granoblástica;
granu - granular; gros - grossa; hìpi - hipidiomórfrca; ineq - inequigranular; mgro - muito grossa; mil - milonítica, orient - orientada;
('onpo.:içtio. álcali-grani- álcali-feldspato granitica; grano- granodiorítica; monzo- monzogranítica; mzdio- monzodiorítico; rp-dior - quartzo
diorítica; sieno - sienogranítica; ton -tonalítica l"eiçõtes Microe.stnrt r s. anti - antipertítìco; cumul - cumuláticos, ext - extinção ondulante; micr
- microclinio; mirm - mirmequita; Fe-1\4g - ferro-magnesianos, pert - pertít¡co, recup - recuperação de grãos; simp - simplectitico.

(Jl
O)
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et dl. (1996) como idades mínimas para os granitos cálcio-alcalinos pré-
colisionais do CPS na região. Tais idades mostram trma diferença da ordem de 30
a 40 Ma em relação aos valores considerados por Figueiredo & Campos Neto
(1993) e Wiedemann (1993) para granitos pré-colisionais reiacionados a um arco
magmático brasiliano - arco magmático Rio Doce - dos primeiros autores, o qual
tena se iniciado ern 590 ou 580 Ma. Machado et al. (op. cit.), postula quatro
altemativas para tent explicar esta diferença de idade: (i) ausência de dataçÒes
radiornétricas nos granitos pré-colisionais do Espírito Santo; (ii) diacronisrno
longrtudinal do magmatismo; (iii) colagem lateral de terrenos e, (iv) problemas
analíticos entre laboratórios.

Duas isócronas de referência Rb/Sr obtidas nestes granitos sugerem
também idades de 567 e de 537 }r4a, respectivamente, para os maciços Serra dos
Órgãos e Niterói. Ilstas idades, se de làto têrn significado geológico, podem
lefletir uln evento tectono-temal regional que teria promovido a
rehomogeneização isotópica do Sr e, neste caso, podem ser rnterpretadas corn a
idade de um segundo episódio de metamorfìsmo regional, após o evento
colisional. Alternativamente, tais valores representariam a idade de novos pulsos
magmáticos uo lnesmo complexo granítico. Argumentos favoráveis a uma ou
outra hipótese podem ser evocados, ou com base em inf-ormações de campo ou
com base em dados petrográficos e geoquímtcos.

O segundo grupo de granitóicles, representado por maciços de composição
não expandida, dominantemente granitica, parecem ser restntos aos domíruos
Paraiba e Juiz de Fora (Fig. 4.1), sendo aí representados pelos batólitos Serra das
Araras e Rio Turvo,

Este gnrpo de granitóides, desi¡¡nados cie leucogranitos aluminosos por
Machado et ol. (1989b), e interpretados como granitos colisionais por Machado
& Demange (1991) e Heilbron (1993 e 1995), são na realidade granitóides tipo-S,
relacionacios a firsão parcial de metassedimentos, com aspecto migmatítico, sendo
colocados em nível crustal compatível com a porção infenor da fäcies anfibolito
(Machado & Dernange, 1994a).

1.6.2.1. DADOS G ITOQUiMICOS DTSPONÍVEIS

A 'fabela iV,3 contém os dados químioos (elementos maiores) existentes
sobre os granitos pré-F 2 do iìio de -laneiro, incluindo os maciços Serra dos
Orgãos (SO), Bela Joana (BJ) e Angelim (AG). São dados de composiçoes
quírnicas Lnédias, contidos nos trabalhos de Rêgo (199 l) e Macirado & Demange
(1994), e que são cornparados com os dados cle batólitos C-ordilhei¡anos da costa
oeste Americana.



Tabela lV.3 - Composição química média de di1èrentes batólitos.
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l.l6

Nu cle

am.

14.8'7

5.70

0548

71.80

0.13

1.43

0.08

2.17

0.84

Legenda da Tabela - tl) Méclia c1e análises de batólito Peninsular
Ranges (BPR), batólito da California; (2) Composição Média dos

tonalitos e granodioritos, batólito Serra cios Orgãos (BSO); (3)
Tonalitos representativos do batólito Península Ranges (GROMET e

SILVER, 1987); (a) "fonalitos, batólito Serra dos Orgãos; (5)
Granodioritos l-Ialf Dome, batólito Sierra Nevada (BSN) (BATEMAN
& CHAPPEI-L. 1979); (6) Granito Johnson, BSN (BATEMAN &
CIIAPPIILi.. op. cit.); (7) Granodioritos Sema clos Órgãos; (8)
Granitos Sen'a dos Orgàos.
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Para trpos composicionais semelhantes, os três rnaciços pré-F2 do Rio de
Janeiro mostram teores equivalentes em Al, Mn e P, com o SO sendo
ligeiramente mais enriquecido em Fe do que o BJ e em Ca do que o AG. Este
último é também mais empobrecido ern Mg. O fJJ, em relação ao AG, é

relativamente mais enriquecido em Ca e empobrecido em Ti, Fe e K.

Os batólitos pré-F2 do Rio cle Janeiro, cornparados com os batólitos
Cordilheiranos da costa oeste Americana, por tipos composictonais equivalentes,
mostuam-se mais enriquecidos em Fe (5 a 6 vezes), de foma menos acentuada
em K (-30%), com teores simiiares em Mn, P e Mg (exceto o SO, que é mais
baixo) e inferiores em Al (- I 0%), Ca (20 a 30%) e Na (30 a 40%).

Nesta Tabela, consta ¿ composição do granodiorito Half Dome, do batólito
Sierra Nevada (BSN) (5). Nota-se que, para teores equivalentes em SiO2, os
batólitos BJ e AG são mais enriquecidos em Fe, Mn, Mg, Ca e P, sendo mais
empobrec:idos em Na e K, com teores similares em Si, Al e'Ii. Os granodiontos
do BSO (7) são similares em Si, Ti, Al, Mn e P, sendo porém mais empobrecidos
em Mg, Na, e K. São, ainda, levemente enriquecidos em Ca e fortemente em Fe
(3 a 4 vezes). Comparando-se os gramtos dos dois batólitos, observa-se que o
BSO (8) é similar ao BSN (6) em Si, Ti e Al, sendo nriquecido em Fe, Mn, Mg,
K e P, e mais empobrecido em Na.

4.6.3. GRANITÓIDES SIN-F3

Estes granitos apresentam maior desenvolvimento no Setor Meridional dos
Domínio Paraíba (Norte e Sul) e Juiz de Fora (Fig. a.l). São maciços foliados,
alongados, concordantes coln a estntturação regional e com as zonas de
cisalharnento de alto ângulo do Vale do Rio Paraiba do Sul. São comuns
estnrtnras de fluxo ígneo na parte central desses rnaciços, (ìue passam para
estruttras deformacionais nas bordas, onde são freqtientes tipos texturais como
milonitos e protomilonitos, ao lado de gnaisses com bandamento fino,
centimétrico a milimétnco

Os rnaciços têm dimensões desde slock.s aTé pequenos batólitos, com o
mais expressivo deles, representado pelo de Parati, localizado na divisa com São
Paulo, possui uma exposição de cerca de 240 krn'?, somente no Rio de Janeiro.

Os maciços sin-F3 são, em geral, biotita-anfibólio granitos associados com
bìotita granitos, de composição rnonzogranitica a granodiorítica, com texturas
inequigranulares e porfÌríticas, de granulaçâo rnédia a grossa, meso e

leucocráticos, cinzentos e rosados, sendo comum cnstais centimétricos de
f'eldpato branco ou róseo, em uma matriz fbliada rica ern biotita (Tabela IV.4). A
biolita pode ocoffer como segregações e/ou agregados de máficos sob a fbrma de
.rchlierens, clue realçam a orientação da rocha. Os acessórios comrms são apatita,



T'abeìa tV.4.- Res¡rno das principais feições geológicas dos granitóides sin-F3 no Estado do Rio de Janetro

N,laciço Dorninio Composição Minerais Textura e Contato Caráter

Dominante Acessórios Estrutura Tectônico

\''ârrc-S.ri Paraib¿Nonc

Vassol¡rrs ParaibaSLtl

lpilangir Parlitr:r Sr¡l

Arrozri Paraíba Sul

Gctul¡rdir P¡raíba Sul

Fortrlc/.a Par¿iba Sul
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Rcscudc Jr¡iz dc Fora

T¡qu¿ìral Juiz dc Fora
(Resende*)

bio-(hb) grani uton. zi- ap. oP-

tltos- cl
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(bio)-leucìgrani (mil) sin-/tardi-D e); sin-
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(cont

\'laciÇo

Parati

Domínio Composição lr4inerais
Dominante Acessórtos

" nome introduzido anteriormente por Ì\'fachado & Peloggia (1987)

Abreviações utilizad¿rs. Conpo.siçtio. grani- grani; grano- granodìorito; monzo- monzograni; qtzo-sienito- quarl_zo 
_sienito; 

sieno- sienograni;

ron- ton;lìto; lvlinerui.s. al- 
-allaÁita; 

ãp- upãtltu; bio- bioìita; carb- carbonatos; clin- clinozoisita; cl-ciorita; flu-fluorita; gr- granada; hb-

hornblenda, mon- nonazita; .or- .oi.oo,itu; op-opacos; rut-rutilo; ser- sericita; ti- titanita; tur- turmalina; zi- zircão, zoi- zoisifa;
'l'extt¡.Lt listrutt¡z¡. cat- cataclástica; equi- equigranulaì; fin- fìna; fing- fluxo magmático; flol- foliada;gn- gnáissica; grab- granoblástica; gro-

grossa; ineq- ìnequigranular; méd- média; mil- milonítica; porf- porfiìítica ou porfiróide; porfc- porfiroclá slica; Contakr. apóf- apófise; brus-

õ.u..o; 
"oni- 

conco-rdante; disc- ¿iscordante, intr-intrusivo; tect- tectônico; trans- transicional; (.'.urater TecÍôttico- pós-colis- pós-colisional;

sin-tect- sin-tecrônico. tardi-tect- tardi-tectônico; Itlatle. (Rb.) - idade Rb/Sr con'encional; (Pb)- idade UÆb, em tianitas (ti)

Refer.ências: (t) R¡iz er at. (1983);(3) ì\4achado & Peloggia (198Ð; (a) N'Iachado et dl. (1989), (5) Machado & Demange (1991 e 1992), (6)

Heilbron (1993); (7) Almeida er al (1993), (8) Machado & Demange (1994a); (9) Valladares (ì996); (10) Dias Neto et al (1995); (14) Castro c¡

¿rl (t984b). (27) Reis er ti. (1982b), (28) ì\lachado (l9Sa), (29) Numme¡ et ut. (1995), (30) Valladares et a!. (1995): (3 l) Sperling el rrl

( 198i). (-12) Castro e/ czl (1984c),

Par¿riba Sul bio-hb granìiton ti. ap. op. zi. al

sc¡. ca rb

Textura e

Estrufura

gro- grab/porf
(fol )

Contato

tmns

corìc. irtr

Cartúer
Tectônico

Sin-Flì

Sin-Fl

Idade Fontes

(r1) (2e) (31) (i2)
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zircão, titanita, allanita e opacos, podendo ocoffer ainda monazita, rutilo e
turmalina. A fluorita é referida como rnineral acessório uos maciços do Funil e
lìesende.

Os contatos, descritos como de natuteza intrusiva, são fiequentemente
tectonizados e concordantes com as encaixantes. São descritos contatos às vezes
transicionais, a exemplo dos rnaciços Parati e Vassouras (Castro et al., 1984b;
Machado, 1984). Estes maciços têm sido classificados na literatura como sin- a
ta¡di-tectônico (ou cinemático).

Embora neste grupo de granitos predominem os do tipo-I, registram-se,
localmente, como na região de Passa Três, ganitos com moscovita, gtanada e
turmalina,, muito ricos em quartzo, numa assoclação tipicamente de granitos do
tipo-S, no sentido de Chapell & White (1974).

Os dados geocronológicos disponíveis sobre estes granitos limitam-se a
duas datações U/Pb em monazitas obtidas em amostras do Getulândia, com
idades de 532 L I Ma e 538 + I Ma (Valladares, 1996; Machado N. er a/. 1996),
e idades RbiSr, em amostras deste rnesmo $anito, f'ornecendo três conjuntos de
valores: 514 t 8 Ma, 553 + 2]lr4a e 685 + Ma (Dias Neto ¿/ a\.,1996)

4.6.3.r. DADOS GEOQUÍMTCOS DTSPONÍVErS

Os dados quírnicos disponíveis sobres estes granitos acham-se contidos em
Valladares (1996) e referem-se a nove amostras, sendo cinco do granito Fortaleza
(FT) e quatro do Gehrlândia (GT), incluindo trqui uma amostra de enciave
(Tabela IV 5)

As amostras cio FT analisadas pela autora são descntas como de granitos
leuco e hololeucocráticos, em goral não fbliados, de granulação fina a fìna./rnédia,
podendo ocoffer moscovita secundária em amostras de mão. Ao rnicroscópico
predomina feldspato de potássio em relação ao plagioclásio, coln a biotita em
geral entre de 3 a 5 o/o, ou em menor quantidade com<l mineral acessório, junto
com apatita, zircão e monazita, ocorrendo ainda carbonatos, sencita, clorita e
moscovita como minerais de alteração.

Do GT foram analisados duas f'aciologias: uma de granito fino a médio,
isótropo, meso a leucocrático, corn foliaçâo incipiente e, outra, de granito grosso,
porlìrítico, leucocrático, fbrtemente fbliado. Nesta irltirna faciologia, predomina
fèidspato de potássio err relação ao plagioclásio, enquanto naquela este minerais
podem ocorrer em proporções equivalentes. A biotita varia de 5 a l0o/o, rnas pode
ocorrer também com fase acessória. Os acessórios em ambas as fàciologias sào
zircão, apatita, monazita e opacos, podendo ocorrer ainda sericita, moscovita e

clorita como rninerais de alteração



Tabela tV.5 - Dados químicos disponíveis de

granitóides sin-F3 do Rio de Janeiro

si02

Tio2

At203

Fe2O3

lV'lnO

Mso

CaO

Na2O

K20

P205

H20

total

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

Rb

Sr

Y

7r

Ba

Pb

Nde
amostras

Getulândia Fortaleza

69,34 73,56

0,47 0,22

14,84 14,07

3,35 1,79

0,06 0,04

1 ,32 0,34

) 4 1 13

3,54 3,21

4,47 5,51

0,14 0,12

1,36 1,15

101,37 101,',15

63

37

25

10

4

..\

2

1

142

21

177

720

27

4

187

30

229

795

25

4

2

Fonte: Valladares. 1996.
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A tabela IV.5 contém as médias clas análises destes granitos, juntamente
com as médias de análises de faciologias equivalentes dos granitos tardi-F3 a sin-
F4, para efeitos comparativos. Foram excluídas do cálcuio da média duas
amostras do Fortaieza; rrma delas exibindo teores mais baixos em Ti, Fe, Ca, Rb
e LIFS, com alta perda ao fogo, comparado com amostras de teores equivalentes
em SiO2. Além disso, í'oi excluída a írnica amostra de granito porfirítico do GT,
em virtude dos teores mais altos em SiOz, e sensivelmente mais baixos ern Al,
Ca, Ila e Sr, em cornparação com as demais amostras clo maciço, sugerindo neste
caso a atuação de fenômenos de alteração.

A comparação dos dados químicos entre os dois maciços mostra que o
Fortaleza é um maciço mais evoluído do que o Getulândia, a julgar pelos teores
mais elevados em Si, K, Rb, e mais baixos em Ti, Fe, Mn, Mg, Ni, Cu, Sr e Ba
(Tabela IV.5).

Na comparação com os maciços tardi-F3 e sin-F3, de faciologias
eqtrivalentes, os sin-F3 são mais enriquecidos em Na (.-30%), Ti, Co, Y e Pb,
sendo mais empobrecidos ern P, Cr e Zr, com teores eqnivalentes em Al, Mn e
w

O GT é mais enriquecido em Fe e Mg, o FT em Rb, com aquele sendo
empobrecido em K, Rb, e este em Ca e Fe.

4.6.4. GRANITOS TARDI-F3 A SIN-F4

Um resturo das principais características geológicas destes granitos pode
ser encontrado na Tabela IV.ó. A análise desta tabela, a qual contém uma síntese
das inf'ormações ora disponíveis sobre os granitos sin-F4, permite evidenciar
algrrns aspectos não apontados na síntese de Machado & Peloggia (1987), sobre
os granitos do Rio de Janeiro.

Os granitos sin-F4 são em geral biotita granitos, de composição dominante
monzogranítica, equigranuiares e de tendência pofirítica, de granulação média a
rnédia,/grossa, com estmtura maciça a orientada nas bordas (estnrtura de fluxo
rnagmático), cle cor cinza-média a rosada, em contatos bnrscos, claramente
intnrsivos, com características tarcli- a pós{ectônicas, correspondendo aos
granitos com contatos "em faca", referidos por Rosier (1957). A biotita é o
mineral máfico dominante nestas rochas, podendo ainda aparecer associada ao
anlÌbólio, a exemplo dos rnaciços Canasquinho, Andorinhas e ltaoca. Os
acessórios comuns são tltanita, zircão e apatita. com magnetita sendo o opaco
mais ÍÌequente, aparecendo ainda allanita e, rnais raramente, granada, nrtrlo e

lnonazita. Os rninerais de alteração comtns são rnoscovita e clorita e.

ocasionalmente, carbonatos e minerais do gmpo do epíiloto. A fluonta aparece
como mineral acessório nos maciços São José do Ribeirão e Surui.



Tabela IV.6. - Resumo das principais feições geológicas dos granitos tardi-F3 a sin-F4 no Estado do Rio de Janeiro

N.la ciço

V;¡i¿ìo do B¿rurbLrí bio grânito cqui. porf. nì¿ìc. fol- irìlr t:trdi-F-l/sirì-F{'l
nril (bor)

llliìnrbucrba bio grlDito lìb. drag. ti. ap. ri- hip/granu. uréd- brus. irrcg- dif- intr sin-F-l
ll rrraci

('urrasqLrinho bio-(hb) gra¡ito ti. anL Íìp. zi. cp- op hip. mód (gro). sin-F-l
nrlci

lvlorììb.¡ça bio granito [rag. ti Ìrip/grar'ìu. porl. dcsarm tardi-F3/sin--l']
l-in./lréd. maci (fol)

Angra bio granito nag- Li méd,rgro. maci (fol) jntr tardi-F3/siÌì-F4'Ì

l\'fangrlratiba bio granito ti. ap. mag. zi. al. hip/granu (fol). brus. intr pos-tecr (sin-F-tl) 192 (Pb),,,,''l
op prorf. méd/gro

Sirriri grauo/sicno ¿ìp. zi. al- ti. nlag- gro. porf- lol tect Lardi/pos -F3
iìni. pir

Andorinhas bio-(hb) monro al- ri- zì- ap. uro. hip/granLr porf. inr¡ pos-tcc/sin-F-l
(grano) mag. ilnt méd (fin). fol (bor)

Composição Minerais Textura e Contato Caráter Idade Fontes
Dominante Acessórios Estrutura Tectônico

No\ a Friburgo

Fradcs

São iosé do
Ribcirâo

tr tinga

bro nìonlo ti. âl

bio nolzo hb- ri. al. op- ilnr-
zi- ap- gr

bio granito llu

"icno/nronzo{qzo- 
op. rl. zi. ûp. nro.

sienito) ser. car

(cont. )

lì¡p/cqui. porf. brus. disc- intr'ì pos-tcct/sin-Fl
fina/méd (gro)

porf {urcgu t. intrus.' pós-orog c lnor
nréd/gro. mac (fol) (s¡n-F.l)

méd./gro- ntac intr'l târdypos-tect (sin-
F4)

rnéd. gro. ¡reg. lol, brus, in1r. grad- lardi/Fós-tecr, meso. +82 (Rb.lr
mig.. neb conc. dic sin-F,l

(lr) ({r)

( ì+) (.ì5) (2e) (8)

(3.+ ) (35) (29) (8)

(3+) (-i 5) (8)

(31) (.ì5) (8)

(3+) (3i) (29) (32)
(8) (9)

(36) (37) (:ì8) (39)
(8)

(36) (17) (38) (38)
(19) (10) (+ l) (+2)

(+3) ( l5) (8)

(ll) ( i5) (+5) (16)
(26) (8)

(l+) ( I5) (15) (16)
(26) (8)

(32) (26) (8)

(38) (+7) (+8) (26)

O)(¡



N4aciço

São Pcd¡o tÌo granlto

Sana bio granito/qzo-
sieno/monzo

Ir{orro do Côco bio granito

lr.aoca biolhb) grarito

Composição
Dominante

Minerais
Acessórios

Crj ú

Abr.eviações utilizadas. ('onposição. grani- granito; grano- granodiorito; monzo- monzogranito; qtzo-sienito- quartzo sienito; sieno-

sienogranito; ton- tonalito; M¡nerai:. al- allanita; ap- apatita; bio- biotita; clin- clinozoisita; car- carbonatos; ep- epídoto; flu-fluonta; gr-

g.unuãu, hb- hornblenda, ilm- ilmenita; mag- magnetita; mo- moscovita, op-opacos; rut-mtilo; pir- pirita; ser- sercita; sil- sillimanita; ti-

iitanita. tur- turmalina; zi- zircáo; Tetn,ra4)ttrrinrra: bor- borda; cat- cataclástica, frn- fina; gn- gnáissica; fol- foliada; gro- grossa, hip-

granu- hipidiomórhca./granular; maci- maciça; méd- média; meg- mega; mil- milonítica; neb- nebulítica; peg- pegmatítica; porf- porfiritica,

f,rot- proìomilonítica; iac- sacaróide; C.ontaro'. brus- bnrsco; conc- concordante; desarm- desarmônìco; diÈ difuso; disc- discordante;

grad- gradacional; intr-intrusivo, irreg- irregular, ()ttraÍer 'l'eclôttico: meso- mesotectônico, pós-tect- pós-tectônico; pós-orog- pós-

orogênìco; Idade. (Rb") - idade Rb/Sr convencìonal; (Pb)- idade U/Pb, em tianitas (tì).

Referências: (8) Machado & Demange (1994a), (9) Valladares (199ó) e Machado N. et al. (199ó); (11) Reis erat
(1982a); (14)MachadoR.elal.(1996).(15)Barbosa &Sad(1985); (26)Reisetal.(1982b),(29)Machado&Demange(199aa);(32)
Sperting e t at. (1983); (3 3) Castro er at. (1984c); (34) Penha et al. ( l98O); (35) Zonta & Penha ( 1 980); (3 6) Puget & Penha ( 1980); (3 7)

Pires el at. (19S2); (38) Ferrari eÍ at. (1.982); (39) Penha (198a; (a0) Penha & Wiedemann (198+); (al) Brenner et al. (1982); (42) Sad el

a1. (1980b); (43) Junho & Wiedemann (l9Sf , (a ) Junho et al. (1987); (a5) Junho (1987 e l99l); (46) Reis ef al. (1982c), (47) Fonseca

(1986); (a8) Caddahet ul (1987)

al. zi- ti. mon. ap.

op. lnâg

âp. zi. al. rut. mag

rurag. al. ap. zi. gr

Textura e

Estrutura

bio graniro (qro-

méd./gro (fin). mac. intr'l
fol (gnlcat)

hip/granu (porÐ, brus. disc
nìéd. sac (fol). prot

(bor)

equi (porl). rnéd brus. intr
(gro). nac (fol)

rnód,/gro brus. inlr

nloi

Contato Carâter
Tectônico

lardi/pos-tecl (sÌn- (12) (2ó) (lì)

F1)

tardi/pós-cin (sin- ,t90 (Rb")ir¡i (14) (I1) (8)

F,l)

sin-F.r (33) (26) (8)

sin-F-l (33) (2ó) (8)

n.tód./ltn pos-tect (sin-F'l)

Idade Fontes

sin-F,l (10) (27) (8)

O)o
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Os poncos dados geocronoiógicos disponíveis sobre estes granitos são

coerentes entre si, com isócronas Rb/Sr e U/Pb (em titanitas) fornecendo idades

entre 482 e 492Ma, podendo estes valores serem considerados como a idade dos
maciços sin-F4, confonne proposto por Machado et al. (1996).

4.6.4.1. DADOS GEOQUÍMICOS ÐTSPONÍVEIS

A Tabela IV.7 contém os dados geoquímicos (eiernentos maiores, menores
e traços) disponíveis sobre os granitos tardi-F3 e sin-F4 do Rio de Janeiro, e

refèrem-se aos maciços Pedra Branca (PB), Sana (SN), Nova Friburgo (NF) e
Sunrí (SU). Este granitos, clescritos na literatura como tardi- a pós-tectônicos, são

os mais bem estudados da região, coln os dados analíticos estão contidos em

.lunho & Penha (1985), Junho er al. (1987,1991 e 1993) e Junho (1990 e 1993).

Nesta tabela, os dados foram organizaclos por maciços e pela composição
média de seus tipos composicionais, levando-se em consideração os tipos
petrográficos já definidos na literatura por.lunho (op. cit.). Adotou-se esta opçào,
em frurção do nível de conhecimento petrográfico e fàciológico já existente sobre
estas ¡ochas. Assim, são separados granitos porfiríticos linos a médios,
porliríticos grossos a muito grossos (ou rnegaporliríticos) e os granitos
equigranulares médios/frnos. Não f'oram incluídos os leucogtanìtos e pegmatitos,
em ftrnção da expressão reduzida destas faciologias.

Os granitos por{iríticos tinos a rnédios possuem cor acinzentada e rosada,
contendo megacristais de fèldspato alcalino com tamanho em gerai inferior a um
centímetro, em contraste com os porfìríticos gtossos/muito grossos, oude eles
possuem entre ì.rm e quatro centímeho. Este irltimos possuem tonalidades mais
claras, sendo rnais frequentes os de cor rosada. Os dois tipos tnostram com
freqtiência estmtura de fluxo ígneo, muitas vezes concordante com a estrutrura
regional, que é salientada pelo arranj o dos megacristais. O primeiro tipo ocone
na forma de diques e ^r1ls" sendo descrito como intrusivo lìos megaporfríticos
(Junho. it)ol)

Os granitos equigranulares são em geral de cor acilrzentada, gtanulação
média a fina, podendo apresentar eshïtura de fluxo magmátrco, em geral marcada
pela onentaçãcl da biotita, a c¡ual é a fase rnáfica presente nestas rochas.

Os granitos porflriticos grossos/muito grossos são comturs nos maciços NF
e PB, representando a faciologia dominante na pafte externa deste Írltirno; os

porfìriticos finos/médios predominam no NF (ver Hernbolcl et al. 7965, Sad et
a1 , 1980a c 1980b; Penha, 1984; Penha & Wieclemann, 1984, Junho &
Wiedemann- 1987; Junho, I99l e 1993). Os granitos equigranulares rnédios

constitrrem a fàciologia dominante do SN (Sad et al. 1980b).



Iabela IV.7- Cornposição quirnica rnedia de granitos tardi-F3 a sin-F4 uo Estado do Rio de Jaueiro
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CzIPITULO V

5. PETROGRAFI¡\ [, LITOGEOQTJÍMICA

s.r. TNTRODUÇÃO

Neste capítulo são disc¡"rtidos os aspectos petrográfìcos e litogeoquirnicos
de onze maciços granitóicles do Estado do Rio de Janeiro selecionados para os
estudos. Cabe lnencronar que, eur viltude do niunero de granitóides estudados.
optoì,r-se por iucluû'as descrições petrográficas e litogeoquirnicas de cada maciço
no fìnal da tese, sob a 1ònna de Apêndice, evitando assim as repetições
desnecessárias para r.un texto desta uatureza. Neste sentido, para facilitar a

leitura, é feito urn resulno das fèições rnais irnpofiantes de cada gnrpo de
granitos, relnetendo-se o leitor ao Apêndice, caso haja interesse em rnais detalhes
sobre o assì.rnto.

5.2. GRANITÓIONS PRB- Û SIN-F2

São conhecidos treze rnaciços granitóides pré- e sin-F2 no Estado do Rio
de .laneiro. Destes, foram selecionados cinco para estudos petrográficos e

litogeoquírnicos. Tais rnaciços corresponderir aos rnais irnportantes corpos
granitrcos tipo-l do grupo pr'é-F2, sendo os rneslÌìos representativos da variaçào
deste magtnatisrno através do espaço orogênico do CPS na região. São eles os
rnaciços Bela.Joana (BJ), Angelirn (AG), Sema das Abóboras (AIì), Niterói (NI)
e Sena dos Orgãos (SO). Cabe menclonar que, os dois prirneiros rnaciços, já
f-oram discutidos por Batista (1984), Rêgo (1989) e Rêgo & Figueiredo (1991 e

1994), enquanto este Írltirno foi discutido por Barbosa & Sad (1985), Machado &
I)entatrge ( 1994b), Sanchez er. ctl, ( 1995) c Porto c1. al. (1996)



5.2.1. PBTROGR,AFIA

As informações petro$áficas sobre os cinco rnaciços estudados (BJ, AG,
SO, AB, NI) acham-se sintetizadas na Tabela V.l. Descnções coln mais detalhe
da petrografìa são encontradas ao final clo texto, no Apêndice da tese.

A análise desta tabela revela cpre se tr¿taln cle rochas com texttuas
granoblásticas e porfiróides, recristalizadas,, sendo frec¡uentes fèições rmlouíticas
e protomrloniticas (BJ, NI). A estrutrrra é muitas vezes foliada, definida pela
orientação dos rnáficos e qr¡adzo eln f'orma de fitas. São comuns feições conro
extinção ondulante, r'ecristalização e recuperação de grãos, em condições pós-
estado sólido, juntamente com fbmaçâo de mirmecluita Ira rnatdz, associada
aparentemente ao mesÍro processo. Cristais rnaiores de felcispatos
(porfitoclastos) são eûr geral pertiticos (rnicroclítrio) e antiperlíticos
(plagioclásio)

O anfibólio é urn rnáfico comum nestas rochas. sendo muitas vezes
desestabilizado em biotita. Assocra-se ao clino e ortopiroxênio, em rochas de

composição rnars básica, bem como nos chamockitos, a exemplo do BJ e NL
Ocorrem textrras curnuláticas de minerais Fe-Mg ern rochas de composição rnais
básica do AB e BJ.

Os rnrnerais acessórios sempte presentes são apatita (mais abundante),
segurda de zircão e opacos, sendo comurn ainda allanita, granada, titanita e, mais
raramente, monazita. Foi também assinalada a presença de fluorita numa das

laciologias (granitos hololeuoocráticos) do maciço N l. A apatita, devido sua

SAundância, aparece em grande cristais como integrante da rnatriz, f'ormando
rnuitas vezes texturas curnuláticas. Regìstra-se, em algumas amostras do AG,
interc¡escimento simplectítico de granada e biotita. Localmente, ocorrem fases

rnine¡ais com eviciências de interação cclm fàse fluida, sendo mais cotnum reações
de desestabilização de anflbólio ern biotita, biotita em clo¡ita, com moscovita +
opacos, ou ainda plagioclásio ern carbotratos, sericita c epídoto.

A cornposiçào dorniuante dess¿rs rochas varia de tonalítica (AG) a
granodiorítica (BJ, SO) e granodiorítica/granitica (SO, NI) Ocorrem, ainda,
termos subordinados. representados por granitos hololeucoc¡áticos, de

composição variável entre sienogranitica a álcali-fèldspato graníttca (NI, BJ).
Estas rochas são muito enriquecidas ern fèldspato de potássio e extremamente
ernpobrecidas crn rnálicos. opacos c :rpatita. tlilcrenciando-se das dernais
fàciologras que compõern estes rnaciços. Cabe ainda assìnalar que, deste grupo
de granitos, o AB é o que se apresenta mais empobreciclo ern quaftzo. cnquanto o
N[ ó urn dos os rnais enricluecidos.
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Tabela V. I - Síntese dos dados petrogr'áficos obtidos sobre os grariitóides pré-F2 no Estado do Rio de Janeilo

N'l aciços

Serra álcali-grani/sieno e (l)Plag >Q?o>Bio ap.zir- op=al:gr anf +Bio+op grab. ineq- orient. méd plag Ðanti:
das Abóboras urzdio/grano + Anl FK ì rnicr _+ F,ert(l) FK > Qro > Plâg qro + FK + c-\t. rccup

Bio

Composição

Dominante

Fc-Mc -+ cunul
uo

Serra nlonzo/glano (ton) plag >FK= ezo> ap>> zir>al>opi anf ) bio granü./lìipi. méd,/gros_ FK-,nìicr-Jpen
dos Orgâos Bio>Anf tiigrrnìon 

bro )cl+ììo fol FK rplag +e\t

Angelin (l) tona/g¡ano (e-dioO 1l) Plag >Qzo> Bio (l)gr>ala>ap>op plag -+ser+carb grab. méd/gros. eqrLi e FK -) Ììicr -) p€í
(2) sicno/árcâri_gran, ,r,iålriri l!,r, 

xzirtata bio )cr +nro+op ineq. rol. FK+prâg -.) e\r

Bio (< 3%,) qzo 1g-r---.> simpl
mtrllI

Bela Joana ( I) lona/qììzdior (l)Piag>Q¿o>I (l)ap>>>zir; op.gr 111 bio -cl +nio grab. mil. oricnr. (l)plag + anú
(Bio + Anf I P\') > FK FK -) mo. plag + uréd/gros FK - rnicr _,pel

(2) ronzo/álalli-grrni l2lFK>Qzo> Plrg 
(-lÌ¿ir>ap>op>gf cafb+ser FK+plag )e\t. recup

(2) plâg -+ ser: bìo + Fe-l\{g -+ curuul

cl (2) FK -+ micr + Prcrt
qzo. FK, mirm

Doninio Lltoraneo ¡rlorte 
qzo ) e\t ' rccup

Essenciais

\,1inerais

Acessórios

Dominio Paraíba Norte

Nite¡ói (l) Monzo/tona (l)Plâg>Qo>Bio
(2) monzo/álcali-grani = 

FK
(2) FK > Qzo > Plag

Bio < 5%

de Alteração

Textura e

Estrutura

Feições

microestruturais

gr.z.i.ap.al. (t)bioÐcl:plag porf. gros/mgro, ineq. plag -+ ânti
mo- oP- hb -+se¡ mil FK > micr -+p€rt

(2) bio -r cl + nìo; FK. plag. qzo + ext,

\l
NI



(cont.)

.{breviações utilizadas: lt4itteruis: al- allanita; anf - anfibólìo; ap- apatita; bio- biotita; cârb- carbonatos; clin- clinozoisita; cl - clorita; FK -
feldspato de potássio: gr- granada, hb- hornblenda; mon- monazita; mo- moscovita; op- opacos; ptag - plagioclásio; qzo - quartzo, ser - sericita,
ti- titanita; zir- zircào, Texhtru,lì.s/nr tura. equi - equigranular; fol -foliada; grab - granoblástica; granu - granular; gros - grossa; hipi -
hipidionrórfìca; ineq - ìneqigranuìar, méd -urédia; mgro - muito grossa; mil - milonítica, orìent - orientada, (onryto.siçäti álcali-grani - álôali-
lèldspato ':ranítica, gritno- granodio¡ ítica. monzo - monglanítica. mzdio- rronzocliorítico, ,¡-rlior - quartzo dioríticã. sieno - sienogrnítica; ton -

Mg - fèrro-rragnesianos; pert - penítico; recr- recrìstalização; recup - recuperação de grãos; simpl - sìmplectítico

-{(¡



5.2.2 - LITOGEOQUÍMICA

5.2.2.1. DIAGRAEIAS DE CLASSIFICAÇÃO

O cliagrama cle classifìcaçào Middlernost (19S5) (Fig 5.1), mostra que as
rochas estudadas srtuam-se no carnpo dos granitos, granoclioritos e tonalitos, corn
um nÍrmero reduzido delas caindo f'ora desse diagrama. Nota-se que, nos rnaciços
Nl e AB, ¡lredornina cornposição granodiorítica a granitica; no BJ, granodiorítica
a tonalítica; no AG, é rnais tonalítica, enc¡uanto o So é o que possui intervalo
composicional rnais arnplo, coln os termos tonalíticos sendo subordinados.

Neste diagrarna, o conjunto cie amostras dos granitos pré-F2 ocupa
principahnente o campo dos monzogranitos, granodioritos e tonalitos, sugerindo
igualrnente dois rrends, Lun principal, corn disposição subhorizontalizacla
(tonalito-granodiorito-granito) e, outro, secundário, com disposição inclinada,
convergrndo para o campo dos rnonzogranitos, resultando a associação quartzo
diorito- granodiorito- granito.

No diagrama de Debon & Le Fort (1983) (Fig.5.2), as arnostras clos cinco
maciços situarn-se principahnente no campo dos gr.anitos, adamelitos,
granodioritos e tonalitos.

O rnaciço BJ ocupa o campo dos tonalitos (BJl l9i, BJ25,BJ2i').
granodioritos (llJll9B ,BJl lTC), adameliros (8J124, BJltTB), ou ainda dos
granitos (BJI20B, tsJll7D, BJllgc, BJllgD, BJllgc) As amosrras BJ24B.
BJ I 204. BJ26 e BJ t I 8C caem fbra dos campos do cliagrarna.

Das arnosh'as do rlaciço AG, cinco delas srtuarn-se no campo clos
granodioritos (AG20C, AG20A. AG20B, AG23B, AGl27C); uma, dos
adarnelitos (ACl25), uma, dos granitos (AGI27D) e outra no campo dos
rnonzogabros (AG I 271-:l).

Para o maciço SO, treze alnostras caeln uo campo clos gr-anitos, cinco. dos
tonalitos (S()534, SO53B, 5()60A,5062, 5063), rrês, dos granodioritos (SO3F,
SO58, 506 l) e t¡ês no campo dos adamelitos (SO42, 5046, 5056) A amostra
(SO44) cai fora do carnpo do diagrama.

O rnaciço N[ apresenta quatro amostras uo campo dos granodioritos (NI68,
NI69, NI72E, NI72D); três, dos adamelitos (NIó74, NI68A" NI68H) e dez no
campo dos granitos.

Do rnaciço AB. cinco alnostras situam-se no campo dos granitos (4834.
AIl35, AB3óll. AB38A, All38D); uma. cios adalieliro (AB38B), Lrma, clos
granodioritos (AIl37) e ouh'a no oaurpo clos qì-lartzo lnonzonitos (AB38C)
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5.2.2.2. DIAGRAMAS TIPO HARKER

Neste tipo de diagrama, utihzou-se como parâmetro cie diferenciação TiO2
no lugar da SiO2, em virtude da sua rnenor rnobilidade durante o metamorfismo e
por ser um elernento c¡re refìete muito bem os processos de oristalizaçào
liacionada. Clorno os seus teores nas rochas estudadas são sempre inferiores a
1.59/0. os processos de acumulação rnagrnática dificihnente ocorrem sob tais
condiçÒes. Os resultados obtidos nos diagramas são muito similares c¡uando este
parâmetro é substituído pelo MgO.

5.2.2.2.1. tiLItMBNTOS ALCAI.INOS E ¿\LCALINOS TBRROSOS

[stes elementos apresentam boa correlação com o titânìo, havendo um
decréscimo acentuado oom a difèrenciação no Ca, Mg e, em lnenor grau, com o
Sr. Pode-se separar séries mais ricas em Ca (BJ) e mais empobrecidas (NI e AB)
(Fig. 5 3). A variação das ctLrvas é unifbnne nos diagramas, sendo pouco
influenciada pela mudança cornposicional no interior de cada série. A disposição
ern leque no dia¡¡rarna do Ca mostra Lrma oouvergência entre as séries rumo aos
termos rnais diferenciados. O Sr rnostra, no geral, o mesmo tipo de
cornpoÍamento: sendo lcvernenle rnais cnriquecido no BJ c no SO" c ¡nais
empobrecido no NI e AB. O Ba é mais uniforme llos tennos intermediários,
etnbora corn algumas amostras do AB e SO sendo mais enriquecidas no lneslno
(-3 X) Este elemento. embora oom lnaior variação nos termos rnais
drferenciados, nào posstri urna tendência defìnida, sugerìndo.jh os e1èitos de uma
lase fluída pós-rnagmática, que poderia ser explicado pela presença de minerais
cle alteração associados aos pla¡rioclásios.

O potássio, apesar de exibir clispersão no diagt ama. permite também
separar em séries mais ncas ern K2O (AB e parte do NI) e mais empobreciclas
( BJ. SO, AG). As curyas têln gradientes de variações suave s uos termos de
oornposiçiìo intermediária, com mudança acentuada nos rnais difèrenciados, onde
pasSAm a exibir {'ortes gtadientes (TiO2 < 0,3%).

O Rb, apesar da dispersào, colnporta-se colno nln elemento incornpatível
nas séries. classifì cando-as, cia mesma lorma c¡ue o K, em um grnpo mais
errpobrecido ( SO e BJ) e orrtro mais enriquecido (AIl e parte clo N[), rnostrando
iguairnente Luna f'orte mudança no gradiente das culas com fiO<0,3%.

As curvas de evoluçào do Na, apesar cle rnal definidas. lnosh'am uma
tenclôncra de decréscirno oorn ¿r difèrenciaçào. acentuando-se nos tennos nlais
evoluiclos das séries. Os teores ern Na2O, entre 2 e 39ó. são infèrìores aos de
batolitos Cordilheiranos. cotno o Peniusular Ranses da Califómia. com rnédia de
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3,620/o para os tonalitos e granodioritos (Grornet & Silver, 1987), ou ainda em

relação aos granitos trpo- [ Australianos, do Cinturão l-acirlan, com média de

3,16% (Chappell & White, 1992).

5.2.2.2.2. EL[MBNTOS DE TRANSIÇÃO, P,Pb,Zn, \ry, Al.

Estes elementos em geral decrescem com a diferenoiação, em gradientes

quase sempre suaves, cotn exceção do Fe e dos elementos HFS (nos termos mais
diferenciados), em que o gradiente é mais f-orte (Figs. 5.4 e 5.5). O gradiente das

culas é mais uniforme nos termos intennediários das séries, mostrando com
lreqtiência mudanças nos mais difèrenciados (TiO, <0,3%). O comportamento do
Th é diferente dos dernais elementos, ele cresce com a diferenciação nos termos
intermediários e decresce nos ácidos, sugelincio a cnstalização, neste ponto, cle

nm¿r fase acessória irnportante, que incotpot'a este elemento. Os elementos HF'S

são rnais enriquecidos no SO, tnais cmpobrecidos no BJ e AG, oom

comportamento intennediáno no NI e AB. O La possui ttm comportamento
similar a estes elementos, exceto para o maciço I3J.

Dos metais básicos, com exceção <1o Pb que comporta-se como tlm
elemento incompatível, os demais decrescem com a diferenciação. Os teores
destes elementos são comparáveis ao dos granitos tipo-l não iracionados do

crnturão Lachlarr, na Austrália (Chappell & White, 1992).

A análise geral clos elementos nos diagramas ripo Harker evidencia a

existôncia cie dois grupos cie granitos com quitnismo constrastante. um
enliquecido em Cla, Sr e Ni, e ernpobrecido etn K, Rb e elementos tÌFS
(relativamente), situado na porção SE do CPS no Estado do Rio de Janeiro e,

outro, ooln comportarnento oposto, situado rra porção central e NW deste

cinturão. O único maciço sin-F2 c¡ue foge urn pouco cleste esquema geral cle

comportamento é o NI. Entretanto, cabe assûralar que as rochas deste rnaciço sào

t1e granulação muito grossa, extremalnente porfirÍticas, com volume mttito
elevado em rnegacristais (3 5 a 650/o, t'tt't superior), ot¡o tamanho pode atingir até

20 crn de comprimento (Hippertt, I 990). Lìste aspecto. associado aos elevados

conteirdos ern K, Rb e Al (nos termos mais diferenciados) dessas rochas, sttgere a

existência de irnportantes processos cumulátìcos durante a cristalização das

rnesmas. Alérn ciisso, neste maciço, são distinguidas duas séries, tuna mais rica
em K. Rb, Nb, Tlì e, outra. rnais empobrecida nestes elementos.
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5.2.2.3. DTAGRANTAS DE CARACTBRIZ.\ÇÃO E DTSCRIMTNANTES

No diagrarna de classificação de séries rnagmáticas de l,e Maître (1989)
(Fig 5 6), o conjunto das amostras estudadas distribui-se eutre os campos das
séries de rnédio a alto-K, com apenas duas delas, do SO, situadas no baixo-K. A
grande dispersão das amostras neste diagrama é intercretado como reflexo da
acumulação de fèldspato de potássio durante o processo cle cristalizaçào
rnagnática, o que é cotnpativel com as texturas portiríticas e gtanulação grossa
fìequentemente exibidas pelas mesmas.

No diaglama de Debon & Le l,-ort (1983) (Fig.5.7), o conjunto de
amostl'as dos pré-F2 desenha rlm curva com inciinação negativa suave e ocupa o
domínio peraluminoso do diagrama. No setor lll, nota-se a tendência de clois
trends'. w superior de inclinação mais suave e outro, infèrior, cle inclinação mais
acentuada. Ac¡ui, as amostras situam-se mais próximas do limite com o domínio
meta-altrminoso. Três amostras situaln-se acima do trend geral, duas no setor il
(NI-ó9, SO-538) e uma no setor I (SO-5ó). As cluas amosh'as situadas no setor
lV (AB-38C, SO-534), aparentemente f'ora do trend, poden na realidade fazer
parte do |rend inferior, representando assim tennos menos difer-enciados da série
cìue seguem esta evolução.

As amostras dos granitos pré-F2 exibem uma evolução semelhante neste
cliagrama. Existem pequenas diferenças na posição das curvas. Nos maciços BJ e
AG as curvas tendem a se honzontalizar no setor III, enquanto nos demais, elas
apresentam-se com inclinação negativa suave neste setor. Outra difèrença
obselvada é na curva de evolução do AG, a qual 1ìão atutge o setor l, conro
acontcce com os dernais rnaciços.

No diagrama de Mauiar & Piccoli (1989), uào reproduzido aqui, as
amostras dos granitos estudados apresentam-se levernente peraltuninosas, com
exceção de três delas (AG-127H, SO-534, AB-38C) que caem o campo meta-
aluminoso. O índice de saturação em alumina (A/CNK) e infèrior a t,26. Três
âmostras são rnuito alLu¡inosas. duas do SO (538, 56) e urna do NI (69) Este
aumeuto na relaçào A/CNK pode ser devido a uma perda substancial em Ca,
ligada a processos de alteração clas mesmas.

No geral, os valores de A/CNK situam-se ao redor de I,I (entre 1,.05 e

1.2), com os segtLintes intervalos para o gnrpo dominante de amostra: SO (1,05 e

1,2); AG ( 1,07 a l.l2), UJ (1.10 a l.l5); AB ( l.l0 a l.l8); NI (1,10 a l.2s).

O cliagrarna de Peacok ( l93a) (Fig.5 8) classifìca estes granitos como
cálcicos, Porérn. a análise ìndiviclual dos rnaciços mostra que apellas o BJ e NI
são cálcicos- enquauto o SO e SA s¿ìo, na lealidade. c¿ilcio-alcalinos. O maciço
AG situa-se no limite dos clois campos.
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No diagrama de lrvigne &Baragar (1971) (Fig. 5.9), de SiO2 vs NazO +
K2O, com exoeção de uma amostra do AG (AG-127H), situada no campo
alcalino, as demais situam-se no calnpo subalcalino. Na realidade, esta amostra
acha-se enriquecida nestes dois elementos. Observa-se nesse diagrarna que a

soma de álcalis das amostras do AG é aproximadamente constante, situando-se
ao redor de 5o/o, apesar do amplo interualo de variação em SiO2 (entre 76, 13 e
48,99%) Comportamento similar é também observado no AB.

No diagrama cle Miyashiro (1974), FeO/MgO vs. SiO2 não apresentado
aqui, nota-se que ulna parte das amostras dos pré-F2 distribui-se no campo
cáloio-alcalino e, ouha, no toleiitico. As amostras dos maciços AB e BJ situam-se
no calnpo cálcio-alcalino, com exceção de duas amostras deste Írltìmo, BJ-ll78 e

BJ-l19I. O SO ocr"rpa o campo toleiítico, com exceçâo da amostra SO-538 Os
maciços NI e AG repartem-se nos clois campos. As amostras dispostas em ambos
os campos não possuem relação com os tipos composicionais,

No diagrarna AFM de hvigne & Baragar (1971) (Fig.5.[0), as amostras
distribuem-se principahnente no cantpo cálcio-alcalino. Porérn, elas definem run
lrend de evolLrção geral que parece cruzar o campo toleiítico, sugerindo para
algurnas delas uma evolução inicial já tleste campo. Apenas o AB foge deste tipo
de comportamento, exibindo uma curya de evolução cálcio-alcalina. Nota-se uma
superposição rnuito boa entre as crrvas do BJ, AG e NI, enquanto a do SO
dispõe-se à esquerda no dia$ama, mostrando tm trend de evolução rnais
empobrecido em Mg e, em contraposição, mais enriquecido em Ire do que os
demais maciços.

No diagrarna petrogenético cle Batchelor & Bowden (1985) (Fig. 5 Il), o
conjturto de amostras estudadas distribui-se no campo dos granitos pré-colisionais
e de ÍÌacionados rnantélicos, convergindo para o dominio dos granitos sin-
colisionais. As amostras classif,rcacias como de rnanto fiacionado posslLem
composição dominante granodioritica a tonalítica, com exceção das do NI, que
são graníticas. Apenas uma amostra do AG (127H) posiciona-se fbra do
diagrama.

No cliagrama de Y + Nb vs. Rb destes rnesûros autores (Fig. 5.12), a maior
pafte das ¿ìrnostras figrLra no campo de granitos de arco vulcânico e sin-colisional.
Pouco rnais de l/3 delas situa-se no campo de granitos intra-placa, com um grupo
menor, em granitos orogênicos. lJrna parte das amost¡as de NI, SO e AB situa-se
no campo de granitos intra-placa. A amostra BJ-ll9l tambérn se localiza neste
campo. l)uas arnostras do NI situarn-se uo campo de glanitos orogênicos. As
amostras clos rnaciços AG e tlJ restringem-se ao campo dos granitos de ¿rlco
vulcânico e sÍn-cohsronal.
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No cliagrama de discnminação tectônica de Pearce et al (.1984) (Fig. 5.13),
nota-se qì.re cerca de 2/3 das amostras plota no campo dos granitos de arco
vulcânico, cerca de I /4, como intra-placa. A comparação dos dois diagramas
evldencia que um grupo de amostras do Nl (NI-684, NI-688, NI-72D, NI-72E)
permanece no campo de granitos intra-placa, enquanto outro grupo (NI-69, NI-
68H, NI-72C, NI-72F) desioca-se para o campo dos de arco vulcânico. No SO,
apenas uma das amostra (534) clesloca-se para este campo, as ciemais (SO-454,
SO-57,SO-59, SO-l l2B) pennanecem no intra-placa.

5.2.2.4. DISCIJSSÃO E CONCLTJSTINS PARCINTS

Em cornparaçào com as séries plutônicas definidas por Lameyre &
Bowden (1982), nota-se qte o trentl principal dos granitos pré-F2 acompanha o
trend calcio-alcalino baixo-K (cálcio-aloalino-trondhjernito), por'ém constituindo-
se lluma série rnais expandida do clue a definida pelos autores. A outra série se
ajusta ao trend calcio-alcalino rnédio-K (cálcio-alcalino-granodiorito) destes
mesmos autoÍes. Contudo, cabe aqui uma ressalva neste tipo de comparação, pois
no diagrarna QAP de Le Maître, a moda é recalculada a partir das análises
cluimicas, enquanto no de Lameyre & Bowden (op.cit.) ela é calculada
diretarnente ern lâmrna delgada, a partir de análises modais do quaftzo, fèlclspato
alcalino e plagioclásio.

A cornpar-açào entre os diagramas de l-e Maître ( 1989) e Larneyre &
Borvden ( I 982), ûào apresentados aqui, permite separal' uma série expandida
cálcio-alcalina baixo-K (cálcio-alcailtro-trondhjemìto), colltituida pelos maciços
BJ, AG, SO e NI, e oì.rtra, cálcio-alcalina rnédio-K (cálcio-alcalino-
granodioritico), representada pelo AB. Destas séries. a do BJ é a clue se apresenta
mais expaudicia, variando de tonalítica sienogtanítica.

A evoluçào desse rnagnatismo no diaglarna AFM, com exceção do AB,
(ìue apresenta um oornpoftamento nitidamente cálcio-aloalino, os demais pré-F2
sugerem urna evolução inicial no carnpo toleiitico ou no lirnite entre os dois
carnpos. O SO é o que apresenta o rnaior nirmero de amostras situadâs neste
campo.

Nos diagrarnas de discrilniuação cle ambientes tectônicos. de Pearce at. ul.
( 198.1) (Figs 5 l2 e 5 l3), a rnaiona das arnostras situa-se no campo de granitos
de arco vulcânico e sin-colisional. com um rnenor nírmero cielas dispondo-se no
intla-placa. As amostras dos rnaciços BJ c AG restringern-se aos dois primeiros
carrpos, sendo aquelas com teores urais baixos enr Y e Nb. apesar de valores
mals elev¿rdos em Rb. ern relaçào ¿ìs amostras sihradas rìo câmpo de granitos
rntra-placa. Como o Y e o Nb col-nportarr-se corno elernentos compatíveis na
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maiona dos granitos estudados, o enriquecimento origrnal destes elementos no
magma deve ser reflexo da própria área fonte. Por outro lado, o Rb comporta-se
como um elemento incompatível nessas rochas e apresenta teores, nos termos
rnais evoluídos (monzo a sienogranitos), semp¡e inièriores a 250 ppm (200 a 100
ppm). Estes valores são eqtrivalentes ao teores cle granitos félsicos não
fracionados (tipo-l ou tipo-S) do cinturão Lachlan, na Austrália (Chappell &
White, 1992) Isto, também, se conf,uma, quando se compara os teores médios
em Y e Nb, entre estas mestnas rochas.

Os diagrarnas de Maniar & Piccoli (1989) mostram-se inconsistentes para
classificação dos granitos pré-F2, pois alguns maciços ocupam diversos campos
nos diagramas, classificando-se muitas vezes como anorogênico, em um,
orogênico a pós-orogênico, em outro.

Os dados aqur discutidos, sobre os maciços pré-F2 do CPS no Rio de
Janeiro, apontam para Lrm rnagmatismo cie composição expandida. com
associaçào tonalito-granodioríto-granito, comparável ao magrnatismo tipo-l
Cordilheirano, embora com proporçoes composicionais diferentes daquelas
definidas pol Pitcher (1979a). Nos granitóides aqui estudados predomina, no
geral, composição granodiorítica e granítica, com a tonalítioa sendo subordinada.
Além disso, estes granitos são quirnicamente mais evoluídos do que os granitos
das séries cálcio-aloalinas típicas de batólitos Cordilheiranos, sendo lnais
enriquecidos em K, Iìb (entre 40 e 300 ppm) e elementos HFS, e lnais
empobrecidos em Ca, Mg e Na, em geral entre 0,5 e l7o, abaixo.

Os dados geológicos drsponíveis sobre estas rochas, sintetizados na Tabela
IV.2. apontam para granitóides orogênicos, de natrreza pré-colisional, sendo este
aspecto confirmado pelos dados geoquírnicos. A repartiçào no espaço orogênico
deste magmatismo é similar ao observado nos batólitos Coldilheiranos da costa
oeste Americana, porém numa posição bem rnais mais afàstada da zona de
subducçào, a julgar pelo grau rnais evoluido deste magmatismo, sugerindo urna
naior participação de crosta continental Além disso, são batólitos de colocação
rnais pr-ofirnda (fácies anfìbolito a granulito), representando assim exposição de
tum arco rnagrnático em nível cnrstal rnédio/inf'enor de um sisterna orogênico do
tipo Andino.

Os dados geocronológicos disponiveis sclbre a glanitogênese do Rio de
Janeiro sugerem idades ao redor de 620 Ma para os granitos rnais antigos, com
este valor tendo sido interpretado colno a idade mínima para o magmatismo pré-
oolisional na região (Machado at. ttl., 1996). Estes dados, comparados com os
valores considerados para os granitos pré-colisionais de um arco rnagmático
brasiliano definido par-a região por Figueiredo & Campos Neto (1993), Campos
Neto & Figueiredo 1lc)95) e Wiedemann (1993), mostram uma diferença de idade
da ordem 30 a 40 Ma, que f'oi interpretada com devido ¿ì escassez de dados
geocronológicos disponivers sobre os granitos fòliados (Machado et. al. 1996\



s.3. GRANITórn¡s rARDI-F3 A srN-F'4

Este gmpo de granitos é o mais numeroso de todos, perl'azendo cerca de
tuma vintena de rnaciços. O nÍrmero de ocorrências totaliza cerca de 70 a 80
conheoidas até o momento. Com o progresso da oartografia de detalhe, este
niunero certamente LrltrapasSArá a uma centena de ocorrências.

Deste grupo, fìtram selecionados seis rnaciços para estudos petrográficos e
litogeoquímicos, aqur representados pelo Pedra Branca (PB), SAna (SN), Sunrí
(SU), Nova Fribr-rrgo (NF), Frades (FD), Margaratiba (MG) e MarnbucsAa
(MB). Apenas os dois prirnerros rnaciços possuem tLrn conjunto lnais significativo
de dados analíticos. Para os demais, o conjunto de amostras é rnuito recluzido.
Cabe Salientar que, vários destes maciços (PB, SIl, NF, FD), têm sido
investigados petrográfìca e geoquímicamente por vários autores (Junho, 1982,
l99l e 1993; Junho e¡, al.. 1987; Puget & Penha, 1980; Zorita & penha, 1980),

5.3.I. PE1'ROGRAFIA

A Tabela V.2 contém um sintese cias inf'ormações petrográficas sobre os
seis rnaciços graníticos estudados (PB, SN, NF, SU, MG, MB). Nesta Tabela,
não foram adicionadas as descrições dos enclaves e de fàciologias de ocorrência
sr-rbordinada, as quars aparecem somente no Apêndice, juntamente com
infonnações rnais detalhadas sobre a rnineralogia e textrfa das amostras de cada
um destes maciços.

A análise desta Tabela revela a presença de rochas de granulaçào
rnéclia/fina e urédia/grossa, com rnatliz eqLrigranular e inequigranular (por
dornínios), textruas hipidromórfìcas granulares e porfiríticas. com estrutura
levemente orientada, definida principahnente pela orientação da biotita. Este
aspecto é mais acentuado junto às bordas dos rnaciços. São comuns fèições de
recristalização no quarzto e extinção ondulante nos f'eldspatos. os megacristais
cle fèldspato de potássio mostram-se em geral pertiticos, sendo também colnrun
pesença de rnrrmequita.

O rnáfico presente é a biotita, com o anfìbólio sendo registrado apenas no
rnaciço MB. A associação destes minerais é comum nos enclaves rnáficos
microgranulares. A biotita é rnais enriquecidas em algturs rnaciços (SN), sendo
porém rnuito ernpobrecida em outros, onde ocone com teores ern geral intèriores
a 5o/o.

Dos rninerais essencrais. o fèldspato de potássio é o rnais abrurdante.
seguido pelo c¡uartzo. plagìoclásio, depois a biotita. Os minerais cle alteração sào
tnoscovit¿r e clonta a parrit'da biotita, em associação ou nào corr opacos; sericita.
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Tabela V.2 - Síntese dos dados petrográficos dos granitos tardi-F3 a srn-F4 do Estado do Rio de Janeiro

\ lirc iç t,

l\4anrbrrcaba

Composição
Dominante

\'lan!:aratrba

sreno

SLrlui álcali-grani

Nova Fr ibtrrgo sieno/álca k-gran i

lvl inerais
Essenciais

FK> Qzo>Plag op>aÌa>apa> zir bro + cl htpi/granu, méd, micr > pert
t ala anf -+ bio maci

bio +cl + mo qzo ) ext

plag -> carb + ser

FK > Plag> Qzo zir> op > apa plag ) ser hipi/granu (fol), porf,

bio -+c[ + mo méd/gro

N{inerais
Acessórios

Sana sieno/álcali-grani FK > Qzo > Plag >
bio

Pedra Branca sieno a monzo
(álcali-grani)

FK > Qzo >> Plag

FK > Qzo > Plag >

bio

lv'{inerais de
AJteração

bio > zir

tit>apa>op
t ala

op > apa > zirc >
aIa

zir>apa>op
l ala

Textura e Feições
Estrutura Microestruturais

FK>Qzo>PIag
Bio (l-3%)

ltrlcl ) se[

plag -+ carb

plag (centro) -+ ser
+mo

bìo +cl +nro

bio+cl+op+(mo)
plag >carb, zoi, ser

FK -+ mo

bio +cl + op + (¡ns¡

plag -+ ser

gro, porf, fol

hipi/equi, porf,
finalméd @ro)

hipi/granu þorf).
méd, sac (fol),

prot (bor)

equi (porf), méd
(gro), maci (fol)

qzo + exr

plage FK +poiq
FK + pert

plag + zonado
(matriz)

FK + pert, poiq
qzo -+ ext

FK + pert, poiq, ext
plag > (antì), ext

qzo --+ recup; mirm

(oo
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Ableviações rrtiliz¿d¿s: Nfinaruis. ala- allanita; ¿nf- anfibólito, âpa- apatita; bio- Biotita; carb- carbonatos; clor - clorita, F-K - tèldspato de
potássio. nro- nroscovita, op- opacos; plag - plagioclásjo, qzo- quartzo; ser- sericita; t¡t- titanìta; zir- zircã,á. zoi- zoizita; fexttmt.,Esiruiurcr
equi - equigranular, foi- folìada, granu- granular, gro- grossa, hipi- hipidiomórfica; maci- maciça; méd- médii; porf- porfirítica, (ontposiçîto.

oncltrlante, nticr- microclínio; mirm- rnirmequita, pert- pertítico, poiq- poiquilítico; ...up- ...up".ação de grãos.
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ou às vezes grandes cristais de moscovita, associada com tèldspato de potássio;
carbonato e sericita, ¿is vezes jrLnto com zoisita, associados ao plagioclásio. A
fluonta pode também ocoffer nesta associação em alguns maciços (NF, MB). A
intensidade de alteração dos minerais é baixa, em geral parcial e limitando-se a
um ou outro cristal.

Apenas algumas amostras do SN apresentam-se com grau de alteraçào em
nível acentuado. A alteração afèta. em geral, a parte central dos cristais,
evidenciando assim tuna composição mais cálcica no seu intenor. plagroolásios
de amostras do NF são muitas vezes zonados. Algumas delas e do MB exibem
fàses crunuláticas de minerais Fe-Mg.

Os rninerais acessórios comuns são zircão, apatita, opacos, ocorrendo
aincia allanlta e, r¡ais raramente, titanita e fluorita.

5.3.2. LITOGEOQTJÍ VI ICA

A Tabela IY 7, 1it refenda no capitulo anterior, contém os dados
geoquímioos (elementos maiores, lnenores e traços) disponiveis na literatura,
organizados pelas composições médias cle seus tipos composicionais. Foram
adicionados também os dados cluimicos obtidos neste trabalho para os maciços
Ped¡a Llranca (PB), SAna (SN), Nova Friburgo (NF) e Suruí (SU). Os dados da
literatura estão contidos sobretudo r.ros trabalhos de Junho & Penha (1985), Junho
er. al. (1987, 1991 e 1993) e Junho (1991 e 1993).

s.3.2.1. COMPARAÇAO OOS DADOS QUÍMTCOS

A comparaçào dos dados quirnicos, contidos na Tabela IV.7, mostra nLrma
primeila análise que existem semelhanças qr"rimicas entre os maciços ou ent¡e as
diferentes laciologias de cada rnaciço. Entretanto, observam-se também
diferenças, algumas delas stgnificativas, que serão analisadas a seguir.

Os cinco rnaciços possuem teores equivalentes em Al2Or (entre 14 e l5%),
MnO, K2O (entre 5 e 60/o), P, Ga, Zr e Nb, sem uma tendêucia definida para o
Ca, Ni, Zn e Rb ( entre 250 e 300 pprn) Destacam-se teores lnais elevados em
Ca nos granodioritos do NF (4 e 4,5%),jLrntamente com Sr (-800 ppm), e nos
granitos ec¡trigranulares do Pb (2,92o/o), e mais baixos no SN,-fR e SU (1,4 a
2,09lo), com este Írltimo sendo mais enriquecrdo em Y (cerca cle duas vezes) e
relativamente em Zr.

A cornparação entre os difèrentes tipos texturais evidencta teores em geral
lnats elevados em Fe, Ca e Sr nas fäcies eqrLigranulares. No NF, as 1äcies
tnegaporlìriticas, em comparaçâo com porfìriticas, são mais enriquecidas ern Al,
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Fe, Ti, Ca, Sr, Y. Ba, Zr (relativamente), sendo ligeiramente empobrecidas em Si,
K, Rb, com teores equivalentes para os delnais elementos. No pB, apenas o Ba e
Sr (relativamente) sào mais enriquecidos nos porfiríticos, os demais elementos
apreselìtam ou teores equivalentes ou não possuem runa tendência de{inida.

Os granodiontos com teores em SiOz, entre 6l e 62Yo, comparados aos
granitos, são niais enriqueciclos em Fe e Ti (- 3 X). MC (2-4X), Ca (2-3X, com
teo¡es errtre 3,7 e 4.6%), P (3-4X), Sr (1,5-2X, com teores ao redor de 800 ppm),
mais empobrecidos em K (- 20%), com teores entre 3,3 - 4,6%,jrmtamente oom
Zr e Ba, com teore s ao ledor de 450 ppm e 1900 ppm, r.espectivamente.

5.3,2.2. DIAGRAMAS DE CLASSIFICAÇÃO

São aqui discutidos conjuntamente os seis maciços graniticos: pB, SN, SU.
NF, MG e MB. Alguns deles, apesar do nÍunero reduzido de análises, foram
marìtidos, pois nos diagramas de I[arker dispõem-se ao longo do tnesmo trend
geral. As amostras que, por razÒes diverSAs, se dispõern fora do trencl, confonne
será discutido a seguir', f'oram excluídas <los diagrarnas tectônicos.

Corno 2/3 das amostras plotadas nos diagramas pertencem aos maciços
PB e SN, :r caractenzação dos granitos tardi-F3 a sin-F4 é grandemente
influcnciada por esrcs dois maciços.

No diagrama de classificação de Middlernost (1985) (Fig.5 l4), as
amostras estudadas ocupam o campo dos granitos e álcali- fèldspato granitos,
estendendo-se ao campo dos granodioritos e quaftzo lnonzodioritos, neste úrltir¡o
representado pelos seus enclaves. As amostras do SN, apesar da pequella
vanação composicional, exibem un trentl continuo no lirnite entre os caûìpos
dos granitos e álcali-fèldspato granitos. As amostras do PB repartem-se em dois
grupos: run lìo campo dos granitos e outro entre os granodioritos e quaftzo
rnonzodioritos. Uma amostra situa-se f'ora do diagrama. As amostras do SU
apÍesentam composiçÕes bastaute variáveis no diaflrama.

Utilizando o cliagrarna de classificaçào c¡uirnico-rnineralógica de Debon &
Le Fort (1983) (Fig 5 l5), das 30 amostras analisadas desses granitos, cerca cle
2/3 delas classiilcam-se como granitos, quatro colno adamel:itos (rnonzogranito),
duas corno granodiorìtos e uma como quartzo monzonito.

O rnaciço SN ocupa apenas o campo dos granitos, enquanto o PB estende-
se até o campo clos granodioritos. A amostra menos difèrenciacla (quartzo
monzodiorito) no diagrama pertence ao corpo do MB (MB-86)
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5.3.2.3. DIAGRAMAS TIPO I{ARKER

5.3.2.3.1. ELBMENTOS ALCALINOS E AT,CALINOS TERROSOS

Alguns desses elementos como Ca e Mg lnostram uma boa correlação
linear para o conjrnto de amostras analisado (Fig 5. 16) Estes elementos
decrescem com a cliferenciação, exibindo um gradiente mais acentuado para os
termos de composrção intermediária e, rnais suave, para os de composição ácicla.
O Sr e o Ba tambérn tenciern a decrescer com a diferenciaçào, apesar da grande
dispersão nos diagramas. Duas amostras do NF (NF-44 e NF-óA) possnem
teores igualmente rnais elevados nestes elementos, sugerindo a existência cie
acumulação de fèldspatos, o clue é confirmado pelos dados petrográficos. O Na e
o cs têrn comportamento rnais ou menos constante, enquanto o K e o Rb crescern
com a diferenciação. A dispersão elevada destes elementos, que parece aumentar
com a diferenciação. confìrma a existência de acurnulação cle feldspatos llestas
rochas, o qne também é sugerido pelo comportarnento do Al.

Nesses diagralnas o PB, comparado corn o NF, aparece como uma série
mars enriquecida em Ca, Sr, Ba, Na e Mg, sendo rnais empobrecida em K e Rb.
O NF possui compoftamento intermediário para o Ca, K e Mg, o que parece ser
acompanhado pelo MG.

Os teores em Na desses granitos, entre 2 e 3o/o, são infèriores aos teol.es
médios dos granitos tipo-l australianos (3,08 %), tipo-l Caledonianos (4,14 %) e
tipo-l cordilheiranos (3,84 %) Er¡ ca, são ligeiramente mais enriquecidos clo
que os granitos Australianos (2,98 %) e Caleclonianos (3,35 %), sencio
cornparáveis aos Cordilheiranos (4,55 %). Ern Mg, são mais endquecidos do c}re
os tipo-l Australianos (l ,56%), rnais baixos do tlue os Cordilheiranos (5,10%) e
comparáveis aos Caledonianos (2,20 %).

5.3.2.3.2. ELEN4ENTOS DE TRANSIÇÃO (.u, ¿\t, tr)...
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Estes elementos em geral decrescem com a cliferencìação, com exceção do
U,'Ih e Pb que apresentam compoftamento oposto (Figs. 5,17 e 5.18). O pb e urn
elemento claramente incornpativel, Os elenrentos HFS, apesar da variaçào,
apresentam um conlpoftamcnto mais ou tneltos ooltstante pafa os tennos
internediários, declescendo rapidamente nos ácidos. Este trpo cle compoftamento
também é seguido pelo La. A rnudança de cornportarneuto dos elenlentos I-IFS
duante a difèrenciaçào deve estar lgada a cristalizaçào de uma làse acessória
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importante, que passa a incorporar estes elementos. O zircão é um fase acessória
potencial para isso, o que é suportado pelos dados petrográficos.

l)e maneira geral, os rnetais básicos decrescem com a diferenciação. O PB
mostra-se ligeiramente mais enriquecido em Ni e Cu do que grande parte dos
rnaciços (SN, NF, MG, SU). Algumas das amostras fogem do lrend geral, como a
PB-78C, que é enriquecida ern Fe, Mn e Zn, cerca de 2 a3X" e empobrecida ern
Pb (^.3X) Esta rnesma amostra acha-se ernpobrecida na maioria dos elementos
HFS (2 a 3X). Duas amostras do SU (SU-28; SU-2C) são fortemente
enriquecidas ern Zn (.. 4X).

5.3.2.4. ÐIAGRAMAS DE CARACTERIZAÇÃO B DISCRIMINANTES

No Diagrama de Le Maître (1989) (Fig 5 l9), SiO2 vs. K2O, os difèrentes
rnaciços estudados ocì.rpam o oampo de alto-K, mostrando já uma evolução de
magnatisrno do tipo shoshor.rítico,

No diagrama de Debon & Le Fort (1983) (Fig. 5.20), a maior parte das
amostras ocupa o domínio perahunrnoso, principalmente o setor III do diagrama.
Urn núrmero restrito delas dispõe-se no dominio rneta-aluminoso, resultando no
conjunto uma currr'a de evolução com inclinação negativa. Neste domínio e

próxirno ao seu limlte dispõem-se principahnente os terrnos menos diferenciados,
enquanto o outro dominio é ocupado pelos temos rnais diferenciados do
conjunto.

O caráter peralurninoso da maioria das amostras dos tardi-F-3 a sin-F4
tarnbérn é ilustrado no diagrama cie Maniar & Piccoli (1989), com valores de
A/CNK situados entre l,l0 e 1,17, compatíveis coln os valores para os granitos
Fanerozóicos indicados pelos mesmos.

No diagrarna de Peacock (193 l) (Fig.5.2l), os maciços aqui estudados
olassificarn-se como cálcicos, com irìdice de alcalinidade em torro de 58%.

No diagrama de Irvigne & Baragar (197 l), de SiOz vs, Na20 -t K20 (Fig.
5.22), todas as amostras situarn-se no campo sLrbalcalino, cqa disposição nend é

subparalela ao limite dos campos clo diagrama.

Em relação ao diagrama AFM dos rneslnos autores (Fig. 5.23), as amostras
dispõern-se no campo cálcio-alcalino, delineando doís tends'. um mais evoluído,
definido pelo SN e parte das alnostras do PB. e outro. lnenos evoluído, defìnido
por amostras do PB. MG e MB. Duas amostras do MG (MG-8 I e MG-844) são
rnenos evoluídas do conjrLnto, corn e'nriq rrecilnento em Fe, e disposlas próxirno ao
lirnite de carnpo das sénes toleiiticas,
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Fig, 5, ì 9 - Diogromo de clossificoçÕo de séries mogmÓticos de Le Moître
(lÞ85) poro os gronitos tordi-F3 o sin-F4, ldem, legendo do Fig, 5,14,
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No diagrama de classificação de séries rnagmáticas de Miyashiro (1974),
de FeO/MgO vs. SiOz, não reproduzido aqui, rnetade das amostras situa-se no
campo cálcio-alcalino e metade no toleiítico. Naquele, figuram as amostras do PB
e NF c, ¡reste. dos dernais maciços.

O diagrarna tectônico de Batchelor & Bowden (1985) (Fig. 5.24), classifica
os granitos eshrdados com pré- e sm-colisionais. A maioria das amostras do PB
(PB-734, PB-r 13D, pB-l l68l, pB- t1óD, pB-r l6E), SN (SN-7, SN-l8A), NF
(NF-68), MB (MB-87) e SU (SU-24) sitLra-se no domínio dos granrtos
anatéticos, coln uma amostra do NF (44) situada l1o campo pós-colisional.

No diagrama de Pearce et. al. (1983), de Y + Nb vs. Rb (Fig.5.25),213
clas amostras (6) permaneoem no campo de granitos intra-placa, enquanto as
demais (NF-44, MB-87, PB-llsB) ocupam o campo de granitos de arco
vuicânico, juntamente com grande parte das amostras do PB. As amostras do SN
situarn-se no campo dos granitos sin-colisionais.

Com base no diagrarna de discnrninação tectônica de Pearce et. al.(1983)
(Fig.5.26), de Y vs. Nb, o conjunto de amostras clistribui-se no campo de
granitos de arco vulcânico (VAG), sin-colisional (syn-COLG) e intra-placa (IPG).
Neste írltimo campo, figuram nove amostras, sendo três de granodionto (MG-8 l,
MG-84A, PB-114D), três de granito (NF-44, PB-llsB, MB-87), duas de
adarnelito (PB- I l4C, PB- I 14F) e rrma cle quaftzo monzonito (MB-86).

Fiualmente, nos diferentes diagramas discriminantes de Maniar & Piccoli
(1989), não reproduzidos neste trabalho, o conjunto de amostras situa-se no
campo dos granitos pós-orogênicos (POG) e orogênicos, aqui reunindo granitos
de alco de ilha (lAG), de arco continental (CAG) e colisão continental (CCG).

5.3.2.5 - DISCIJSSÃO E CONCLUSÕBS PARCIATS

Dos rnaciços estudados, o PB é o que apresenta rnaior dispersão dos
elementos nos diagramas apresentados. Este fâto parece ref'letir os efeitos da
acumulação de fèldspatos, confimando assim as descrições petrográficas, onde
texturas porfiriticas (rnegapordrítcas) e granulação grossa são feições marcantes
nas làciologias deste rnaciço.

O rnaciço PB, em comparação corn o SN, parece corresponder ao produto
cle urna série rnenos evoluida. a julgar pelos te ores rnais baixos em K e Rb, este
úrltirno infèrio¡ a 250 ppm. o que pcnnitc srtuá-lo entre os granitos não
fracionados. enquanto o SN, com teores acima de 250 ppm, enquadra-se nos
fì'acronados. segundo a proposição de Chappel & White ( 1992)
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Fig,5,23- Diogromo AFM dos gronitos tordi-F3 e sin-F4, segundo
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O caráter levemente peraluminoso da maioria das arnostras destes granitos
é sugerido pelos diagramas de Maniar & Piccoli (1989) e Debon & Le Fort
(1983) (Fig.5 20), com valores de A/CNK para o conjunto de amostras estudadas
situados ao redor de 1,15, para o PB, e de 1,20 para o SN.

No cliagrama de Debon & Le Fort (op cit.), as amostras estudadas
dispõem-se segundo runa crrva de evoluçào de inclinação negativa, que é rnais
acentuada no dor¡inio rneta-aluminoso do que no peraltminoso. Neste dominio, e
próximo ao seu limite, predominam os termos rnenos diferenciados, enquanto
naquele, os mais dife¡enciados. lsto parece refletir um empobrecimento inicial
maior em Al e, menor, em Fe-Mg. Na fàse fìnal, ocome uma invcrsào, a qual é
acompanhada por um enriquecimento ern álcalis.

Cabe salientar que os termos menos diferenciados do pB (pB-l14C, pB-
114D, PB-l l4E, PB-lt4F) classificam-se no diagrama cle Batchelor & Bowden
( 1985) como pré-colisionais. enquanto os rnais diferenciados (composição
granítica), como sin-colisionais. curiosamente, estes temos rnenos diferenciados
do PB classificaln-se colno intra-placas no diagrarna de Pearce er. at.(1984).

Os diferentes diagrarnas tectônicos utilizados fomecem resultaclos
incompatíveis com os dados geológicos disponiveis sobre estes granitos,
mostrando-se poftanto inadequados como diagrarnas discriminantes nos exemplos
aqr"ri estudados.

s.3.2.6. COMFARAÇÃO n¡{rnn OS DOrS GRUPOS DE GRANITOS

Os granitos pré-F2 apresentam uma composição mais expandida do que os
granitos tardi-F3 e sÍn-lì4. sendo comum termos de cornposição granodiorítica e
tonalítica. De lorma análoga, são levemente peraluminosos, com valores
equivalentes de A/N+K. ao redor de 1,15, dominando no ntelvalo de l,l a 1,2.
Estes valores sào cornpatíveis com os valores coligidos para os granitos
Fanerozóicos por Maniar & Piccoli ( 1989).

No diagrarna de Peacock (193 l), os pré-F2 são cálcicos a cálcio-alcalinos,
enquânto os tardi-F3 a sin-F4 sào apenas cálcio-alcalinos; ambos classificam-se
corno cálcio-alcalinos e toleiíticos no diagrarna de Miyashiro (1974), ou ainda
cálcio-alcalino (tardi-F3 a sin-F4) com evolução inrcial no campo toleiítico pré-F2
no diagrarna AFM,

Nos diagrarnas de discrirninação tectônica de Batchlelor & lìowden ( 1985)
os pré-F2 classifìcam-se como cie manto fiacionado. e como pré- a sin-
colisionais. encluanto os tardi-F3 a sin-ll4 se enquandrarr apenas nestes dois
írltiinos arnbientes: nos diar¡ramas de Pearce et. ut.(1984), os pré-F2 preclominam
no campo de grauitos de arco vulcânico (2/3), enquanto os tarcli-F3 a sin-F4, no
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sin-colisional ( 1/2), com cerca de l/3 de ambos distribuindo-se no campo de
granitos intra-placa.

Do exposto, fìca evidenciado cFre os diferentes diagramas tectônicos
disporlíveis na literatrLra mostram-se ina<lecluados como diagrarnas discrimi¡antes
de ambientes tectônicos para os granitos tardi-F3 e srn-F4, 

-cont¡anamente, 
estes

mesmos diaglarnas fòmecem resultados cornpatíveis corn os clacios geológicos
existentes para os granitos pré-F2.



6 - GEOCRONOLOGIA

6.I.INTRODUÇÃO

CAPITULO VI

Os dados geocronológicos disponíveis sobre os granitos Neoproterozóicos
clo Estado do Rio de .laneiro são muito escassos, limitando-se, em geral, a

algumas datações ra<irométricas em gSanrtos tardi a pós-tectônicos nos arredores
da cidade do Rio de Janeiro (Cordani et al., 1973; Cordani &.'leixetra, 1979
Siga Jr. et ul., l-982 Fonseca, 198ó; l-onseca ct ctl., 1986. Machado N. e¡ al.,
1996: Valladares, 1996; Machado R. et a|.,1996).

As tabelas VI.l a VI.9 reúnern o acervo de dados geocronológicos
disponíveis sobre as rochas granitóides Neoproterozóicas do Estado do Rio de
Janeiro. A análise dessas tabelas rnostra que os dados existentes possuem uma
distribuição muito heterogênea no estado, estando concentrado nos arredores da
cidade do Rio de Janeiro e na região de serrana de Petrópolis/Teresópolis. Alérn
disso, sãcl rnuito recluzidos os dados analíticos corn maior valor interpretativo.

São aqui apresentados os resnltados de 39 análises Rb/Sr realizadas em
cinco maciços graníticos do Rio de Janeiro. Destes, três correspondem a maciços
foliaclos, caracterizados como pré-F2 (Sena dos Órgãos, Angelim e Niterói), urn
de granito tarcli-F3 (Pedla Branca) e outor de granito sin-F4 (Saua). Os dados
obtidos sugerem idades ao redor de 490 Ma para os granitos sin-F4, entre 530 e

560, para os sin-F3, e idade lnhirna de 620 Ma para os granitos pre-F2.

ó.2. TIREVES ('ONSTDERAÇOES SOBRE OS NrÉTODOS rSOTÓPrCOS

Método K/Ar

A interpretaçào pelo rnétodo IíAr é baseada na temperatura de difusão do
Ar. que é própria de cada rnineral. Como o Ar possui utn raio iônico rnaior do clue

K. urna vez f'ormado^ ele pennanece preso mecauicatnelìte na estrrttura dos

rninerais, sendo liberado rnediante o acluecimento. Embora seja urn rnétodo rnais
adeqLrado para determinaçào de idade em rochas vulcânicas. o seu emprego ern
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rochas metamórficas tem obtido rnuito êxito, pois ele possibilita definir os

eventos térmicos a qne elas t'oram submetidas, sobretudo o Írltimo evento. As
micas e os anfibólios são minerais rmrito retentivos e a intetpretação de suas

idades tern um significado comparável ao de unta datação Rb/Sr, em moscovitas
(Vidal, 1994). Segrurdo o autor, uma das limitações deste método é a

incorporação fìequente de Ar em paragêneses metarnórficas, relacionada à

circulaçào de fluídos drrante o metamorfismo.

Segundo Geyh & Schleicher (1990), as temperaturas de bloqueio dos
pnncipais minerais presentes em rochas metamóficas são as seguintes: biotita e

rnoscovita 350 + 50'C; anfìbólio entre 500 e 700'C e fèldspatos ao redo¡ de

230.C

I)e runa rnaneira geral, a existência de um padrão de idades coerentes em

terrenos metamórllcos tem sido interpretado oomo reflexo do soetguimento de um
segmento crustal, ern relação a uma hrea adjacente, ocorido logo após a urn
evento cie colisão. Neste contexto, o método K/Ar assune alto potencial
intepretativo.

Métotlr¡ llh',\r

O Rb é um elernento que possui compoftamento geoquímico idêntrco ao K,
e ooorre substituindo este elemento em seu rniuerais. De forma semelhante, o Sr
substitui o Ca e, mais raramente, ele pode substituir o K nos minerais formados
por este elemento. Durante o processo de cristalização fiacionada de um magma,
o Sr tende a se concentrar no plagìoclásio, enqttanto o Rb tende a peûnanecer na
tàse líquida, comportando-se corno run elemento incompatível. Deste modo, a

razão Rb/Sr tende a crescer graduaimente no magma residual, durante o processo

de cnstalização fiacionada. Os valores rnédios das razões Rb/Sr para rochas
graniticas de alto e baixo Ca sào de 0,25 e I ,7, respectivamente (Faure, i986).

A idade Rb/Sr f'omecicla por runa rocha grarritica nào cleformada, é

interpretada como a sua idade de cristalização. Para rochas de coiocaçào rasa
(subvulcânicas/vulcânicas), o intervalo de tempo para o resfriamente é

relativamente pequeno. Contudo, para roohas plulônicas de colocação rnais
profunda, o tempo decorrido para cristalização dos minerais é bem maior. Isto se

acentua para as grandes rnassas batolíticas, sobretudo àquelas colocadas em nível
clustal plofiurdo, em condições compalíveis com as fäcies anhbolito e granulito.
Neste c¿rso, o tempo de resffiarnento pode ser relativamente longo, podendo
existir urna diferença de idade de vários Ma entre o inicio e o final cle

cristalizaçao cle urna grande urassa batolítica pré- a sin{ectônica.

Alérn disso. é sempre dificil a intepretaçào do significado de idades Rb/Sr
em rochas i'oliadas" c¡re f-oram subrnetidas a tnetamorljstno regional de fäcies
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anfibolrto/granulito. 'fais idades podem refletir tarto nma rehomogeneização
isotópica total ou parcial ou a homogeneização pode ocorrer apenas na escala
mineral, e não na escala da amostra como um todo. Neste caso, a idade mineral
refletirá o fenômeno rnetarnórfico, enquanto a rocha total fornecerá a idade do
processo ígneo anterior (Geyh & Sohleicher, 1990). Segundo os autores, em
condições de fäcies alfibolito, o sistema RbiSr atinge sua completa
homogeneização.

M¿todo (lt'l'b (em monazìta e titanita)

Corn relação as idades UÆb em rnonazitas e titanitas, cabe aqui algumas
observações sobre o significado das datações radiométricas obtidas a parrtir
destes minerais.

Vários fàtores influenciam na temperatura de bloqueio destes minerais, dentre
os quais destacam-se o tamanho do cristal, grau de atividade, eficiência e

cornposição da fàse fluida, assim como as variações. nas suas composições
químicas. Assim, cnstais de monazita de uma meslna rocha com tamanhos
diferentes podem resuitar também idades diferentes, em fìurção das diferentes
razões de resfäamento (Mezger ef al., 1990). Além disso, não são ainda
disponíveis informações de temperatura de bloqueio com base em dados
experimentais. Em gerai, as temperaturas referidas na literatura são obtidas de
f'orma ûrdireta, a partir de calibraçoes baseados em paragênese minerais
desenvolvidas durante o metamorfismo regional.

Para a monazita tem sido estimadas temperaturas de bloqueio de 500'C
(Mattinson, 1978, in: Tuccker et al., 1986),530" C e > 550" C (Pwder &. Jàger,
1976 e Köppel & Grlinenfèlder, 1975, in: Mezger et al., l99l), ou ainda, mais
recentemente, vaiores entre 650 a 700'C e entre ó75 a730" C (Parrish, 1988, in:
Mezger, op. cit. e Copeland et al., 1988, in: Parrish, i990). Apesar da alta
precisâo das idades U/Pb em rnonazita (ll Ma), as suas condições de
cristalização em lochas metamórficas pelíticas, ainda não são ciaras (Lanzirotti &
Hanson, 1995). Por outro lado, estes mesmos autores relatam idades
conco¡dantes entre monazitas e zircões, obtidas em pegnatitos deformados e

intnrsivos ern xistos" clue f'oram conjnntamente metamorfisados em condições de
fácies anfibolito. Por outro lado, as idades obtidas em monazitas de ten'enos
granulíticos sào sempre mais jovens do clue idades obtidas etn zircões, denotando
que nestas corrdições, embora possa ocorrel' novo cresclmento deste mineral, ela
comporta-se corno rrn sistema aberto (Machado N. c/ a1.,1989, ur: Panish, 1990).

Dtrante o metamoúlsrno regional progr essivo de rochas peliticas, na pafte
supedor da fäcies xisto-verde aito, a monazita pode-se desestabilizar em allanita,
apesar cle sua extensa 1àixa cie estabilidade ern rochas com este tipo
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composicional (Panish, 1990). Além disso, estudos de detalhe tem mostrado que
a monazita pode crescer durante o retrometamolfismo da fácies granulito para
anfibolito, a qual é acompanhada de hidratação.

Em condições de anatexia cnrstal, com temperaturas entre 700 a 800 'C,
pode ocorer a saturação de monazita no líquido granítico, passando neste caso o
mineral a fäzer parte do restito (Rapp e/ al., 1987, in: Parish, op. cit.).

Para a titanita sào retèndas temperatrras cle bloqueio em geral mais baixas
do que a monazita, em geral com valores ao redor de 500 'C (Gasocyre, 198ó,
in: Mezger, et ã1., 1990)

As discrepâncias de idades fornecidas por este mineral têm sido explicadas
pela variação no tamanho clo cristal e pelo grau de danificação de sua estrutura
cristalina. No primeiro caso, as temperaturas rnais aitas são explicadas por uma
taxa de diftrsão mais baixa de Pb radiogênico. No segrmdo, o aumento no grau de
danificação da estrutura pode deteminar uma taxa de difusão mais efetiva,
explicando assim temperaturas de bloqueio mais baixas, entre 300 e 400oC, ou

ainda inferiores (-300'C), na presença de titanitas metamíticas, conforme
sugerido por dados expenmentais (Chemiack, 1993, in: Pidgeon et al., 1996).
Além clisso, têm sido destacado outros fätores que influenciam também na
difusão do Pb radiogênico, tais como composição e atividade da fase fluída
durante o metamorfismo e condições locais de defbrmação.

Por outro lado, são reportadas idades concordantes entre titanitas e zircões
em gnaisses iia parte central da Noruega, mostrando que os dois eventos

orogênicos registrados na região, um ao redor de 1657t 3 "C e outro de 395 +

2'C, não produziram desiquilíbrios isotópicos nessas rochas (Tucker e/ a/.,
1987).

Do exposto acima, fica evidente que a temperatura de bloqueio da
monazita é sensivelmente mais elevada do que a da titanita, apesar do
comportamento nem sempre uniforme destes rninerais. Concltd-se que, em ambos
os casos, o conhecimento das características rnineralógicas/petrográficas e

quírnicas é indispensável para uma avaliação efètiva da idade obtida. Na presença
de rochas deformadas e metamorfisadas, em condições de fäcies anfibolito a
granulito, torna-se necessário a comparação com outros rnétodos de maior
potencialidade analítica, corno IJ/Pb em zircões.



6.3. GRANITOIDES PRE-F2

6.3.1. ISOCRONAS Rb-Sr OBTIDAS

Dos granitóides aqui classificados como pré-Ir2, serão discutidos os dados

Rb/Sr obtidos ern amostras dos rnaciços Sena clos Órgãos (SO), Angelim (AG) e

Niterói (NI), cujos dados analíticos encontram-se relacionados r.ras Tabelas
VI. 1A e VI. 18, com os cliagrarnas isocrônicos correspondentes sendo
representados nas Figs. 6.1, 6 2 e 6.3.

Das três isócronas obtidas, a do SO é a que apresenta o tnelhor
espalhamento dos pontos (9 amostras), definindo um bom alinhamento no

conjtrnto de amostras, com idade de 598 +5,6 Ma e razão inicial de 0,70944 !
0,000 15 (Fig.6.l). A existência de uma amostra afastada da origem, com teor
elevado ern Rb, aumenta a confiabilidade da isócrona e reforça o seu significado
geológico, o cpre é tambérn sugerido pelo valor do MSWD (5,3). A boa qualidade

dessa isócrona poderia ser interpretada como correspondente à época de

formação do batólito SO. Contudo, trata- se de um corpo foliado, afetado pelo

rnetamorfìsmo regional, colocado em condições de fácies anfibolito, é rnais
provável que este valor reflita a idade de deformação deste rnaciço.
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'l-abela VI. I A- Dados analíticos Rb-Sr ern rocha total do batólito Sema dos Orgãos. Auállses realizadas no
Laboratório de Geologia Isotópica de Clermont-Ferrand, na França.

No Campo Rocha Rb (pprn) Sr (pprn) Rb81Sr86

SO3A granito leucocrático 117,9 122,5 2,792
foliado

SOSB idem

SO3C granodiorito

SO3D tonalito
equigranular

SO4 I A granodiorito
leucocrático foliado

SO53A granito grosso
leucocrático

SO53B granito/granod.
leucocrático

S057 granitoleucocrático
foliado

SO58 granodiorito
leucocrático foliado

t07,8 145,9

94,5 I ó8,6

108,4 130,2

t3'7,6 239

9'7,2 126,5

79,8 157,8

150,3 77

81,5 238,5

2,14?

1,642

2.4t4

0,027

0,021

0,01ó

0,024

0,016

0,022

0,0i4

0,056

0,009

sr87/sr86

1,668

2,228

1,465

5,674

0,99

0,133546

0,728212

0,123669

0,730538

eIÏo

0,000074

0,000073

0,000072

0,000072

0,000072

0,000072

0,000072

0,000075

0,000071

0,'723599

ît -l)'7'7 !.)

0,1219r

0,7 5650'7

0,'711'741
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Tabela Vi.lB- Dados analíticos Rb-Sr em rocha total dos batólitos Angelim e Niterói. Análises realizadas no
Laboratório de Geologia Isotópica de Clennont-Ferand, na França.

N" Carnpo

AG20B tonaliro foliado

AG2IA

AG22

¡\G2iA

AG23B

NI67A

NIó7C

NI68C

NI68D

NI68Ë

NI68F

Nt79

Rocha

ldem

Idem

Idenr

Idem

granìto
gnaissifrcado

granodiorito
gnaissificado

granito foliado

Idem

Idem

Idem

Rb (ppm) Sr (pprn) Rb8?/Sr86

109.4

t05-1

94,6

108,2

140,6

r38,4

220,9

r80

2l 8,9

203,3

214,01

133,3

139,6t9t,2

t49,2

267,4

209,8

16r,4

1,435

1,102

r )í?

I,542

1,903

3,012

3,97'7

3,495

46,423

t5,336

1,554

CITO

0,0 1.1

0,0r7

0,01 2

0,01 5

0,01 9

0,03

0,04

0,03 5

0,464

0,1 53

0,0'76

0,01 7

123,9

11,4

40,1

62,2

156.8

sr81sr86

0,721331

0,723 85 3

0,120204

0,722158

0,725831

0,736962

0,144138

0,73 8683

r, 158355

0,841933

0,710301

0,000072

0,000072

0,000072

0,000072

0,000072

0.000074

0,000074

0,000074

0,0000t 16

0,000084

0,000077

À
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Em suas rochas, são evidentes texturas de recdstalização no estado sólido
Deste modo, o valor obtido deve refletir a idade de rehomogeneização isotópica
do Sr, em decorrêncìa dos eventos de deformação e metamorfismo regional.

Assim, o valor obtido na isócroma pode ser interpretado de duas mameiras:
(1) representa a idade do evento plutônico, (2) corresponde a idade do
metamorlìsmo regional. No primerro caso, o sistema rsotópico de Sr teria
permanecido fèchado, no segrurdo, ele teria sido aberto, em consequência da
rehomogeneização isotóprca do Sr durante o evento metamórfico.

A primeira hipótese é dificil de ser sustentada pois, conforrne tem sido
discutido por vários autores, em condicões de facies anfibolito o sistema RbiSr'
rusualmente atinge sua homogeneização completa (Geyh & Schleicher, 1990).
Contndo, uma possibilidade que não pode ser descartada totalmente é a presença
de uma fase fluícla com baixa atividade no sistema, ineficiente para prodrøir a
difusão do Sr radiogênico. Assirn, a segunda hipótese parece ser a mais provável.
Altemativamente, pode ter ocorrido uma homogen eização parcial dos sistema, e

neste caso a idade obtida representaria um valor intermediáno entre os processos
de cristalização magmática, metamorhsmo e deformação regionai.

A segunda hipótese é rei'orçada pela idade de ó20 Ma obtida pelo método
U/Pb, ern zircões, por Delhal et al. (1969), em "gnarsses granitóides" da então
chamada "Série" Serra dos Órgãos. Esta idade, intepretatla como a idacle de
fonnaçâo clos gnaisses rnigmatíticos e granitóides da Serra dos Órgãos,
representaria, também, na opinião dos autores, a idade de uma orogênese na
região. Apesar da boa qualidade do diagrarna concórdia, e da interpretação
indiscutível dos autores, um aspecto que chama a atenção é o alinhamento neste
diagrama de zircões provenientes de rochas com origens aparentemente distintas.
No diagrarna são incluídos zircões oriundos de amostras de "gnaisses
granttóides" e de 'lnigmatitos" refèridos como Serra clos Orgãos. As primeiras
amostras representam provavelmente rochas do batólito, porém as irltimas podem
cotresponder a srus porções graníticas ou a porções de rnigmatitos não
relacionados ao batólito, lnas que teriam sido gerados durante o mesmo episódio
de rnetamorfisrno regional, que prolnoveu simultarneamente a homogeneizaçào
isotópica de arnbos os sistemas isotópicos. Embora hajam díMdas sobre a
cogenet:icidades ou r.rão dos dois gmpos de amostras, a coerência do resultado
obtido traduz um signif,rcado geológico.

Em resnmo, o valor obtido pelo métoclo U/Pb é agora confirmado pelo
RbiSr', sugerindo então que a idade de colocaçâo do batólito SO sela próxima da
idade do metamorfismo regional, responsável pela homogen eização do sistema
isotópico do Sr. Em decorrência disso, a razão inicial de 0,70944 lbmecida pelo
diagrama isocrônico não possui signifìcado para discussão da lonte do rnagma.

No diagrarna rsocrônico clo batólito AG, apesar do bom alinhamento das
cinco amostras analisadas. a ausência de pontos próximos da origem irnpede urn
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rnelhor controle da sua razão inicial (Fig. 6.2 e Tabela VI.lB). A idade de 612,2
+ 21,6 M4 com razão inicial de 0,70912, pode ser interpretada da mesma
maneira que a idade obtida para o SO, pois são corpos colocados em condições
r¡etamórficas similares, clurante a mesma fàse de deformação regional. A
diferença maior enffe eles é uma recristalização mais intensa nas rochas do AG,
onde texturas ígneas fbram substituidas por texturas de recristalização
metamódica, reforçando ainda mais a interpretação adotada. Da rnesma lbrma
que no caso anterior, a razão inicial foi igualmente modificada durante o processo
metamórfico, razão pela qual não traduz mais as razões isotópicas primárias do
ma$na.

Com relação a idade Rb/Sr de 702 Ma obtida para o mesmo maciço por
Batista (1984), depois reinterpretada por Batista & Kawashita (1985), com idade
de 502 Ma, é de significado geológico muito dundoso, pois são amostras com
variação muito pequena na razões RblJT/Sr86 e sem espalhanrento na isócrona, o
que explica rrn eno muito elevado (t 133 Ma).

O diagrama isocrônico obtido para o maciço Niterói, com base em sete
amostras analisadas ('Iabela VI. IB), é de valor interpretativo menos conclusivo
do que dos diagrarnas anteriores, pois as alnostras sì.rgerem rnais de Lun tipo de
alinhamento (Fig. 6.3). Do conjunto cle amostras analisadas, uma delas (NI68D)
situa-se muito afastada das demais e acima do alinhamento rnédio obti<lo,
mostrando-se muito enriquecida em Rb. Outra amostra, a NIó8E, embora com
enriquecimento lnenor ern Rb, dispõe-se ì.rm pouco acima da isócrona definida
pelo restante dos pontos. Deste rnodo, o diagrama possibilita a definicão de três

conjtrntos de idades: um, rnais antrgo, de ó11 t 30 Ma, com MSWD de 59,14,
outro, de 563 x21 Ma (sem a amostra mais enriquecida em Rb), com MSWD de

22,02, e tun terceiro, com idade de 531 tl9 Ma (sem as dtns amostras mais
enriquecidas em Rb) e MSWD de 10,84.

Os três conjrmtos de idades do NI podem ser interpretados como o
resultado da abertura do sisterna isotópico do Sr em rnais de urna oportunidade,
derado a reativação das estnrturas tectôncias regionais, em particular da zona de
cisalhamento que condiciona este batólito granítico, a zona de cisalhamento
Niterói. E iuteressante salienta¡ clue as duas idades mais trovas fbmecidas no
diagrama isocrônico são correlacionáveis com as idades UÆb em titanitas e
rnonazitas disponíveis sobre os granitóides associados às zonas de cisalhamento
do domínio Paraíba, reforçando assim a interpretação adotada.

As ìdades obtidas para os maciços SO e do AG são rnuito próximas dos
valores obtidos para o maciço charnockítico Bela Joana e para os granulitos da
região de São Fidélis, corn ìdades Rb/Sr de 600 Ma, consideradas como à época
de f'ormaçào das rochas de alto grau lìa regrào (Siga Jr el a\.., 1982.
Batista,l984), Valor equivalente tarnbérn é fbrnecido por rìm dos alinhamentos
sugendo no diagrama isocrônico do NI, apesar de corresponder o valor com
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MSDW rnais elevado. Outra idade similar foi obtida em gnaisses nas imediações
da cidade do Rio de janeiro (isócrona Rb/Sr com sete pontos), com valores de

623 !19 Ma (Fonseca, 1986). No Espírito Santo, têm sido registradas idades
U/Pb ern zircões ao redor de 590 Ma., interpretadas como sendo a idade do
rnetamortismo regional e cla anatexia das lochas do cinturão Ribeira na região
(Söllner er al ,1987).

6.3.2.IDADIS Rb-ST B U/Pb DISPONÍVEIS

As idades geocronológicas (Rb/Sr e U/Pb) contidas na'fabela VI.2 sobre
os granitóides pré-F2 do Estado do l{io de Janeiro, incluindo àquelas
apresentadas neste trabalho, mostram um amplo predomínio de idades Rb/Sr em
relação as U/Pb.

Nota-se uma ausência de idades tJlPb nos granitóides no domínio
I-itorâneo, o que dificulta uma análise comparativa do rnagmatismo com outros
dornínios. Alérn disso, o diagrama concórdia disponível sobre o SO contém
lochas de diferentes natureza, pois inclui também amostÍas do Complexo Paraíba
do Sul. Por outro lado, no dornínio Paraíba, são clisponíveis duas idades UÆb,
uma em titanita e outra em monazita, porém com diferença de cerca de 20 Ma.
Neste dornínio, não são disponíveis idades Rb/Sr sobres esses granitóides.

Apesar das lirnitações lá levantadas, com relação a interpretação dos dados
Rb/Sr em rochas deformadas, nota-se a existência de idades RbiSr nos intervalos
de 565 a 570 Ma e de 600 a 620 Ma (Tabela VI.2). O prirneiro intervalo é

sugerido por isócronas de valor regional, que inchrem no diagrama amostras de
diferentes rnaciços; o segundo é definido por isócronas com signitìcado de
afloramento, que reirnem no diagrama amostras do mesmo rnaciço, embora em
certos casos seja questionável a cogeneticiclade das amostras, a exemplo das duas
idades obtidas para o AG, por Batista (1984) e Batrsta & Kawashita (1985), uma

mrrito alta (732 !32 Ma) e outra rnuito baixa (502 tt33 Ma). A idade de 688
+13 Ma, obtrdapor Dias Neto et al. (1995), em leucogranitos que injetam orto e

paragnaisses na regrão de Bananal, no <iornínio Paraíba, é de interpretação muito
dificil no rnomento, pois esta idacle rrão se enquadra no conjunto de ciados
geocronológicos ora disponíveis sobre as rochas graniticas do Rio de Janeiro.

As idades [J/Pb rnostram um interualo de 550 a 570 Ma, com base em

datações ern titanrtas e rnonazitas, e um valor ao redor de 620 + 20 Ma,
correspondente ao intercepto inferior em rnn diagrama concórdia (Tabela VI.2).
As primeiras idades são interpretadas corno iclades mínimas de cristalizaçào dos
glanitóides. euquanto as Írltirnas correspondem a iclades de um impofiante evento
que promoveu a perda episódica de Pb radiogênico uas roohas do Cornplexo
Paraíba Strl e da Serra dos Orgãos (Delhal et ctL., 1968. Clotclani et al., 1973).



'Iabela \j|.2 - Idades Rb/Sr e U/Pb disponíveis sobre os granitóides pré- a sin-F2 do Estado do Rio de.Ianeiro

Nome

sDarsses serra )ó/ t l0u
dos Órgãos

ldel]r 5ó6 1ll2
l¡lenr 610 r 20

( lnt inl¡

Änuelinr 1i) - )q

.\ 
'l '.clrlì1 \{)-,6+ Ii i

Bela Joana 599,6+ l0

Angelinr 6i2 t l0

Serra dos 624 t l0
urgaos

Rio Turvo --5r I

579 !2

Id ade

Ma)
Razão
Iniciaì

0,70q0 RbiSr (RT)

0,7087 Rb/Sr

- Ui Pb; zircão
e titan ita

0,708 Rb/Sr (RT)

0,71 I Rb/Sr (RT)

0,708 Rb/Sr (RT)

0,71 I Rb/Sr (RT)

0,708 Rb/Sr (RT)

UiPb; titanita
monazita

Método e

N4aterial

Taquaral 553 U/Pb, titanita

Leocogranitos 688 + 13 0,'112 Rb/Sr (RT)

Fontes. (l) Delhal et al.1969; (2) Cordani et al.l973; (3) Batista (198a); (a) Batista & Kawashita (1985); (5) Machado R.et al.1996;' (6) Valladares (96) e

Machado N. et aL(96), (7) Dias Neto et al(1995)
Abreviações: am.- amostras; gn- gnaisse; mig- migmatito; granu- granulitico, grami- granítico; cham- chamockítico; int rnf- intercepto infenor; IS- intercepto
superior; isóc- isócrona;

Amostra

l0

10, l3
ptos

5

5

6

ó

Observações

vários locais; gnaisses
(orto e para), SO e PS

Idem; nrais 3 a¡'ìrostras

[dem; an]ostras em

comum; gn, grau,irig,
granu, cham, SO e PS

4 am do m/mo local

rdem

am. do mll¡o local

am. do rn/mo maciço

an. do nl/mo maciço

Isócrona

referência legional

ldem

dois alinhamentos: --

2,07 e - 2,2 Ca (lS)t

s/ coutrole, reta e Rl

rdem

bom alìnham/, am. dif

bonr alir iani/, s/

controle da RI

bom alìnhani/ e

distribuição dos ptos

diferentes temperatu ras
de bloqueio

Con

I m/ma am. dividìda em

, duas frações

I titanrtas pobres em Fe abertura do sitema (6)

Fonte

4 3 am. do nr/mo local regular, pto abaixo tsó

(2)

(7)

(3)

(4)

(3)

(5)

(5)

(ô)

(7)

co
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Segundo os autores, mesmo com o tratamento diferenciado das amostras
procedentes da Serra dos Órgãos, as idades permanecem próximas de 620 Ma, o
que não acontece com as amostras do Paraiba, que fornecem idades
intetmediárias entre os ciclos brasiliano e transamazônico.

Em resumo, apesar das diferenças de potencialidades entre os métodos
RbiSr e U/Pb, os poucos dados disponíveis mostram-se consistentes,
evidenciando conjuntamente idades ao redor de 600 e 620 Ma e de 560 a 570
Ma.

Na Tabela VI.3 f'oram relacionados os dados Rb/Sr e U/Pb disponíveis em
gnaisses, rnigmatitos e granulitos do Estado do Rio de Janeiro, Das nove idades
Rb/Sr existentes, cinco delas f'oram obtidas em gnaisses dos arredores da cidade
do Rio de Janeiro. Destes, quatro correspondem a isócronas. As demais, foram
obtidas eln uma irnica amostra, com três delas sendo provenientes da região de
São Fidélis e uma de Nova liribtrgo. Os dados U/Pb são em grande pafie os
lnesmos já refèridos para o diagrama concórdia cla Serra dos Órgãos, porém aqui
forarn selecionadas as idades de zircões obtidas em gnaisses migmatítìcos, os
quais podern corresponder as ¡ochas encaixantes do batóiito SO.

A ar.rálise da refènda tabela mostra um padrão de idades mais heterogêneo
do que o dos granitóides pré-F2, com um conjunto de idades Rb/Sr entre 620 e

ó50 Ma, incluindo amostras da região de São Fidélis, assim como uma isócrona
de boa qualidades disponível sobre os gnaisses da cidade do Rio de Janeiro.
Aparecem duas idades com valores pouco mais baixos, entre 570 e 580, porém
com effos mais elevados do que os do primeiro conjunto. Ocorrem duas idades
discrepantes do conjunto, runa rnais elevada (712 f 75 Ma) e outra mais baixa
(4 l8 t 43 Ma).

. Os dados U/Pb, pertencentes aos grraisses e migmatitos do domínio Serra
dos Orgãos, são também heterogêneos, com uln gnrpo situado entre 588 e 640, e

ontto corn valores de 704,752 e 906 Ma, os quais não foram regisffados nas
rochas do batólito SO.

A comparação das idades obticlas pelos métodos U/Pb e Rb/Sr mostra uma
superposiçâo entre os os valores no intervalo de 620 a 640 Ma, com o limite
superior de ó50 Ma, indicado pelo tJlPb, e inferior de 590 Ma, pelo RbiSr.

6.3.3 - IDADES IIAT DISPONÍVEIS

A Tabela VL4 apresenta os por-rcos dados K/Ar disponíveis sobre rochas
granitóides f-oliadas do Estado do lìio de Janeiro, rnuitas delas relèridas na
literatura como gnaisses graníticos ou meslro rnigmatiticos, mas que,
aparentemente, podem corresponcler aos granitóicles pré-f;2



Tabela Vl.3 - ldades RbiSr e U,Pb brasilianas em gnaisses, migmatitos e granulitos no Estado do Rio de Janeiro

Nome

gnalsse
nigmatítico

mign.ratito

gnaisse

Idade (Ma) Razão Inicial

616 + 20

588 + 40

640 t 20

'104 + 20

90ó i 40

'752 + 30

712+75

57t+48

622 + 27 0,705

650+3t 0,705

664 t 43 0,705

623 ï 19 0,706

5)l + r? ô 715

579 x 4t 0,717

gnarsse

mignratito

leptintto

gnaisses

leptinitos

gnaisses

lvlétodo e N" de
Material Amostra

U/Pb,
em zircões

U/Pb,
em zircões

U/Pb,
em zircâo

Rb/Sr (RT)

Rb/Sr (RT)

Rb/Sr (RT)
Rb/Sr (RT)
Rb/Sr (RT)

Rb/Sr (RT)

Rb/Sr (RT)

Rb/Sr (RT)
RbiSr (RQ

l. c/ Areal, gnlmig ripo Serra referência
3 fraçôes dos Orgâos (SO) ou regionaì

Paraíba do Sul

I N.Frib/Bom Jardim; SO
I porçòes grano e grani

I 4 km Cantagalo/ Bom

Fontes: (l) Delhalet al. (r968);(2) cordani et ar. (1973); (3) cordani & Teixeira (r980); (a) Fonseca (1986)

Localização e

Observações

4t8 + 43

Jardim

I N.Frib/S. Lourenço;
granitóide SO

I arredores do Rio de Janeiro

I prox. de S. Fldélis, estr. pi
I Campos; am. m./mo pto
I

7 cidade do Rio de Janeiro

5 Idem

4 ldem
4

Isócrona
Concórdia

0,-t2t

Fonte

(l)

(1)

(l)

(2)

razoável,

regular,

razoâvel,
regular

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

ruo



l'abela VI 4 - Idades K/Ar de granitóides f'oliados (pré- a sin-F2) e gnaisses granitóides, Estado do Rio de Janeiro

Nome ldade Mineral procedência Domínio Observações Font€

grrarsse granitico 132 t22 biot 3knTrêsRros paraiba tipo Serra dos órgãos no (r)
No¡te/Sul paraíba do Sul

Eratsse grauítico 496 + 30 anf Areal. unidade Paraiba Paraíba Sul mrgrrratito tipo Serra dos (l)(P) órgãos, intermediário ao
Paraíba do Sul.

gtraisse grauÍtico 455+22 biot Três Rios (p) paraíba tipo Serra dos órgãos no (l)
Norte/Sul pa¡aíba do Sul.

gnarsse 451 + 23 biot Cabo Frio/ S. pedro damrgmatítico Aldeia (p)

grraisse 426 + 22 trosc ldern
mìgmatitico

gnaisse 496+25 brot ltaipava/RJ (p)

anfibolito 5Og +26 anf N.Friburgo/Bom
Jaldirn

Fontes ( l) Delhal er al.(1968); (2) Cordani et al (1973)

Litorâneo Sul trpo Serra dos órgãos (l)

Litorâneo Sul ldem (l)

Serra dos

Órgãos

Serra dos

órgâos

granodiorito/tonalito da
Serra dos Órgãos

mignratito da "Série" Serra
dos órgâos

(t)

(2)

N)



122

Das oito idades KiAr disponíveis sobre estas rochas, cinco foram obtidas
em biotita, duas em moscovita e duas em anfibólio. Grande parte desses dados

são oriundos de rochas granitóides pertencentes aos domínios Serra dos Orgãos e
Litorâneo, difioultando assim a cornparação da história de resfüamento entre os

diferentes ilomínios do cinhrão.

A análise das idades K/Ar em pauta evidencia dors patamares de idades:

run ao redor de 450 Ma, fornecido pelos resultados obtidos em biotitas, e orttro
ao redor de 500 Ma, defrnido pelos anfibólios e por uma datação em biotita.
Valores pouco mais baixos, de 432 e 426 Ma,l'oram fornecidos, respectivarnente,
por uma biotita e uma moscovita.

As idades K/Ar disponíveis sobre os gnaisses e granttlitos do Rio de

Janeilo lnostram run padrão de distribuição mais heterogêneo do que o dos

gr anitóides acima, exibindo mesmo valores mats antigos, com um deles, em

plagioclásio, com 996 + 66 Ma, que deve correspottder ttm valor anômalo

(Tabela VL5). Outro valor, também em plagtoclásio, de ó66 t 37 Ma, foi obtido
em uma amostra com excesso de Ar (Fonseca, 1989).

As idades fomecidas pelas biotitas situam-se nttm intervalo de 450 a 490

Ma, enquanto os anfibólios (dois) mostram ntun intervalo mais estreito, com

idades respectivas de 476 e 491 Ma. Uma irnica datação disponível em moscovita

apresentou idade de 4l 9 Ma.

A comparação entre as iclades contidas nas cluas tabelas mostra ttm
patanar de valores ao redor 490 e 500 Ma, a partir principalmente de anfibólios
e, ouho, ao redor cie 450 Ma, com base em biotitas. São também assinalados

vaiores intennediários e também infèriores (ao redor de 420 Ma), estes Írltimos
registrados sobretudo cm nloscovitas.

6.4. GRANITÓIINS SIN.F3

6.4.1. IDADES Rb/Sr e tJ/Pb DISPONIVEIS

Os dados RbiSr e UÆb disponíveis sobre estes granitos limitam-se a dois

maciços, Getulândia e Taquaral, e encotltam-se refèridos nos trabalhos de

Valladares (1996), Machado N. e/ a/., (1996) e Dias Neto er al , (1995). O
prirneiro maciço situa-se no segtnento strl do domínio Paraiba, e o segundo, no

Juiz de Fora (Fig. + I ) Ambos os rnaciços acham-se encaixados no

prolongamet.rto de duas das mais expressivas zonas de cisalhamento dúcteis da

regiào, Além-Paraiba e Valença-Barra Mansa.



Tabela VI.5 - Idades K/Ar disponiveis sobre gnaisses e granulitos no Estado do Rio de Janeiro

Nome

gnaisse básico 49lr l5

ldade

gllatsse

gnaisse
RH-H7I

gnaisseW-74

gnaisseW-93

anfiboliro

diorito

diorito

Mine¡al

l)omínio Paroiba Sul

anfibólio Cór da Prara/Sra Rita
da Floresta

Don init¡ Litorâneo Norle

biotita Lur¡iar

biot¡ta Rio de Janeiro
plagioclásio

biorira São Fidélis

biotrta São Fidélis

anfibólio Rio de Janer¡o

plagroclásio idem

plagioclásio ldem

419 + 2I

451 + t0
996 l: 44

46rl i 14

487 + l4

416 i t6

666 x 37

31'x47

Localizaçào

Fonte: (l) Cordani ¿¡ a/. {1973), (2) Cordani & Teixeira (1980); (3) Fonseca (1989)

Observações

Cique gábrico c/ hb-
biotlta e px.

gnaisse cl silimanita no
Paraíba do Sul

gnaisse c/ hiperstênro

tipo kinzrgito

idem

excesso de Ar

Fonte

(l)

(l)

(2)

())

(2')

(3)

(3)

(3)

N)(,
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Os dados geocronológicos contidos na Tabela VI.6 mostram uma variação

ampla das idades Rb/Sr para o maciço Getulândia, com valores entre 514 + 8 e
685 t 31 (Dias Neto et al., 1995). Porém, as suas idades U/Pb, obtidas em

monazita, são muito próximas, com valores tespectivos de 528 e 535 Ma
(Valladares, 199ó; Machado N. ¿/ a/., t996). A idade U/Pb em titanita do maciço

Taquaral é mais elevada, com valor de 553 + 2 Ma. O interessante que ttma das

idades obtidas no granitóide Rio Turvo (pré-F2), a mais baixa, também em

titanita, é idêntica a este valor (55 I Ma), sugerindo que esta idade represente à

época de cristalização deste mineral nos citados maciços. Curiosamente, a mesma

idade também é f'omecida pela isócrona Rb/Sr clo Getulândia, quando

considerados no meslno diagrama isocrônico os granitos e seus enclaves. Porém,

neste caso, a idade Rb/Sr obtida é questionável, pois não há segurança da

cogeneticidade entre os dois tipos de rochas.

Da rnesma forma, os três outros valores Rb/Sr obtidos para o Getulândia,

por Dias Neto ¿¡ al. (1995), tambérn são questionáveis. O rnais antigo, de 685 +

31 Ma (RI: 0,705; MSWD: 0,05), obtido nos enclaves, é muito elevado; o mais

novo, cle 514 t 8 Ma (RI- 0,7 12; MSWD:8,9), é ttm pottco baixo, sendo

comparável ao dos granitos sin-F4, enqttanto o valor intermediário, de 553 x 2

Ma ( RI: 0,70ó; MSWD- 12,8), também é discutível, pois reúne na rnesma

isócrona amostras de granito e enclaves, confbrme discutido acima. Estas idades

são interpretadas pelos autores da seguinte maneira: a mais antiga, considerada

como sendo a possível idade do processo metamórfico que afetott as rochas

encaixantes; a mais uova, como sendo à época de fechamento do sistema Rb/Sr
drrante o processo de lormação do granito Getulândia, enqttanto, a intermediária,
denota a inexistência de hornogeneização isotópica entre os euclaves e o material
granitico.

Altemativarneute, o valor mais baixo da isócrona do getuiândia poderia ser

intepretado como runa idade posterior ao seu alojamento, podendo ser explicada
pela reativação das zonas de cisalharnento na região, que promoveriam a

percolação de fluidos nas rochas, corn alteração de sttas razões isotÓpicas e,

consequente, rebaixamento das idades Rb/Sr.

Apesar do níunero reduzido cle clados geocronológicos sobre esses

granitos, a atividade mais intensa desse magnatismo parece ter ocorrido entre

530 e 550 Ma, porérn com provávets manifestações já ocomdas a partir de 570

Ma.

Cabe ainda menciottar os dados obtidos por Delhal et al (1969) e Cordani

et al. (1973), que dehnirarn uma idade Rb/Sr de 540 160 Ma para os granitos

pós-tectônicos do Estado do Rio cle Janeiro. Os autores também obtiveram uma

idade de 5ó7 Ma para os rnigmatitos Serra dos Órgãos, porém com erro analítico
muito elevado. Idades sirnilares têrn sido obtidas no Espírito Santo com base etn



Tabela VLó - ldades Rb/Sr e U/Pb disponíveis sobre os granitos sin-F3 no Estado do Rio de Janeiro

Nome

Gett¡lândia

Idade (Ma) Razão Inicial N4étodo
Materìal

514+8

553 t 2

685+3¡

528 t I

535 + I

0.7 t29 t

0,70666

0,70571

Rb/Sr-RT

Rb/Sr-RT

Rb/Sr-RT

UiPb

tronazita

N" de
Amostras

Observações

a rostras do granito regular; ptosacimaebaixo (ì)
da isócrona

granito * enclaves regular; alurham/ distinto p/
cada faciologia

enclaves bom; reduzido n' de

amostras

amostras do granito (2) (3)

Ider¡

Isócrona
Concórdia

Fonte

NJ(¡



datações UiPb em zircões de rochas chamockíticas, indicadas pelo intercepto
superior em diagramas concórdia, com valores de 558 Ma.

6.5. GRANITÓINSS TARDI-F3 E SIN-F4

6.5.I. ISÓCRONAS Rb.Sr OBTIDAS

Os dados analíticos Rb/Sr obtidos para estes granitóides estão relacionados
na Tabela VI.7, com as isócronas conespondentes estando representadas nas

Figs. 6.4 e 6.5.

A isócrona do maciço da PB, com seis amostras bern alinhadas e com

excelente espalharnento no diagralna, fomece tuna idade de 536,5 + 4,1 Ma, com
MSDW: 7,36 (Fig. ó 4). Esta idade pode ser considerada como relativa à época

de colocação deste maciço. Ã razão inicial de 0,70674 + 0,0009, é ainda
relativamente baixa, e situa-se no intervaio de razão inicial de Sr de granitos tipo-
I proposto por Chappel & White (1984 e 1992), podendo ser interpretada como
material com pzrticipação de crosta contirental e do manto superior, de forma
análoga ao que t'oi proposto para os granitos tipo-l Caledoniano (o grupo mais
novo) da Escócia e Norte da Inglaterra por Pankhust (1979). Sabe-se, contudo,
que razões iniciais baixas (ou relativamente baixas) não constituem provas de
rnateriais com participação mantélica, pois a reftlsão de uma crosta mais antiga,
com baixa razão inicial de Sr, pode resnltar produtos com razões igualmente
baixas. Deste modo, outros moclelos de interpretaçâo podem ser evocados, como
a reftlsão de granitos mais antigos, a fusão de material intermediárioibásico na
crosta inferior, ou ainda a contaminação na crosta superior de nm magma
pnmitivo tipo-I, conf'orme proposto por Pankhust (op. cit.).

Considerações rrais conclusivas com relação ao material fonte deste tipo
de granito, depende da utilização de rnétodos isotópicos complementares de alto
potencial interpretativo, como PbiPb, U/Pb e Srn/Nd, ainda não disponíveis sobre
este maciço.

Finahnente, o diagrarna isocrônico do rnaciço SN, olassifìcado como sin-
F4, apresenta un conjturto de sete amostras analisadas (Tabela VI.7), onde o
intervalo cle variação da razão Rb87/Srrìó é mais arnplo do que o do Pedra branca,

definindo uma isócrona de excelente qualidade, com idade de 488 t 3,6 Ma, corn
MSDW de 16,42 (Fig. 6 5 ) Os pontos mostram uma boa relaçâo linear, com
apenas uma amostra (intermediária) situada pouco abaixo da isócrona, o que não
rnfltLencia no comportamento da curva obtida. Esta idade é também interpretada
como à época de colocação do corpo. A elirnìnação deste ponto analítico nào
altera o valor da isocrona acima.



0,7ô

0,75

0,74

0,72

0,71

0,70

(o
@

o
F-€
.J'

.-...-5

.... o-"

....e'
- ldade = 536,5 i 4,i ,la

oo Rt =0,706/4 ro,oooog
IIISWD = 7,36
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'l'abela VI 7- Dados analíticos Rb-Sr em rocha total de maciços ta¡di-F3 (Pedra branca) e sin-F4 (Sana). Análises
realizadas no Laboratório de Geologia Isotópica de clermont-Ferrand, na França.

N" Campo Rocha Rb ippm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 erro

PB73B granito porfirítico 394-5 240,8 4,756 0,047

PB75

Pts77A

PBl'7C

PB78A

PB73A

SNO9

SNII

SN I3

SN] 4

SNISA

SNl8B

SN 198

foliado

diorito isótropo

granito leucocrático

granito
grosso/pegmatítico

granito
leucocrático

granito porfirítico
foliado

granito isótropo
equigranular

Idem

granito isótropo
inequigranular

Idem

Idem

Idem

Idem

126,7

:J ),1

t7 5,9

2t2

245,8

288

l5? ì

215,1.

292

?7( q

310,2

111 ,5

454,5

400,2

28 r,8

192,6

229

77,7

263,4

199,8

110,4

40,6

0,515 0,005

I,485 0,0t4

1,?73 0,012

2,180 0,021

3,7 03 0,03 7

3,648 0,036

13,242 0,132

2,361 0,024

4,242 0,042

4,1 0,047

22,463 0,225

srtt/srtu

0,743028

0,7 r 0865

0,'717 693

0,116293

0,723350

0,'736054

0,'734511

0,803777

0,127318

0,139'799

ît 14) S))

0.872788

erro

0,000074

0,000071

0,000071

0,000071

0_oo00l2

0,000073

0,000073

0,00008

0,000073

0,000074

0,000074

0,000087
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Apesar da boa qualidade desta isócrona, os dados petrográficos e
geoquímicos evidenciam alguns aspectos que parecem inviabilizar o tlso da razão

inicial obtida como um indicador petrogenético. As descrìções pefográficas
mostram a presença generalizada de fenômenos de alteração nas amostras

analisadas, sendo abundantes em algumas delas minerais secttndários oomo

sericita, clonta, carbonato e moscovita, esta Írltima fbnnada a partir do feldspato
de potássio (ver Apêndice A). Uma das amostras do diagrama (SN-l l) apresenta

evidências de greisenificação.

Os reflexos cle trma interação importante com trna fàse fluída também se

refletem no compofiamento dos elementos (maiores e traços) nos diagramas tipo
Harker, onde algtunas amostras colno a SN-ll se apresentam enriquecidas em

Al, Rb, Cs,P,Zn e Ga, e empobrecrda em Ca, Sr, Pb e U; a SN-l0 é enriquecida
em Zn e Ga, e empobrecida em Ca, Sr e W, a SN- l8A é ernpobrecida em Rb, Cs,

La e Ce (ver Apêndice B). Estas amostras apresentam comportamento normal
para Fe, Mg, Na, Si e Ti.

Do conjunto de sete amostras analisadas deste maciço, tnetade delas posstri

razào Rb/Sr no intervalo de 0,8 a 1,62, e a ouffa tnetade entre 3,0 a 7,6, com este

irltimo valor relativo à amostra mais ernpobrecida em Sr (40,6 ppm), porém com

valores intermediários ern Rb (310 ppm) (Tabela VI.7). Esta amostra é a que se

situa mais à direita no diagrarna (SN-188).

Os dados acima discutidos sugerem modificações impottaltes na

minelalogia e no quimìsmo das amostras do SN, em decorência da interação cle

uma fase fluída postenor à cristalização do maciço, a qual produziu elevação na

raz ão lnicial do Sr, comprometendo assim a sua trtilização como indicador
petrogenético.

Idade similar ao do granito SN foi obtida por Fonseca (198ó) para granitos

da cidade do Rio de Janeiro, com runa isócrona de Rb/Sr de 482 + 31 Ma e razão

inicial de 0,710. Trata-se de run diagrama isocrônico com sete pontos analíticos,

aparentemente de boa qualidade, porém rettnindo amostras de diferentes tipos de

maciços. tais como do Utinga, Favela, granito rosa, pegrnatito e álcali-feldspato
granito. Os estudos elètuados nestes granitos por Pires et al. (1982) mostraram a

existência de duas séries: uma rnais antiga, que ûrclui o Utinga e, otttra, mais
jovern que inclui os granitos Rosa e Favela. Os ¿ìutores mostram relações de

intnrsào entre as séries, .iuntamentc com importantes dìfèrenças texturais e

estruturais entre elas.

São registradas ainda idades Rb/Sr de 470 Ma em moscovitas orirndas de

pegmatitos da região da Serra dos Órgàos, referidas por Delhal et al. (1969).
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6.5.2. IDADES Rb-Sr Ð T.]/Pb DISPONÍVBIS

A Tabela VI.8 sintetiza o collitnto de dados Rb/Sr e U/Pb disponívels

sobre estas rochas. São l5 idades Rb/Sr, inclutndo seis isócrollas (cinco em rocha

total e um rnineral), com as dernais (10) sendo isócronas convencionais em

rninerais (5) e ern rocha total (5). Apenas duas datação são disponíveis pelo

rnétodo U/Pb, Lura em zircão o outra em tnonazita. As amostras datadas são

localizadas clos dorninios Litorâneo e Serra dos Orgàos. sendo oriundas em

grande parte uos anedores das cidades do Rio de Janeiro, Nova Friburgo e
'l'eresópolis.

As idades Rb/Sr mostral¡ dois intervalos nítidos, un entre 480 e 500 Ma, e

outro entre 530 e 540 Ma. As duas isócronas apresetltadas neste trabalho,

achaln-se incluiclas uestes dois irtervalos, tnostraudo neste caso uma boa

con'elação etrtre isócronas de afloramento e reglonais, Situaln-se também neste

intervalo duas idades U/Pb, urna em titanita e outra em zircão, com valores

respectivos de 492 + 11 e 540 + ó0, esta irltirna corn erro muito elevado. Um

terceiro intervalo, situado enhe 430 e 4ó0 Ma, é sugerido a partir de isócronas

conveucionais. Cabe também salientar o valor de 450 Ma obtido por Cordani c'¡

al., (1973), considerado pelos autores como colrespondente à época de

rehornogeneização (parcial ou completa) e de fechamento dos sistemas isotópicos

de Sr ern difereutes minerais (Cordani et al., op.cit.).

6.5.3. IDADES K/AT DISPONÍVEIS

Cotno nos casos anteriores, a tnaior parte das amostras datadas são

provenientes dos dornínios Litorâreo e Serra dos Orgãos, o que dificuita tnais um

vez a avaliação do compoftatnento geocronológico do dornínio Paraiba.

Os dados geocronológicos K/Ar disponíveis sobre os granitos tardi-F3 e

sin-F4 f'oram obtidos em biotitas e tnoscovitas, corn as idades mostrando urn

padrão no intervalo de 430 a 450 Ma (Tabela Vl.9). Este intervalo é coincidente

corn o padrão de idades fomecidas pelas Inoscovitas de pegmatitos. Algrunas

idades f'ogern deste padrão, duas em rnoscovitas obtidas por Dirac & Ebert

(1961), com valores rnais elevados de 556 + l6 e 505 + l5 Ma; trma ern biotita

de larnprófiro dos an'edores da cidade do Rio de .laneiro, corn idade de 609 t30
Ma, obtida por Cordani &'leixeira ('1980), e duas outras idades mais baixas,

obtidas em biotita e plag¡roclásio, cotn valores respectivos de 408 + 8 Ma e 337 +

13 Ma. Ilste último valor deixa de ter significado geológico, em fiurção do

elevado teor em Ado atnrosférico apresentado pelo plagioclásio, confonne
assinalado por Menezes er al.(1987).



Tabela VI.8 - Idades Rb/S¡ e U/Pb disponíveis sobre os granitos tardi-F3/sin-F4, Estado clo Rio de Janeiro

Nome

granlto

gianito

granito

pós-tect

glanito

Idade (Ma) lv{étodo e N" de Localização Observações Isócrona
Razão Inicial Material Amostra

4_58 + ì t5 Rb/Sr (RT) I

o 7)7;

4,+3 i 90
0,7340

437 + 12

,534 t 66
0,70I

6t0 r I20
0 7)q5

537 j- 60
0,7501

540 + 60

615 + t00

5t8 + 132

0.7098

gralìlto

pós-tect

pós-tect

micr I

brot I

Rb/Sr (RT) 1

Rb/Sr (RT) I

Rb/Sr (RT) I

Nova Friburgo (irned.)

Idem

Idem

Idem

Itaipava/Teresópolis

Lumiar/ Nova
Friburgo

N. Friburgo (ìmed.)
( l' granito da tabela)

imed. Nova Friburgo e

Teresópolis

(Cont.)

U/Pb
zircão

Rb/S¡ (RT)

l)rl¡ìla amostra
anterior

Idem

c/ amostra
acima

IA
IB

idade calculada c/ (l)
Rf- 0,709

Idem (l)

Idem (l)

isóc. não consta do (l)
trabalho

idade calculada cl (l)
Rl- 0,709

Idem (l)

A- fraçào nào 
( l)

magnet¡ca;
B- magnética

regional (2)

Fonte

am. de diferentes
nracìços; uma

amostra do
Espírito Santo

(¡)



(Conr t

Pós-tect

Favela,
Utinga.

pegurarito

Pedra Bca

S ana

Mangaratiba

43t + 4
0,7 Ì 0l

482 + 3t

495 + 15

500 + t3

537 + 12

49t + tz

492 + tI

Rb/Sr; apat
micr+ RT

Rb/Sr (RT)

Rb/Sr; mos
Rb/Sr; mos

Rb/Sr (RT)

Rb/Sr (RT)

U/Pb,
nronazita

l::!"iJ.l).L:d9nt&Pasteels(196s); (2)cordani etal.(1973);(3)Fonseca(1986);(a)Menezeserat (1987); (5)L4achadoR.etal1996; (6) Valladares (1996) eMachadoN et al (1996)

Abreviações am- amostras; apal- apalita; biot- biotita; dif-. diferente; imed- imediações; isóc- isócron a; nlma- mesma; micr_microclínio; mosc- moscovita, RI- razáo inicial; RT_ rochá total;

Nova Fnburgo/Campo
do Coelho

arred. do fuo de
Janeiro

São Gonçalo
Niterói

arred. do Rio de
Janeiro

amostras de
vários maciços

arred. de
Mangaratiba

amostras do
mesmo maciço

amostras difer.
partes do maciço

afloram./

boa; controle da Rl e

inclinação da reta

excelente; ampla
variação RbElSf6

Idade mínima

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(6)

NJ



-l'abela 
VL9 - Idades K/Ar dos granitos pós-tectônicos (tardi-F3 a sin-F-4) do Estado do Rio de Ja¡eiro

Nome Idade (Ma) N{ineral Locarìzação Domínio observações

grantlo

pegmalito

pegmatito

pegmatìto

graniro

granito

lamprófiro

granito

peglnatito

450 + 23

454 + ?3

47t t t4

408+8

444 + l0

436 t l2

609 + 30

+Jf I lJ

437 + 13

449 + t5
447 + t6

brotita

moscovita

moscovìta

moscovita

biotita

biotita

brotita

biotrta

moscovita
moscoyita
moscovita

Nova Friburgo Sena dos pós-teaônico (l) (2)
Orgâos

idem, pegmatito Serra dos (l) (l)
acima órgãos

São Conçalo Litorâneo c/ idade traço de fissâo (3)
de 560 + 40

fuo de Janeiro Litorâneo (4)

ldem Litorâneo (4)

Idem Lito¡âneo (4)

ldem Litorâneo (4)

São Fidélis (-25 Litorâneo (4)
Kn a NE)

Itaipu, Niterói Ljtorâneo (5)
Pendotiba, Niterói Norte

São Gonçalo

Fonte: (1) Delhalet al. (1969); (2) cordani et al. (1973); (3)Bigazzí et al. (t971); (a) cordani & Teixeira (1980); (5)Menezes er al( r987).

Fonte

(t
(¡)
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A coerência entre o padrões de idades dos granitos e pegmatitos é

sugestivo de uma ligação genética entre eles. Contudo, isto não é conclusivo, pois
estas idades refletem rnais provavelmente os efeitos do reslriamento regional do

cinturão, quando as temperaturas cairam abaixo de 300 "C (t 50 'C), ocasião em
que as rnicas começam a reter Ar. A existência de datações Rb/Sr em moscovitas
destes mesmos pegmatitos, com idades ao redor de 500 Ma, obtidas por Menezes
et al. (1987), é sugestiva como à época rnais provável destes pegmatitos. Isto
também parece ser válido para os granitos pós{ectônicos (sin-F4), conforme
sugerido por isócronas Rb/Sr e idades U/Pb (em monazita) deste mesmo grupo de
granitos, discutidas anterionnente. Alternativamente, não pode ser descartada a

hipótese de duas fases de gerações de pegmatitos, uma ao redor de 450 Ma e

outra, de 500 Ma.

6.6. DISCTJSSÃTT OOS DADOS

Na discussão dos dados geocronológicos sobre as rochas granitóides e os

gnaisses regionais do Estado do Rio de Janeiro, alguns aspectos são evidentes:
(l) o níunero insuficiente de dados geocronológicos para uma caracterização mais
precisa das rochas granitóides; (2) a distriburção heterogênea dos dados
geocronológicos disponíveis, (3) a ausência de diagramas isocrônicos RbiSr de

boa qualidade, lilnitando assim o potencial interpretativo das idades obtidas por
este rnétodo e (4) a carência de dados isotópicos U/Pb em zircões para definição
mais precisa dos episódios magmáticos.

Os dados acima discutidos mostram-se coerentes com dados já existentes

na literatura e permitem delinear um c¡uadro ternporal sobre as rochas granitóides

do Estado ilo Rio de Janeiro.

Apesar dos aspectos lirmtantes acinla mencionados, as idades UÆb, Rb/Sr
e K./Ar disponíveis sobre este magrnatismo sugerem os seguintes intervalos de

idades:
- os granitóides pré-F2 podem ser divididos em dois grupos, um com idade

mais antiga do que 600/620 Ma, cujo interualo pode chegar até 640/650 Ma, e

que correspol.rde ao magmatismo tipo-l pré-colisional, e, outro, entre 600 e 590

Ma, que pocie chegar até 570 Ma, sugerindo corresponder ao limite superior do
magmatismo sin-colisional. Este segundo intervalo de idacle é coerente com as

idades U/Pb em zircões de 590 Ma, obtidas em rochas do Complexo Alegre, no

Espírito Santo, por Söllner et al. (1987), e interpretadas como sendo a idade do
metamordsmo regional:

- os granìtóides sin-F3 e tardi-F3 parecem se situar ncl interyalo de 550 a 530

Ma, com os sin-F3 poc'lendo já ter sido iniciado ao redor de 570 Ma, logo após as

irltimas rnanrfestações do rnagnatismo sin-colisional.
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- os granitóides sin-F'4 e pegmatitos associados sugerem como atividade
magrnática mais importante o intervalo de 480 a 500 Ma, com uma possível

recorrência de geração de pegmatitos ao redor de 450 Ma.



7. CONSTDERAÇOES FTNATS E MODELO TECTONTCO

7.1. DISCUSSÃO

CAPÍTULO VU

Os granitos pré-F2 apresentam rma composição mais expandida que os
granitos tardi-F3 e sin-F'4, sendo comum termos de composição granodiorítica e

tonalítica. São igualmente fracamente peraluminosos, com valores de índice de
alcalinidade mais equivalentes, ao redor de l,l2 para a maioria dos maciços. No
diagrama de Peacok (193 l), os pré-F2 são cálcicos a cálcio-alcalinos, enquanto
os tardi-F3 e sin-F4 são apenas cálcio-alcalinos. Ambos classificam-se como
cálcio-alcalinos e toleiíticos no diagrama de Miyashiro (1914), ou, ainda, cálcio-
alcalino (tardi-F3 e sin-F4) com evolução inicial no campo toleiítico (pré-F2) no
diagrama AFM.

Nos diagrarnas de discriminação tectônica de Batchlelor & Bowden
(1985), os pré-F2 classificam-se como de manto Íiacionado e como pré- a sin-
colisionais, enquanto os tardi-F3 e sin-F4 se enqnandrarn apenas nestes dois
últimos ambientes; nos diagramas de Pearce et al.(1984), os pré-F2 predominam
no campo de granitos de arco vulcânico (2i3), enquanto os tardi-F3 e sin-F4, nos
granitos sin-colisionais (l/2), corn cerca de t/3 de ambos distribuindo-se no
campo de granitos intra-placa.

O maciço Sena dos Orgãos pode ser caracterizado como rntegrante de runa
série toleiítica ou transicional (subtoleiítica), de acordo com os cliagramas de
Miyashiro (1974) e AFM de hvigne & Baragar (1971), como uma série cálcio-
alcalina no diagrama de Peacok ( 193 l), com caráter {iacamente peraluminoso nos
diagramas de Maniar & Piccoli (1989) e Debon & Le l-ort (1983); no diagrama
de Pearce et al.(1984), run grupo de amostras discnmina-se no campo cle granitos
de arco vulcânico e outro como intra-placa.

O maciço Bela Joana corresponde a uma série cálcio-alcalina com
tendência toleiitica nos diagramas de Miyashiro (op.cit.) e AFM de lrvigne &
Baragar (op. cit.). É trma série cálcica segrrndo o indice de Peacock (op. cit.), de
caráter tiacatnente peralnminosa nos diagramas de Maniar & Piccoli (op.cit.) e

Debon & Le Fort (op. cit.); no diagrama de Pearce et al (1984) dispõe-se no
campo de granitos de arco vulcânico.

136
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O maciço Angelim corresponde a série menos expandida do gnrpo pré-F2,
caracterizando-se como um magmatismo cálcico a cálcio-alcalino no diagrama de
Peacok (1931), de caráter levemente peraluminoso nos diagramas de Maniar &
Piccoli (op.cit.) e Debon & Lefort (op. cit.), com evolução toleiítica a cálcio-
aicalina nos diagramas de Miyashiro (op. cit.) e AFM de lrvine & Baragar (op.
cit.). Nos diagramas tectônicos classifica-se como magmatismo de arco vulcânico
(Pearce et al.op.cit.), pré-colisional e manto diferenciado (Batchelor & Bowden,
1985), ou orogênico (Maniar & Piccoli, 1989).

O maciço Niterói parece constituir duas séries magmáticas distintas, porém
sendo diferenciadas apenas pelo comportamento de alguns elementos menores
(Rb, Ce, La, Y) e pelo índice cle saturação em alunina. No diagrama de
Batchelor & Bowden (1985), as amostras deste maciço ocupam o campo de
granitos pré-coiisionais e de fracionados rnantélicos, com algumas amostras
situando-se no campo sin-colisional. Ambas as séries são cálcicas no diagrama de
Peacok (1931), com caráter fiacamente peraluminoso nos diagramas de Debon &
Le Forl (1983) e Maniar & Piccoli (1989), sendo toleiíticas a cálcio-alcalinas nos
diagramas de Miyasiriro (1974) e AF'M de Irvine & Baragar (1971). Classificam-
se como de arco r,'ulcânico a intra-placa (Pearce et ttl., 1984), com uma série
dispondo-se no campo de ffacionados mantélicos e, outra, nos pré- a sin-
colisionais.

O maciço Serra das Abóboras corresponde a uma série pouco expandida,
com predornínio de termos rnais diferenciados (composição granítica),
correspondendo a uma séne cálcio-alcalina (diagramas de Debon & Lefort, 1983;
Maniar & Piccoli, 1989, Peacok,l93l; Miyashiro, op. cit.; AFM de Ir.r.ne &
Baragar, op. oit.), cle caráter fracamente perahrminoso. Discrimina-se como
granitos de arco vulcânico a sin-colisional, em diagramas de Pearce et al.(1984),
e de tnanto diferenciado, pré-colisional a sin-colisional, no de Batchelor &
Bowden (1985).

Os maciços tardr-F3 e sin-F4, no diagrama de Debon & Le Fort (1983,
Fig. 5.20) sugerem, com base nos tetmos rnenos diferenciados, urna evolução
inicial como tnagmatisrno meta-ahuninoso, evoluindo na fase final para condiçòes
peraluminosa.

As amostras destes rnaciços classrficarn-se como da série subalcalina no
diagrama cle lrvigne & Baragar (1971) (Fig. 5.22) e cálcio-alcaiina no diagrama
AFM destes mesmos autores (Fig. 5.23) ou ainda cálcio-alcalino (Pedra Branca e
Nova Friburgo) e toleiitico (Sana, Sunri, Mangaratiba e Mambucaba), ern
diagramas de Miyashiro (1914).

Nos diagramas de discriminação de arnbiente tectônico de Pearce el
ul.(1984, Figs. 5.25 e 5 26), o Sana classifìca-se cotno sin-colisional. Pedra
Branca, grande parte, como de arco vrlcânico, Mangaratiba como intra-placa;
enquanto Surui, Nova Fnburgo e Mambucaba repaftem-se entre os três campos.
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O Sana classifica-se também como sin-colisional no diagrama de Batchelor
& Bowden (1985), jrurtamente com amostrâs do Pedra Branca que se dispunham
no campo de granitos de arco vulcânico, em Pearce et al.(op. ciT.).

Os diagramas de Maniar & Piccoli (1989) não discriminam adequadamente
os tardi-F'3 e sin-F4, pois uma mesma amostra, classificada como pós-orogênica
num diagratna, classifica-se como orogênica num outro, tornando-se iniviável a
aplicação desses diagrarnas para este grupo de granitos do Rio de Janeiro.

A presença de um zoneamento geoquímico do magmatismo pré-colisional
através do CPS, na altrra do Rio de Janeiro, com batólitos mais evoluídos,
situados no lado NW e, menos evoluidos, no lado SE, é trm aspecto importante
evidenciado neste trabalho. Esta repartição é compatível com o mergulho de nma
paleozona de subducção para NW, durante o Neoproterozóico. Alternativamente,
modelos de underplating podem também ser evocados para explicar este
magmatismo, sobretudo pelos teores mais elevados em K2O (l-2%o, ou acima) e
rnais baixos em Na2O e CaO (0.5-l%, ou acima), quando comparados com os
batólitos Cordilheiranos Mesozóicos. Outro aspecto, a ser levantado, é existência
de embasamento ortognáissico, granodiorítroo a tonalítico, de idade
Paleoproterozóica ou mais antiga, amplamente exposto na infra-estnrtura do
cinturão, o que f'ovoreceria a geração de granitos tipo-l por fusão parcial em
condições infracrustais. A questão mais dificil de ser explicada, neste modelo, é o
zoneamento do magmatismo transversal ao cinturão. Deste modo, os dados aqui
apresentados favo¡ecem mais o modelo de subducção de litosfera oceânica, com
participação importante de crosta continental na geração dos magmas graníticos.

7.2. MODELO TECTONICO

O magmatismo granítrco Neoproterozóico do CPS no Rio de Janeiro pode
ser expiicado por tneio do modelo da Tectônica Global. Na Fig. 7.1 estão
esquematizados dois rnodelos propostos para a explicação deste rnagmatismo,
ambos envolvendo subducção da litofera oceânica, Ambos os modelos são
divididos em quatro estágios: (l) pré-colisional: (2) sin-colisional; (3) tardi-
colisional e (4) pós-colisional. A diferença pnncipal entre os dois modelos é com
relação ao Iimite NW ¡á existente no período pré-colisional. O modelo I

considera a zona de crsalharnento Paraíba do Sul (ZCPS) como este limite,
enqtranto no rnodelo 2 este limite é az-ona de cisalhamento Juiz de Fora (ZCJF)
A partir do período tardi-colisional os dois modelos são os mesmos.

Assim, no modelo I a ZCPS representaria um limite de placas e teria se
comportado como uma t-alha transf'orme lrans/bilt fattlts, e cuja idade seria mais
antrga do que 600 Ma. No modelo 2, este lirnite coincidiria com a zona de
oisalhamento Juiz de Fora (Z,CJF), a qual neste caso seria a estrutrtra transforme,



FlG.7.l ¡,ilODELO IECTOntCO

('úl
PRE-COLISIONAL (ó20-ó50?Mq)

@
COLISIONAL

EAJFI

@

TI

i_

(ó00-s

I

139

I

I

(D

TARDI-COLISIONAt (5ó0-530Mo) - rronspressionot

?j 
^'r :Ìj_ilï-:e ss i o n o r

c

Cù:gÐ
PÓS-coLlSloNAL (s2o-4B0Mo) Exrensionot

(l v.,i :lr v nl

ZCPS .= Zono de clsclhomenio PoroÍilo do Sul
¿CJF ,= Zono dL' ctsolhomento Jutz Oe Èóro-JF -c'e:o.JLiz oe Êolo
ïPS .= lerrenc PoroÍbo do SulICI lerrero Cooo Frio



140

enqu¿urto a ZCPS seria una estruhra mais nova, de natureza inÍacontinental,
com idade ao redor de 5601570 Ma. A instalação desta estmtura teria sido
precrrsora na geração e controle do magmatismo durante este período. Um ponto
importante na avaliação dos dois modelos apresentados é uma delinição precisa
da vinculação do maciço Serra das Abóboras com o magmatismo pré-colisionai
situados a sudeste, pois até o momento é o irnico maciço granitóide conhecido a
norte da ZCPS. Adicionalmente, os rnodelos em pauta somente poderão ser
meihor avaliados com o aporte de novos dados geológicos e, em particular, com
<iados geofisicos.

Iistágio Pré-colisional ((t20 - 650 Ma ?)

Este estágio é caraoterizado pela subducção da litosfera oceânica para
NW, com f'ormação de magmatismo comparável ao magmatismo tipo-i
Cordilheirano, o qual encontra-se representacfo no Rio de Janeiro nos domínios
Litorâno Norte (batólitos Angelim, o menos evoluído petrográfica e
geoqnimicamente, Bela Joana e Niterói), Serra dos Orgãos (batólito Serra dos
Orgãos) e Paraíba Norte ( batólito Serra das Abóboras ?).

Este magmatismo apresenta um zoneamento transversal ao cinturão,
mostrando, na direção NW, un aumento nos teores de K, Rb e relativamente nos
elementos FIFS, em detrimento de trn decréscimo em Ca, Sr.

A definição precisa da idade deste magmatismo é uma questão ainda não
elucidada, pois o valor mínimo aqui adotado de 620 Ma é baseado apenas em
algumas idades Rb/S¡ e U/Pb (em zircões) disponíveis na literahua e obtidas
r.reste trabalho. A ausência de datações U/Pb nestas rochas impossibilitam, no
momento, nma discussão sobre a duração deste magmatismo.

Iistítgio Col¡s¡r¡nal (600 - 590/570 Ma.)

Este estágio é caracterizado por I'orte espessamento crustal, acompanhado
de rnetamorfismo regionai concomitante de pressão média/baixa, do tipo
Barowiano, com geração de granitos dominantemente do tipo-S, com tipo-l
subordinado, a partrr da ftrsão de rochas crustais, envolvendo principalmente
seqtiências metassedimentares aluminosas. Este rnagmatismo é ainda pouco
conhecido na região, tendo sido caracterizado até o momento os maciços Serra
das Araras e Rio Turvo. Este magmatismo, de caráter Íìancamente peraluminoso,
é certamente mais extenso do que tem sido consideraclo até entâo, sendo provável
que mtritas das unidades mapeadas até agora uo Rio de Janeiro como gnaisses
kinzigíticos representem, na realidade, granitóides tipo-S, onde o bandamento
observado é ern parte herança da estrutura sedimentar e, em parte, produto da
iutensa def'omação regional produzida por processos de cisalhamento simples,
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em consequência do regime transpressional instalado já durante o evento
colisional.

As idades atribuíclas a este magmatismo são, em pafte, suportadas pelas
isóc¡onas Rb/Sr obtidas nos granitóides pré-F2, cujas idades entre 610 e ó00 Ma
teriam sido rebaixadas durante o episódio de rnetamorhsmo regional principal,
que atingiu as fácies anfibolito a granulito. Nesta condições, teria ocorrido uma
reohomogeneização isotópica total ou parcial do sistema Rbisr. Este dados são
coerentes com datações RbiSr e U/Pb (em zircões), obtidas em rochas
metamórficas do Complexo Alegre, no Espírito Santo, com a idade de 590 + 2 - 4
Ma, sendo interpretada como a idade da fàse principal do evento brasiliano na
regrào (Sollner et aL.,1987).

lìstagio !'ardi-Colisir¡nal ( 560 - 530 Ma.)

Ðste estágio tnarca o início de uma evolução intracontinental para o
cinturão, com o magmatismo sendo agora controlado essencialmente por zonas
de cisalhamento transcorrentes dextrais, de expressão litosférioa, em
consequência da progressão da convergência oblíqua, que produziu condições
para a instalação de um novo regime transpressional.

É no início deste estágio que ocorre a colagem lateral do arco magmático e
dos terenos agregados ao mesmo durante o estágio colisional. Esta colagern seria
do tipo longitudinal, trazendo terrenos da porção setentrional do cinturão, com
movimentação transconente lateral-direita, que ocone ou através da ZCpS
(modelo l) ou da ZCJF (modelo 2), conforme propostos neste trabalho.

Neste estágro, em que a crosta do orógeno encontra-se ainda espessada,
ocorre a migração do magmatismo, com os plútons sin-F3 colocando-se
principalmente ao longo da parte central do domínio Pa¡aíba, sencio aí
controlados pela ZCPS.

O rnagrnatismo aqui gerado é de composiçâo não expandida, com
características geoquímicas comparáveis aos granitos tipo-i Caledoniano. A
geração deste magmatismo, aparenternente, ¡á não se encontra mais relacionada
com o evento de subducçào anterior, mas sim com a fase de colisão
intracontinental relacionada à convergência oblíqua de placas, em um regime
transpressionai. Este novo período de convergência pode ter ocorrido em
consequência da chegada de terrenos acrecionados do oeste, associados à
colocação da Cunha de Guaxupé, promovendo assirn uma movimentação lateral
direita generalizada no cinturão Paraíba do sul. E possível rnesmo que esta
acresção tenha ocorrido já no periodo sin-colisional, contemporânea a um evento
de caráter rnais amplo, relacionado com a agregação de terrenos ao redor do
Cráton do São Francisco, ocomdo ao re dor de 600 Ma. Neste caso, toda a
movimentação lateral direita, qne sucede a uma importante làse de colagem
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ocorrida ao redor de 570 Ma, estaria associada a um segundo período de
movimentação da culha de Guaxupé para leste ou, altemativamente, seria o
resultado da agregração de terrenos provenientes do quadrante nordeste.

Este tipo de magmatismo, com razões isotópicas de Sr relativamente
eievadas, parece refletir mais a predominância de processos relacionados à
alatexia cnrstal, localizados na crosta rnédia/inferior, com participação
aparentemente subordinada de material rnantélico.

As idades consideradas para este magmatismo são suportadas por datações
U/Pb (em titanitas) obtidas por Valladares (199ó) e Machado N. et al.(1996),
com valores entre 525 e 553 Ma, e em datações Rb/Sr obtidas por Dias Neto e/
al.(1996), com idade de 553 Ma.

Istógio P(¡s-(,)olisional ( 520 - 180 Ma.)

Este estágio é rnarcado pelo colapso do edificio orogênico, criando assim
oondições generalizadas para um regime extensional, com reativação da trama
estrutural pré-existente, sobrehrdo no domínio do arco magmático pré-colisional.
A colocação de magmas no domínio adjacente a este arco, durante o estágio
anterior (tardi-colisional), produz uma acresção longitudinalivertical neste setor
do orógeno, que é acompanhada pela ascensão do manto litosférico, provocando
assim um desequilíbrio isostático na base da crosta inferior, o qual é compensado
por um reajuste de massas lateral no orógeno. Neste momento, ocorre uma
ascensão das isotermas do manto, propiciando assim condições para a geração de
magmas com participação crustal e mantélica, muitas vezes com a participação de
run mantojá empobrecido durante o evento de subducção.

Neste e stágio, ocorre outra migração do magmatismo, agora no sentido SE
do cinturão, com os plúrtons tardi-F-3 a sin-F4 sendo mais expressivos na parte
meridional clos clornínios Litorâneo e Serra dos Orgàos, onde ocorrem rnuitas
vezes encaixados nos batólitos pré-colisionais., em contatos sempre inÍusivos.

O magnatismo deste estágio é também de composição não expandida,
podendo entretanto ocoffer associações de granitos com rochas básicas, em
complexos zonados, principalmente no Estado do Espírito Santo, porém com
estas írltimas ocorrendo em proporções voltrmétricas bem menores. Nos maciços
do Rio de Janeiro, com exceção do rnaciço Pedra Branca, onde ocorre um
expressivo corpo de rocha básica na porção central, os enclaves básicos são em
volume extremamente subordinados, numa proporção volu¡étrica sempre inferior
a 5o/o.

Como os corpos graníticos representantes deste magmatismo foram
colocados após as fases de compressão regionai, as idades RbiSr disponíveis
conespondem à idade de colocação dessas rochas, e um uítmero razoâvel de
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datações obtidas até o momento permite delimitar de f'orma razoâvel a duração
desse magmatismo.

As datações RbiSr disponíveis são baseadas em geral em isócronas de
referência contendo amostras de v¿irios maciços, com alinhamento dos pontos
nem sempre bem definidos. Tais isócronas forneceram idades de 540 + ó0 Ma
(Delhal et al., 1969; Cordani et ct\.,7973; Cordani & Teixeira, 1979;SigaJr. et
al., 1982), 482 x 31 Ma (Fonseca, 1986), 491 I 12 Ma (Machado R. et al.,
199ó), ou ainda runa datação U/Pb em titanita com idade de 491 + I (Valladares,
1996; Maclrado N. et al., 1996).

Apenas sobre os maciços Sana e Pedra Branca são disponíveis isócronas
RbiSr de afloramento, com idades respectivamente de 491 + 12 .Ma e 537 + Ma,
(Machado R. et al., op. cit.).

7.3. O CINTURÃO DE CISALHAMENTO ATLÂNTICO E SEU
MAGMATISMO GRANÍTICO: BREVE REFLEXÀO

Uma das dificuldades na formulação de modelos tectônicos regionais sobre
os granitóides do cinturão, relaciona-se à existência de um ou dois ciclos
orogênicos com geração de magmatismo. No momento, pode-se apenas especular
sobre o assrmto, pois os dados geocronológicos disponíveis sobre o SCPS são
ainda insuficientes pa.ra elucidar esta questão. [Ima comparação dos dados
geocronológicos existentes para a região sudeste pode servir para ilustrar este
problema.

No Estado de São Paulo, são identificadas seis associações de rochas
granitóides, sitr"radas no intervalo de 1000 a 500 Ma. Com exceção dos granitos
tardi- a pós-brasilianos, as demais associações acham-se vinculadas a domínios
tectônicos especílicos (Janasi & Ulbrich, 1991, Tabela 3, p370). Segrurdo os
autores, os granitos são encontrados em domínios alóctones, razão pela qual
miutos deles não têm qualquer relação com seu local de colocaçâo. Dentre estas
associaçòes- destacaln-se as seguintes:

-batólitos alongados tipo Cordilheirano, cálcio-alcalinos, de composição
expandida (e.g. Pinhal-lpuiúna) com idades ao redor de 650 Ma e razão inicial
em torno de 0,710;

-granitóides tardi- a pós-orogênicos, brasili¿uros, cálcio-alcalinos tipo-I e
aluminosos tipo-A, com desenvolvimento entre ó20 e 580 Ma;

-granitóides tipo-A" pertencentes à suite Serra do Mar, de Kaul el
a/.(1990), relacionada ao período pós-orogênico e à fàse extensional, cujo
desenvolvimento se deu no intervalo de 570 a 540 Ma (Vlach er a/, 1990; Janasi
& Ulbrich, i99l).
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No Estado do Rio de Janeiro são descritos, também, batólitos
Cordilheiranos tipo-I, cálcio-alcalinos e com assinahra toleiítica, de composição
tonalítica, granodiorítica a granitica (Angelim, Sena dos Órgãos, Serra das
Abóboras e Niterói), incluindo maciço cirarnockítico com enclaves gabro-noritico
e leuco-norítico (Bela Joana), com idades ao redor de 600 Ma (Delhal et al.,
1968, Cordani et a\.,1973; Batista & Kawashita, 1985; Machado et al.,1996). O
magmatismo tardi- a pós-orogênico tem sido caracterizado como cálcio-alcalino e
álcali-cálcico, tipo-i, meta-aluminoso/peraluminoso (Junho er a/. , 1987; Jurho,
l99l e 1993; Wiedemann et a\.,1987).

No Estado do Espírito Santo, os granitos tardi- a pós-tectônicos são,
também, caracterizados como do tipo-I, tipicamente zonados, tendo composiçâo
básica a intermediária, na parte central, e ácida, nas bordas. São reconhecidas
t¡ês séries: toleiítica, cálcio-alcalina (médio a alto potássio) e cálcio-
alcalina/alcalina (Wiedemann et al., t 986 e 1987; Wiedemann. , I 993). As idades
deste magmatismo têrn sido consideradas no intervalo de 600 a 450 Ma (Bayer et
al. , 1986; Söllnner et al. , 1987 , Siga Jr. et al., 1982; Figreiredo & Campos Neto,
1993; Wiedemann., i993; Campos Neto & Figueiredo, 1995).

Deste modo, a comparação dos dados geocronológicos disponíveis, entre
os batólitos tipo-l Cordilheiranos dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro,
mostra uma diferença de idade da ordem de 50 Ma, entre os diferentes tipos de
granitóides. Assim, os batólitos foliados tipo-I Cordilheirano do Rio de Janeiro
possuem idades comparáveis às dos granitos tardi- a pós-orogênicos do Estado
de São Paulo. Deste modo, com base nos dados discutidos, pode-se levantar duas
hipóteses para este magmatismo: (a) esta vanação de idade seria devido a uma
evoltrção diacrônica do magmatismo através do cinturão ou, alternativamente, (b)
esta variação poderia ser explicada por dois eventos de subducção, um mais
antigo, com mergulho do plano de subducção para SE, e outro mais jovem, com
mergulho para NW.

Alguns dados, embora fragmentados, começam a surgir sobre rochas
tnáficas/Lrltramáficas de diferentes pontos do cinturão, interpretadas como
complexos ofiolíticos, sendo alguns deles datados com idades próximas de 800 a
750 Ma, enquanto para outros ainda não são disponíveis dados geocronológicos.
Uma dessas ocorrências, no limite norte da CLurha de Guaxupé, apresenta uma
assinatura gravimétrica em profundidade, interpretada originalmente como nma
zona de sutura (Haralyi & Hasui, l982XFig. 3.1). Tais rochas foram
posteriormente reconhecidas como ofiolitos (Soares et o1.1990; Roig & Schrank,
1992). Na extremidade norte do CCA, na região de Ribeirão da Folha, Minas
Gerais, são descritas também rochas máficas/ultramáficas, interpretadas como
trma suite ofiolítica, com idades Sm/Nd de 790 + 90 Ma (Pedrosa-Soares er
a1.1992\.
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No Estado do Rio Grande do Sul, a oeste do SCDF, no chamado Orógeno
Bom Jardim (Ribeiro & Fantinel, 1978), é descrito um dos mais completos
complexos ofiolíticos até então conhecidos, situado na borda ocidental da Placa
Rio de La Plata, que teria sofrido obducção da Placa Rio Vacacaí há cerca de
650 Ma, gerando um arco magmático completo, cálcio-alcalino baixo-K, agora
representado pelos gnaisses Cambaí (Fragoso Cesar, 1990 e 1991; Fragoso
Cesar e/ al., 1993). As idacles Rb/Sr obtidas por Soliani Jr. (1986) fornecem
valores ao redor de 700 Ma, com razões iniciais baixas (< 0,704). Estas idades
foram posteriormente confirmadas pelas análises U,?b, que fomeceram valores
entre 770 e 750 Ma (Machado N. et al., 1988). Este arco magmático é
acompanhado por um plutonismo e vulcanismo cálcio-alcalino alto-K a
shoshonítico (Nardi & t,ima, 1985), que teria sido gerado entre 650 e 530 Ma
(Soliani jr., 1986). Este magmatismo mostra variações sistemáticas das,i?l de W
para E, com os valores variando de 0,7047 a 0,7062, entre ó50 e 600 Ma, de
0,7045 a 0,7050, entre 570 e 550 Ma, e de 0,7061 , por volra de 530 Ma (Fragoso
Cesar, 1993).

Em resumo, a caracterização cle rochas máficas/ultramáficas em vários
segmentos do CCA, com idades sempre mais antigas do que os granitóides tipo-I
Cordilheiranos, ao redor de 750 a 800 Ma, dispostos invariavelmente a W dos
segmentos acrescionados do CCA. Esta unidades "ofiolíticas" representam os
possíveis testemunhos de uma crosta oceânica relacionada ao início de um Ciclo
de Wilson, no CìCA, cujo oceano se abriria provavelmente para W,
correspondendo ao Oceano Chamra de Fragoso Cesar (1990), o qual se situaria a
W dos terrenos Piratini e Paraibides, acrescionados durante o Neoproterozóico,
segundo o modelo de Fragoso Cesar et al.(1995).

A correlação tectônica entre os SCPS e SCDF evidencia a presença de
Ltm arcabouço estrutrral com predominância de uma trama milonítica de alto
ângr.rlo lateral, com movirnentação lateral direita uo prirneiro e, lateral esquerda,
no segundo. Embora não se tenha ainda muita precisão com relação a idade de
irnplantação da estnrttra transpressiva nos dois cinturões, os poncos dados
disponíveis sugerem uma idade mais antiga para mesma no SCDF e mais nova
para o SCPS. Naquele, a idade situa-se provavelmente entre 600 e ó50 Ma,
enquanto neste entre 590 e 560 Ma, sendo que em ambos os cinhuões a
instalação do regime transpressivo ocorreu efetivarnente após a fase colisional,
tnarcando a partir de então uma evolução intracontinental para os mesmos.
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Os dados geocronológicos Rb-Sr disponíveis sobre a granitogênese
Neoproterozóica do CPS no Rio de Janeiro sugerem para este magmatismo uma
duração da ordem ll0 a 130 Ma (entre 490 a6001620 Ma). A evolução deste
magmatismo ocoffeu de maneira episódica no tempo, coln as fases de intnrsão
sendo sucedidas por longos períodos de quiescência rnagmática. Com base nos
dados aqui discutidos, jtntamente com as informações existentes na literatura,
pode-se dividir este magmatismo em quatros tipos tectônicos principais: (l)
magmatismo pré-colisional; (2) magmatisrno sin-colisional; (3) magmatismo
ta¡di-colisional e, (4) magmatismo pós-colisional.

O magmatismo pré-colisional, de duração provavelmente mais longa,
corresponde ao magrnatismo volumetrìcamente mais expressivo na região, sendo
responsável pela geração dos granitóides pré-F2 tipo-I, representado por extensos
batóiitos lineares foliados, concordantes com a estmturação regional. Grande
parte desses batólitos possuem, na realidade, trma geometria de corpos
lacolíticos. Trata-se de um rnagmatismo de composição expandida, com a
associação tonalito-granodiorito-granito, comparável ao magmatismo tipo-I
Cordilheirano, embora com proporções composicionais diferentes daquelas
definidas pol Pitcher (1979a). Nos granitóides aqui estudados predomina, no
geral, composição granodioritica e granítica, com tonalítica subordinada. Além
disso, são rochas quimicamente mais evoluídas do que as séries cálcio-alcalinas
típicas dos batólitos Corciilheiranos, sendo mais enriquecidas ern K, Rb (entre 40
e 300 ppm) e elementos FIFS, e mais empobrecidas em Ca (0,5-l% a menos), Mg
e Na (0,5 a lolo a menos). Correspondem a séries cálcio-alcalinas de médio a alto-
K, cuja geração teve forte participação de componentes ligados ao consumo de
litosfera oceânica, porérn numa posição razoavelmente afastada da zona de
subducção, com participaçào significativa da crosta continental na geraçâo dos
magmas graniticos.

Os dados geológrcos disponiveis sobre estes granitóides, sintetizados na
Tabela IV 2, são compatíveis com granitóides de natureza orogênica, aqui
considerados como do tipo pré-colisional, conforme sugerrdo pelos dados
geoquûnicos. A repartição deste magmatismo no espaço orogênico é similar à

CAPÍTULO VIII
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observada nos batólitos Cordilheiranos da costa oeste Americana, porém numa
posição bem mais mais afastada da zona de subducção, pois trata-se de trm
magmatismo bem mais evoluído, onde houve maior participação de crosta

continental. Além disso, são batólitos de colocação mais profrurda (fácies

anfibolito a granulito), representando assim exposições de um arco magmático em

nível cnrstal rnédio/inferior de um sistema orogênico análogo ao tipo Andino.

A presença de um zoneamento geoquímico do magmatismo pré-colisional
através do cinturão Pa¡aíba do Sul na altura do Rio de Janeiro, com batólitos mais

evoluídos do lado NW e menos do lado SE. Esta repartiçâo, no espaço

orogênico, é compatível com mergulho de uma paleozona de subducção para

NVy', caracterizando assim os <lomínios Serra dos Orgãos e parte do domínio
Litorâneo Norte como integrantes de um arco magmático Neoproterozóico, que

expõem agora porções de rochas mais antigas do embasamento, de idade
paleoproterozóica. Os dados geocronológicos disponíveis sugerem idades ao

redor de 620 Ma para o desenvolvimento deste magmatismo, valor interpretado

como idade mínima para o magmatismo pré-colisional na regão (Machado R. e/

al." 1996).

O magmatismo sin-colisional, ainda pouco conhecido, acha-se

representado por granitóides pré-F2 tipo-S, tanto da forma de batólitos
gnaissificados como Serra das Araras e Rio turvo, como em corpos menores de

granitos hoioleucocráticos com granada e moscovita associados aos granitóides

pré-colisionais. Acredita-se que este magmatismo se¡a mais expressivo do que

tem sido registrado até o momento nos trabalhos de mapeamento geológico do

Estado do Rio de Janeiro. É possível que muitas das turidades cartografadas
como gnaisses aluminosos tipo kinzigítico conepondam, na realidade, a granitos

tipo-S, os quais têm sido cartografados sistematicamente como gnaisses, pelo fato
de se apresentarem gnaissificados.

A geração desse magmatismo está ligada a um forte espessamento crustal

do orógeno, durante uma fase de colisão oblíqua, em regime transpressional, onde

zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo desempenharam papel fundamental
no controle e ascensào deste magmatismo.

Os granitóides tipo-S até então conhecidos acham-se associados a

expressivas zonas de cisaihamento dircteis de alto ângulo, ocupando o interior
destas zonas ou sendo ladeados pelas mesmas, corn exibição frequente de

texhras miloníticas e protomiloníticas, com estrutura quase sempre gnaissificada,

sendo comum runa trama estnrtural com evidências da atuação simultânea de
processos de del'ormação por cisalhamento simples e por cisalhamento puro.

Os granitóides tardi-colisionais, não estudados geoquimicamente neste

trabaiho, oorrespondem aos maciços sin-F3, ern geral foliados, que ocorreln

estritamente associados à zonas de cisalharnentos dúcteis de alto ânguio. São

principalmente granitos do trpo-I, de composição nào expandida, com prodominio



148

de sieno e monzogranitos. Este magmatismo ocorre principalmente no domínio
Paraíba (Norte e Sul), sugerindo assim trma migração do magmatismo para NW,
com a participação dominante de componentes crustais na sua geração. O
processo de anatexia crustal parece ser a origem mais provável para estes
granitos. Os termos petrográficos sugerem uma fonte crustal bastante evoluída em
conexão com zonas de cisalhamento de alto ângulo que atingiam, pelo menos, as
porções média a ìnferior da crosta. As características composicionais,
petrográfica e tectônicas deste magmatismo são similares ao clo magmatismo
tipo-I Caledoniano e também ao subtipo-I, subordinado, dos cinturões
Hercínicos.

A colocação deste rnagmatismo acha-se vinculada a um contexto de regime
transpressivo, onde a migração e ascensão dos magmas graniticos pode ser
explicada por três meca¡ismos: (l) primeiro, em que o magma se alojaria em
segmentos extensionais de zonas de cisalhamento tranpressivas; (2) segundo, em
que haveria una altemância de regimes ao longo destas zonas, ora com
predomínio transpressivo, ora com predomínio transtrativo, o qual poderia ser
explicado pela presença de irregrlaridades (indentações) nos limites das placas
com convergência oblíqua. Deste modo, durante a convergência, a presença de
inegularidades voltadas para o cinturão de cisalhamento favoreceria uma redução
de volume das zonas de cisalhamento, enquanto a existência de irregularidades
voltadas para o interior da placa Çonvergente favoreceria um aunento de volume
desta zonas, criando assim condições para migração dos magmas graníticos; (3)
terceiro, a próprìa geometria anostomosada do cinturão de cisalhamento favorece
durante sua evolução a coexistência de regimes compressional e extensional, com
alternância entre eles no espaço orogênico, sendo este irltimo regime responsável
pela nucleação de espaços potenciais para descompressâo adiabática e colocacão
de tnagmas graníticos, cuja ascensão é extremamente fàvorecida pela atuação da
componente principal transpressiva, dirigtda no sentido ascensional; (4) inversão
do quadro cinemático geral das zonas de cisalhamento ou do cinturão de
cisalhamento como um todo, em decorrência da agregação de terrenos de outras
direções, implicando assim numa rnudança global no campo de tensões no
cinturão. Em consequência disso, dtuante a passagem de um quadro cinemático
para outro, seriam criadas condições extensionais ao longo das zonas de
cisalhamento, cujos espaços seriam ocupados pela ascensão de magmas
graníticos. Neste modelo, o qual implica numa superposição cinemática das
estruturas ao longo do orógeno, a fase extensional é acompanhada pela criação de
relevo e fbrmação de bacias tectônicas alongadas, que são posteriormente
deformadas pelo regime transpressivo, onde a componente direcional assume
papel preponderante, dando lugar ao regime transcorrente.

A geração deste magnatismo, ao contrário do pré-colisional, ocorreu após
a colagem longrtudinal principal lateral-direita do CPS, em um cenário de
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orógeno caracteristicamente intracontinental, a exemplo do que ocoffe nos

cinturões Caledonianos e Hercínicos da Etropa Ocidental.

O magmatismo pós-colisional, representado pelos granitos sin-F4, embora

sem muito expressão volumétrica, é o mais nùleroso de todos, sendo

representado por maciços circunscritos, de colocação mais rasa, não deformados
pelas estmturas regionais. Os maciços tardi-F3 apresentam ainda um certo

controle <las estnrturas regionais NE-SW, enquanto os sin-F4 já se mostram

aparentemente desvinculados destas estntturas.

Estes granitos são composicionalmente semelhantes aos granitos sin-F3,

sendo iguahnente de composição não expandida - granítica (dominante) a

granodiorítica (subordinada) - comparávei ao magmatismo tipo-I Caledoniano de

Pitcher (1979a), contendo com fiequência enclaves microgranulares básicos.

Trata-se de um magmatismo que mostra uma evolução cálcio-alcalino alto-K para

os temos rnenos diferenciados da série, passando a shoshonítico nos mais

diferenciados. No Estado do Espinto Santo, Wiedemann e colaboradores têm

caracterizado inírmeros maciços graníticos zonados - com zoneamento normal e
inverso - pettencentes a este gnrpo, onde associações com rochas básicas

associadas têm sido interpretadas como misturas de magma.

Arazão inicial de Sr relativamente alta para o Sana (0,710) é comparável

aos valores referidos para um dos grupos de granitos tipo-I Caledonianos da

Escócia e Norte da Inglaterra, enquanto o Pedra Branca, com razão relativamente

baixa (0,70ó), é comparável ao grupo dos granitos Caledonianos mais jovens, os

quais possuem um intervalo de razão inicial entre 0,704 a 0,709. Da meslna

forma, os gxanitos aqui estudados, possuem razões Rb/Sr em geral entre 0,5 e
1,0, com vaiores sempre inferiores a 1,5. Este dados, jurtamente com a presença

de enclaves microgranulares básicos nos gtanitos estudados, reforçam a

interpretação de uma participação mantélica para geração destes granitos.
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APÊNDICE A - Descrição petrográfica tlos maciços estu<Iados

Granitóides Pré-F2

Maciço Bela Joana

No maciço Bela Joana pode-se distinguir dois tipos fäciológicos distintos: (l)
chamockitos escuros, foliados, que formam a parte essencial do maciço e, (2) granitos

brancos, igualmente foliados, subconcordantes, de ocorrência subordinada.

Os charnockitos possuem composição dominante quartzo charno-enderbítica e

enderbítica, enquanto os granitos brancos possuem composição entre álcali-feldspato granítica

a sienogranítica e, mais raramente, monzogranítica.

Os charnockitos possuem textura granoblática, de granulação média dominante, com

presença frequente de fèições miloníticas. Os aspectos texturais mais marcantes nestas rochas

são as t'eições de defromação no estado sólido, acompanhadas de f'orte recristalização; tanto

da matriz quanto dos pocfiroclastos, os quais encontram-se invariavelmente orientados. Na

matriz esta orientação é dada pelos máficos. Megacristais de plagioclásio e de microclinio
conferem à orientação geral da rocha.

Nestas rochas destaca-se dois tipos de matriz: uma matriz de granulação média a fina,

entre 0,8 e 15 mm e, outra, fina, oom tamanho em geral entre 0,2 e 0,3 mm, Embora haja

variação de deformação de uma lâmina para outra, a percentagem de matriz fina ra¡as vezes

excede 3 00lo em volume da rocha. No primeiro caso os minerais são deftrrmados, com extinção

ondulante, maclas deformadas e rotacionadas - comparáveis à delbrmação dos porfiroclastos -
enquanto no segundo, eles acham-se inteiramente recristalizados, exibindo texturas com

arranjo em mosaico. Aqui predominam cristais de plagioclásio com limites retos, dispostos ao

redor dos porfiroclastos ou formando leitos ou finas bandas mais ou menos descontinuas,

associadas com rnirmequita e muitas vezes com biotita.

O plagioclásio ocorre tanto nâ matriz fina quanto na matriz grossa, formando muitas

vezes megacristais com tamanho inferior ou igual a 0,2mm. No primeiro oaso, tais megacristais

possuem limites retos, com textura de equilíbrio; no segundo, são subidiomórficos a

xenomóffìcos, com extinção ondulante, com forma em geral lenticularizada ou arredondada,

antipertíticos (muitas vezes), com predominio de maclas segundo as leis da albita e, mais

raramente, periclinio e Carlsbad.

O FK ocorre como integrante da matriz e mais râramente como megacristal; neste

último c¿so como cristais em geral pertítìcos, associados a mirmequitas

O quartzo é renomórfico, em grandes cristals, e distribui-se iregularmente, com

extinção ondulante e recuperação cle grãos; assumindo muitas vezes disposição em i'orma de
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fitas ou de finas lentes que contornam ou contém inclusões de outros minerais, principalmente

de plagioclásio.

A biotita é de cor marrom, fortemente pleocróica, associado a minerais opacos e ao
ortopiroxênio. Contém inclusões de apatita e zircão e apareoe algumas vezes transformacla em

clorita ou moscovita.

Dos acessórios, nos charnockitos, predomina amplamente a apatita em relação ao

zircão, numa proporção de cerca de l0: 1. Esta relação se modifica nos termos de composição
enderbítica. ocorrem ainda granada e ortopiroxênio. A apatita ocorre como inclusão no
quartzo e no plagioclásio (no centro ou na borda). os minerais opacos ocorrem em pequenos

cristais (- 2 mm) associados a biotita ou isolaclos ocupando espaços intergranulares da matriz,
assim como inclusões nas fases minerais essenciais. Os cristais cristais maiores são me geral

secundários. A granada se toma mais importante em algumas lâminas e associa-se em geral a
biotita; o ortopiroxênio é xenomórfico, com tamanho médio de l0 mm, sendo biaxial -, com
ângulo 2v baixo, orientaclo e deformado, com pleocroísmo lorte (rosa salmom a verde claro),
ocorrendo em associação com biotita marrom e opacos, resultando muitas vezes texturas
cumuláticas.

Neste grupo de rocha predomina plagioclásio em relação aos demais minerais, seguido

pelo quartzo, depois os máficos (biotita, clino e ortopiroxênio), FK, o qual muitas vezes

constitui-se numa fase acessória.

Os granitos brancos são leuco a hololeucocráticos, de textura granoblástica, algumas

vezes porfìroblástica, ao malriz inequigranular, granulação média a fina, matriz com
deformação e recristalização aparentemente menores do que a dos charnockitos. Na matriz

destacam-se megacristais de FK com tamanho de até l8 mm.

Dos minerais essenciais predomina FK , seguido pelo quartzo e plagioclásio, o qual

pode ser antipertitico. Os minerais máfìcos são raros, e quando presentes acham-se

representados pela biotita (marrom) em avançado estágio avançado cle translormação para

clorita. O FK é comumente pertítico, enquanto o plagioclásio é antipertitico, com presença

também mirmequita. O zircão é acessório comum, sendo mais raro apatita, opacos e granada.

A alteração, embora pouco pronunciada, manifbsta-se através de minerais seundários

como sericita asssociada ao plagioclásio (aos cristais maiores), ou ainda clorita e moscovita

associadas a biotita.

Em comparação com os charnockitos, os granitos brancos exibem fèições texturais

ígneas aìnda preservadas, com feldspatos com pouco ou quase sem deformação.

Maciço Angelim

Neste maciço pode-se distinguir duas faciologias principais: os tonalitos, que

constituem o essencial do maciço, e os granodioritos que perl'azem cerca de 20%o do mesmo.
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Estes últimos são intrusivos nos primeiros. Embora mais raros, são também encontrados

quartzo dioritos e granitos hololeucooráticos. Aqueles como enclaves nos tonalitos e estes

como intrusivos nas demais faciologias,

Os tonalitos são rochas escuras, mesocráticas, de gramrlação média a grossa, por vezes
porfiritìcas, contendo plagioclásio (40-50%), quartzo (ZO-30%o), biotita (tO-15%), anfìbólio
(2-15%), fèldspato de potássio (< 5%) e granada (1-3%o). os acessórios são allanita, apatita,
opacos e, mais raramente, zircão e titanita.

Os granodioritos são rochas claras, de granulação média a grossa, raramente

porfiríticas, constituídas por FK (15-25Yo), plagioclásio (15-30%), quarlzo (20-3Oo/o) e biotita
( <5%). Como iàse aoessória ocorrem granada, allanita, apatita, zircão e opacos.

Estas rochas apresentam textura granoblástica, recristalìzada. com

dominios equi e inequigranulares, exibindo extinção ondulante fortíssima.

Os cristais de plagroclásio exibem com frequência maclas da albita; cuja ausência torna-
se dificil a distinção do FK. Possuem extinção ondulante, limites retos e lobados; com ramanho

variável de 0,4 mm (cristais menores) a 4,0 mm (maiores), para valores médios de 1.6 mm. A
alteração do piagioclásio é rara, e quando ocome é parcial, sendo acompanhada pela formaçào
sericita.

O quartzo ocofle em cristais orientados segundo à f'olição, possuindo lorma inegular e

amebóide ou em fìtas, de até 4,0 mm; com presença de extinção ondulante e aspectos

evidentes de recuperação de grãos. Contém inclusões de microclínio.

O anfibólio é de cor verde garrafa, pleocróico, associado a biotita e ao ortopiroxênio,
sob a I'orman glomérulos, ou em cristais poiquilíticos de até 5 mm, englobando plagioclásio e

quartzo. Apresenta relações de desestabilização para biotita e de transformação a partir do

piroxênio.

O FK é sempre o microclínio, como integrante da matriz ou como fase interstioial,

ocor¡endo ainda como megacristis ( até 3,6 mm), cont extinção ondulante, englobando

plagioclásio. em associaçào com mirmequitas.

A granada é de cor rosa clara e contém inclusõe em geral orientadas biotita, quartzo,

apatita e plagioclásio. Ocorre associada a biotita, fbrmando rnuitas intercrescimento

simplectítico.

Dos acessórios, a apatita ocorre inclusa no plagioclásio e na biotita; o zircão na biotita
ou associado com apatita, a allanita aparece grandes cristais pleocróicos, muitas vezes

zonados, associados a biotita, e contendo inclusões euedrais de apatita; os opacos associam-se

a biotita e ocorrem inclusos no plagioclásio.

Os minerais de alteração são carbonatos e sericita associados ao plagioclásio. clorita,
moscovita e opacos, a biotita- ou ainda carbonatos. moscovila e clinozoisita associadas ao

anfibólio.

Os granrtos hololeucocráticos são de granulação grossa. foliados, com texturas

recristalizadas. inequigranulares, constituídos de FK (50-60%), quafizo (20-30%), plagioclásio
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(5- I 5%) e biotita (<3%). Os acessórios são apatita, opacos e allanita. Ocorre ainda

mirmequita. Os minerais de alteração acham-se representados pela moscovita, clorita, sericita e

carbonato.

A cornparação entre teores em SiO2 e a composição mineralógica clestes três tipos
faciológicos evidencia o seguinte: (1) o anlìbólio aparece nos granodioritos com teor em Sio2
a partìr de 64,400/0" sendo ausente nos termos mais difèrenciad os (> 64,40o/o em SiO2); (2) o
clinopiroxênio é a fase essencial nos termos mais básicos, com teores em Sio2 inf'eriores a
58,43o/o; (3) das 1àses acessórias, a titanita está aparece nos termos de oomposição dioritica e

em alguns tonalitos, a âpatita, opacos e granada ocorrem em todos os tipos composicionais,

enquanto a allaníta e zircão não foram registrados nos dioritos.

Serra dos Orgãos

'frata-se de um maciço petrografìcamente muito homogêneo, onde podem ser

distinguìdos dois grupos composicionais dominantes: monzogranitos e granodioritos. A estes

ítltimos associam-se subordinações de tonalitos e quartzo dioritos.

São rochas leucocráticas, de granulação média a grossa, não porfiríticas, foliadas, onde

a passagem de um tipo composicional para outro é função principalmente da variação no

conteúdo de máficos.

Os minerais essenciais são FK, plagioclásio e quartzo. A biotita e o anfibólio ocorrem

em quantidades em geral inferiores a 5Yo, com exceção dos quartzo dioritos, onde estes

minerais perfàzem cerca de 2OVo d,a rocha.

O plagioclásio ocorre como integrante da matriz ou como megacristal, com tamanho

médio de 3,2 mm, no primeiro tipo, e de I ,0 mm, no segundo tipo. Ocorrem em cristais

agmpados, formando arranjos em mosaico, sendo comuns maclas da albita e, mais raras, do

periclinio. O cristais são sericitizados localmente, com extinção ondulante, sendo comum

inclusòes de biorira. zircào. eparira e opacos.

O FK ocorre igualmente na matriz (-1,2 rnm) e como megacristal ('4 mm), ou ainda

como cristais intersticiais, sendo comum geminação em grade, com extinção ondulante, em

cristais são pertíticos, contendo inclusões de plagioclásio e quartzo.

O quartzo ocorre em oristais amebóides e irregulares, de limites curvos,

orientados,exibindoextinção ondulante e recuperação cle grãos' contendo inclusões de

anfibólio, FK, plagioclásio, alianita e z:ncã,o.

A biotita é de cor parda amarelada, pleocróica. em cristais orientados, isolados ou

associados com anfibólio, ¿lÌanita e carbonato. Contém inclusões tie apatita e opacos, sendo

locaimente transfbrmada (parciai ou totalmente) em clonta e rnoscovita.
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o anfibólio é de cor verde garrafa, fortemente pleocróico, transformado muitas vezes

em biotita; ao lado da qual é responsável pela clefinição da foliação da rocha. contém grande
quantidade de inclusões de quartzo, apatita, opacos e plagioclásio,

A apatita é o acessório mais abundante, seguida pelo ziroão, allanita e opacos,
ocorendo ainda titanita. granada e monazita, estas últimas como fases mais raras; a apatita é

euedral, ocorrendo em cristais agnrpados ou inclusos muitas vezes no plagioclásio, no FK, na

biotita, no quartzo e no anlìbólio. A allanita é um mineral abundante em muitas lâminas,

exibinclo cristais zonados, pleocróicos, euedrais a subeudrais, prismáticcls, com tamanho de até
1 mm, associada ao anfibólio. o zircão ocorre em cristais menores inclusos na biotita, no
plagioclásio e no quafizo! sendo muitas vezes associado a apatita. o carbonato associa-se a

biotita e allanita. os opacos, cle forma euedral, com tamanho de até 0,3 mm, associa-se ao
anfrbólio e a biotita

Dos minerais de alteração, clorita e moscovita associam-se a biotita, sericita ao
plagioclásio e carbonatos dipõem-se ao longo dos traços de clivagem da biotita.

Maciço Niterói

No maciço Niterói, podem ser distinguidas quatro laciologias principais: (l) granitos
leucocráticos brancos e rosados; (2) oharnockitos de composição intermediária; (3) biotita
granitos cinza e, (4) enclaves básicos a intermediários em rochas charnockíticas.

Destas quatro faciologias, com exceção dos enclaves, as demais apresentam-se foliaclas,

com delormação no estado sólido, sendo comuns texturas miloníticas e protomiloniticas.

Os granitos leucocráticos e os charnockitos exibem texturas de recristalização,

miloniticas e protomìloniticas, sempre orientadas, onde distinguem-se porliroclastos em meio a

uma matriz mais grossa, deformada e parcialmente recristalizada, e outra mais fina,

inteìramente recristalizada,

Os porfiroclastos de FK são de microclinio (pertitico ou não) e plagioclásio, com
tamanho entre l5 e 25 mrn, lenticularizados ou nào, lì'aturados e com extinção ondulante. São

comuns fèições de cisaihamento, com grãos estirados, exibindo deslizamento nos contatos dos
mesmos. As Lamelas de plagioclásio são fìetidas ou apresentam-se em formas sigmoidais,

revelando mais intensa alteração para carbonatos junto às superficies de deslizamento. o
plagioclásio tambérn é rotacionado pelo efèito do cisalhamento simples, deformando lamelas de

biotita junto às suas bordas.

A mafriz mais lina, perfazendo de l0-30%o em volume da rocha, com granulaçào

inferior ou igual 0,2 rrm. dispõe-se ao redor dos porfìroclastos ou sob 1'orma finos leitos ou

bandas ciescontínuas. orientadas. o arranjo desta lnatriz é granoblástico, em mosaico. com

texturâ de equilíbrio. exemplificada por lirnites retos entre cristais de FK e plagioclásio. os
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cristais desta matriz são equidimensionais, pobres em máficos, com associação freqüente de

mirmequita .

A matriz mais grossa, acima de l0 mm, é inequigranular, orientada, com extinção

ondulante, sendo comum cristais com recuperação de grãos. o plagioclásio exibe lamelas

curvas, tiaturadas, muitas vezes sericitizado e invadido pelo quartzo.

Com base nos minerais essenciais, pode-se nestas rochas dois grupos: um, onde

plagioclásio é fase clominante, seguido pelo quartzo, biotita ou FK, e outro, o FK (

microclínio), seguido pelo quartzo, plagioclásio e, fìnalmente, peia biotita, que ocorre em

porcentagem ìnferior a 50lo na maiorìa das lâminas analisadas. O primeiro grupo é composto
pelas amostras NI-684, NI-688, NI-72À NI-728), e o segundo pela NI-67C. NI-68C, NI-
68D, NI-68E, NI-72C. Deste último grupo, apenas a NI-68D é rnais enriquecida em quarrzo

do que o FK.

Composicionalmente, o primeiro grupo varia de quartzo diorito a monzogranito,
passando por tonalito e granodiorito, enquanto no segundo domina sienogranito, podendo

chegar a monzogranito e álcali-fèldspato granito

Os acessórios do primeiro grupo são representados pela apatita, zircão e opacos,

poclendo ocorrer ainda allanita- no segundo grupo aparecem aparita c opacos e. mais

raramente, fluorita e titanita (68D). A granada ocorre nos dois grupos em grandes cristais

associados ou não a biotita.

Dos minerais de alteração, no primeiro grupo ocorre carbonato associado ao

plagioclásio, enquanto no segundo gnipo ocorre a sericita, ou ainda moscovita associada ao

FK e clorita e moscovita, a biotita.

Os biotita granitos cinza mostram textura e estrutura simil¿res ao dos leucogranitos,

sendo porém mais escuros, mais ncos em máficos, aspecto este que os diferencia facilmente.

Os biotita granitos mostram a mesma evolução textural descrita para os leucogranitos,

exibindo porém apenas um tipo de matriz, de granulação inlerior a l,O mrn, com porfiroclastos

de FK e plagioclásio com tamanho médios entre 3,0-4,0 mm.

O pÌagioclásio, juntamente com o quartzo, contitui-se na fàse mineral dominante,

seguido pelo FK e biotita. com esta última podendo alcançar cerca delO-15% em volume da

¡ocha. Ocorre oomo porhroclasto, juntamente com o FK (pertiticos), muitas vezes

antipertítico, exibindo maclas da albita ou mais raramente do periclinio ¿\mbos ocorrem na

matriz com arranj<l em mosaico.

O quartzo ocorre em cristais maiores de 3,0 a 5,0 mm, orientados, com extinçâo

ondulante, englobando nuritas vezes minerais como FK e piagioclásio. ou ntesmo formando

coroas ao redor deste último. sendo marcante marcante leições de recuperação de grãos.

As fbses acessórias sempre presentes são apatìta, zi¡cão e granada, com ausência

rnuitas vezes de opacos. r\ apatita e o zircão ocorrem associados a biotita, em geral como

inclusões, com a primeira ocorrendo também na matriz
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Os minerais de alteração são restritos a pontuações de sericita no piagioclásio, clorita

associada localmente a biotita, juntamente com carbonatos e minerais do grupo do epídoto.

A composição destas rochas varia desde tonalito, granodiorito até granito, com estes

últimos sendo subordinados.

Os enclaves básicos a intermediários são rochas equigranulares, com textura

granoblástica, orientadas, de granulação flna, tendo como minerais essenciais plagioclásio,

biotita, quartzo e ortopiroxênio. O FK ocorre apenas nos enclaves intermediários, em

proporção sempre inferior ao plagiocÌásio e ao quartzo. Os acessórios deste últimos sào

apatita, titanita e opacosr enquanto nos primeiros(dioritos a quartzo dioritos), ocorre

adicionalmente zircão"com a titanita sendo mais rara.

Os minerais de alteração são mais comuns nos enclaves intermecliários, provavelmente

devido ao caráter mais deformados dos mesmo. O plagioclásio acha-se parcialmente

transfbrmado em sericita e carbonato, e a biotita em moscovita.

A composição destes enclaves varia c1e diorítica â quartzo dioritica e tonalítica a

granodiorítica

ùIaciço Serra d¿rs Abóboras

São rochas com texturas em geral recristalizadas, com estrutura orientada, cle

granulação média, com quartzo em forma de lÌtas, contonando por vezes porfìroclastos de FK
e anfìbólio.

Com exceção das amostras AB34 e 4837, as demais são bastante empobrecidas em

quartzo, sendo possível distinguir um grupo de amostras com anfibólio (AB-34, ¡\B-364, AB-
37, AB-388, AB-38C) e outro sem anfibólio ( (AB-35, A8-368, AB-384, AB-38D, 48,39)
O primeiro grupo possui uma composição com tendência mais intermediári¿Õásica (quartzo

monzodiorito a granodiorito), enquanto o segundo possur composição mais ácida, com

predominància ampla de FK em relação ao plagioclásio, e composição variável entre álcali-

lcldsparo granitos a quartzo sienitos.

No grupo sem anlìbólio predomina FK (miorociinio) em relação ao quartzo e

plagìoclásio. Ocome em geral como integrante da matriz e não raro como megac;ristal (até 3,5

mm). Apresenta, por vezes, texturas com lecuperação de grãos.

No grupo com anfibólio o microclinio pâssa a ser um mineral acessório, ocupando os

espaços intersticiais da matriz. Neste grupo, o plagioclásio é abundante, podendo ocorrer

como megacristal. com tamanho ao redor de 5 mm, poclendo ser ou não antipertitico. em

cristais poiquilíticos. raramente sericitizados.

O quar-tzo apresenta extinção ondulanre. com recuperação de gràos, não raro na Íbrm¿r

de fìtas. delìnindo ao lado de outros minerais. plincipalmente dos máficos. orientação à rocha.
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A biotita ocone em geral associada ao aniibólio e opacos, com evìdências de

desestabilização a partír do anfibólio.

O anfibólio, juntamente com biotita, opacos e titanita, ocorrem agrupados formando

cumulatos ferro-magnesianos.

Os acessórios comuns, representados pela apatita, zircão, opacos e titanita, são mais

ahundantes no grupo com anfibólio. A titanita oco¡re âpenas em uma das amostras sem

anfibólio (AB-38D), e granada loi encontrada localmente em apenas duas amostras (A8-368,

AB-3e).

São encontrados ¡ninerais de alteração como sericita, clorita, sendo mais ¡aros

carbonatos e opacos secundários.

Petrograficamente, os dois grupos mostram semelhanças na textura e no baixo

conteúdo em quaflzo. Porém, diferem na composição, na presençâ ou não de anlibólio e na

abundância dos minerais acessórios

Granitóides Tardi-F3 a Sin-F4

Maciço Pedra Branca

No maciço Pedra Branca foram reconhecidas quatro fàciologias principais: (1) granitos

rosaclos que lormam o essencial do maciço, com uma composição sieno a monzogranitrca e,

subordinadamente, álcali-fèldspato granítica; (2) enclaves de composição monzodioritica a

quartzo monzodiorítica, (3) monzogranitos brancos, hololeucocráticos, porfiríticos, em fbrma

de diques, encontrados principalmente nos ¿rrredores de Jacarepaguá no contato com

ortognaisses; (4) pegmatitos pobres em quartzo.

Os granitos rosados säo em geral porf-rríticos, Ieucocráticos, de granulação grossa,

levemente orientados, com microclínio (35-40%), plagioclásio (10-30%), quartzo (25-35o/o),

biotita ( I -3%), zircão, irpatita. opacos e por vezes allanita. Como minerais de alteração

flparecem selicita. carbonato- moscovita c, rnais laramente. elorita. clinozoisita e zoisila

(Tabela V.2)

O intervalo relatìvamente amplo de variação no conteúdo SiO2 destas amostras (entre

68,8 a 72,60/o), é cornpativel com uma série razoavelmente cliferenciada, sendo exemplìfìcada

pelas amostras PB-734, PB-744, PB-l l3D, PB-ll4A. PB-ll4B, PB-l l5B, PB-116E e PB-

l28C

São rochas tle rnatnz média a grossa. com textura equi e inequigranular (por

dominios), levemente orientadas, tendo quartzo com extinção ondulante e, por vezes. com

recuperação cie grãos.
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O FK é o microclínio e ocorre na matriz e como megacristal (até 26 mm), sendo

comuns cristais pertíticos e poiquilíticos, com inclusões de plagioclásio, às vezes sericitizados,

quartzo arredondado, biotita com ausência de opacos, cloritizada ou não, apatita, zircão, além

de sericita e carbonato em fraturas. O microclínio apresenta geminação em grade (reta ou

oblíqua) e preserva ainda a macla de Carlsbad do oftoclásio.

O plagioclásio ocorre na matriz com tamanho de até 3,5 mm, podendo ser antipertítico,

sericitizado (parcial ou totalmente) ou não, maclado segundo as leis da albita e Carlsbad (mais

raro). tendo inclusòes de zircão. quartzo, apatita e opacos.

A biotita é de cor parda,/amarelada, orientada, associada com opaoos, apatita e allanita.

Contém inclusões fieqr,ientes de opacos, zircão, apatita e quartzo. Acha-se parcialmente

cloritizada e, mais raramente, transformada em moscovita.

O quartzo ocorre em cristais irregulares, as vezes na f'orma de fitas ao redor do

plagioclásio, com inclusões de opacos, exibinclo com frequência extinção ondulante.

A análise de evolução textural clestas rochas permite reconhecer duas fases de

gerações de plagioclásio e de microclínio: uma fase mais antiga (fase I) e outra mais nova

(fase il). A fase I é constituída por cristais euedrais, em megacristais, em geral ricos em

inclusões, que contrastam com cristais menores da làse II, clue integram a ma|riz, e são pobres

ou isentos de inclusões. Os cristais de plagioclâsio da fase I são antipertíticos, muitas vezes

sericitizados, aparecendo como inclusões em plagioclásios límpidos não alterados, de

composição menos cálcica,

Os minerais acessórios também mostram uma evolução em duas fases: uma mais antiga,

como inclusão nas principais fases minerais e outra mais nova, cristalizada como fase da

malrtz.

Os enclaves são do tipo microgranulares, arredondados, de dimensões decimétricas,

contatos abruptos com os granitos rosados, tendo composição básica a intermediária, com o

teor em SiO2 entre 56.'77 zt 65,579/o ( PB-I134, PB-l l3C PB-l l4C, PB-l l4E, PB-I14F).

Foram encontrados também na região da Prainha xenólitos de composição básica (PB-78C),

que diferem petrograficamente dos enclaves acima, devendo portânto fàzer parte das rochas

encaixantes.

Dos enclaves examinados petrograficamente, predominam os de composição quartzo

diorítica, conì textura equigranular, localmente tendência porfìrítica, de matriz fina a

Iìna/média, não orientada, rica em plagioclâsio (35-40%), microclínio (I-25%), quartzo (10-

15%), biotita (10-20%), anfibólio (l-10%), ricos em opacos, seguido de apatita, e, mais

raramente, titanita, allanita e zircão. Carbonato, sericita, clorita são os minerais de alteração.

O plagioclásio é a fase essencial da matriz e f'orma também megacristais de até 2,5 mm,

muitas vezes zonados e antipertitlcos, contendo inclusões de opacos. apatita, plagioclásio

(0,1mm), zircão e quartzo nas bordas, sendo comum maclas da albita e Carlsbad, e mais raro

do periclínio. Alguns cristais acham-se sericitizacios, com extinção ondulante, e composição

entre olìgociásio e andesina.
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O FK (microclínio) é intersticial ou ocorre como integrante da rnalnz, podendo

localmente ser mais abundante e formar megacristais de até 6 mm ( amostra pB-l l3C), em

contraste a marriz com tamanho médio de 1,0 mm. Estes megacristais contém inclusões de

opacos, biotita, quartzo e zircão, enquanto os cristais da matriz são límpidos, pobres em

inclusões; e com extinção ondulante.

O quartzo é de f'orma irregular e ocorre na matriz e como iàse intersticial, com

tamanho nédio de 0,8 mm, exibindo extinção ondulante, recuperação de grãos, com inclusòes

de apatita e biotita.

A biotita é de cor parda,/amarelada, com pleocroísmo distinto, e ocorre isolada ou

agrupada, associada aos minerais opacos e allanita; contendo inclusões de zircão e apatita, com

desestabilização para moscovita e clorita, sendo formada a partir do anfibólio.

l)os acessórios predominam opacos e apatita (até 6 mm), depois zìrcão, titanita c

allanita. Os primeiros ocorrem na matùz ou inclusos na biotita, plagioclásio e anfibólio. A
apatita é intersticial e ocorre como ìnchrsões no plagioclásio, biotita, quartzo (nas bordas) e

opacos, podendo-se ainda distinguir dois tipos de cristais. os maiores, dispostos na matriz, de

aspecto rugoso, e os menores, mais limpidos. A allanita ocorre em grandes cristais prismáticos,

pleocróicos, zonados, de cor amarelo-douraclo com matiz verde-musgo O zircão ocore
como inclusão frequente no quartzo

r\ evolução textural dos minerais essenciais e acessórios mostra pelo menos duas fases

temporalmente distintas de cristalização mineral, com o quartzo ocorrendo ainda como uma

fase intermediária entre o plagioclásio, apatita e opacos, e entre o anfibólio da f'ase I e a biotita
da lase 2. o microolínio aparece no frnal da fàse 2 e precede a formação de opacos, já ligados

à fàse 3.

Os leucogranitos brancos de Jacarepaguá são de granulação grossa, com matriz

inequigranular, portiriticos, de estrutura levemente orientada, com IìK (microclínio) (40-45%),

plagioclásio (20-30%), quartzo (25-30o/o) e biotita (.. 5%), zircão como fase acessória,

carbonato, moscovita, clorita e sericita como minerais de alteraçào. É comr- a presença de

intercrescimento mirmequitico.

Em comparaçdo com os granitos rosados, acham-se ausentes acessórios como opacos e

apatita. Os leucogranitos são relativamente mais enriquecidos em FK e quartzo, sugerindo

corresponder uma fàciologia mais evoluída clo que zi dos granitos, e de colocaçào

aparentemente mais tardia róseos, o que é confirmado pela ocorrência em f'<rrma de cliques.

O FK (microclínio) é a lase dominante dos minerais essenciais, ocon'endo na matriz e

como meqacristais pertiticos (até 20 mm). fiaturados e com extinção ondulante, oontendo

inclusões de quartzo. plagioclásio (sencitizado) e apatita desestabilizada em carbonato

O plagioclásio (entrc 25 e 40 mm) ocorre como integrante da matriz, exìbindo limites

curvos. fiaturados. com extinção ondulante. sendo parcialmente sericitizado e com inclusão de

zircáo
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O quartzo é de forma irregular, em cristais flaturados, corn limites curwos e lobados, cle

extinção ondulante e recuperação de grãos, e ocorre sob forma de coroas ao redor do FK,
contendo em geral inclusões de biotita e plagioclásio.

A biotita é pleocróica, de cor parda a amarelada, sendo localmente transformada em

moscovita, contendo inclusões de quartzo e zircão (nas bordas), com ausência cle opacos.

O zircào ocolre na matriz em conlato com quanzo e como inclusoes na biotita e

plagioclásio,

Os pegmatitos têm textura porfìrítica, com intercrescimento mirmequítico, sendo ricos

em quartzo (35-40%\, FK (microclínio) (30-35%), plagioclásio (20-30%) e biotita (<5%o), com
zircão. apatita c opacos aparecendo como acessórios, enquanto clorita, moscovita e sericita
são as fases de alteração.

O quartzo contitui o arcabouço da matriz e I'orma coroas ao redor do plagioclásio e do

FK. Trata-se de uma fase tardia, defbrrnada (extinção ondulante), contenclo inclusão de zircào.

O FK ocorre como integrante da matriz ou como megacristais, poiquiliticos, contendo
inclusões de plagioclásio, quartzo, apatita, biotita (cloritizada) e opacos, enquanto os cristais
cla matriz são mais limpidos, desprovidos de inclusões. os megacristais preservam a geminação

Carlsbad, ao lado da gerninação em grade, e ocorrem associados com grande cristais de

moscovita (18 mm).

O plagioclásio ocorre na matriz em cristais agrupados, exibindo maclas da albita,
parcialmente sericitizadas, com inclusões de quartzo e opacos nas bordas

A biotita ocorre em pequena quantidade e acha-se transfbrmada em clorita e moscovita,

e associa-se a opacos e apatita, contendo inclusões de zircão. Este último, ocorre também na

matriz. juntamente coln apatita A sericita altera-se a partir a partir do plagioclásio. a clorita e

moscovita, da biotita e FK.

r\ relações texturais dessas rochas permitem separar duas Íàses de gerações de F'K,

quanzo, zircão e apatita (ambas, na matriz e como inclusões), opacos, ou ainda uma terceira
lase - de alteraçào. com clorita e moscovita.

NIaciço Sana

Trata-se de um maciço muito homogêneo, com rochas de estrutura maciça,

leucocráticas, cle col cinza clara, granulação fina a média, mais raramente grossa, de textura

equigranular hrpidiomórfìca (SN-10, SN-15) ou de rendôncia porlìritica (SN-t6, SN-17" SN-
l9C) a fiancamente porfirítica (SN-7, SN- l9C), e composição sienogranítica a áicali-feldspato

granitica.

Nos tipos porfiriticos preclominam megacristais cie FK (microclinio) em relação ao

piagioclásio. o quais são pertiticos e poiquiiiticos.
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Na mineralogia essencial predomina FK em relação ao quat-tzo, seguido pelo

plagioclásio e biotita. Possui forma euedral e ocorre incluso no plagioclásio, muitas vezes

alterado para moscovita (sN- l9c; sN- l I ). o plagioclásio. comumente sericitizado, mostra-
se por vezes zonado (sN-10). o quartzo pode ocorrer em grandes cristais na matdz e exibe

com freqùência extinção ondulante,

Os opacos são os acessórios mais abundantes, seguidos pela apatita, zircão, com

quantidades menores de allanita. Aparecem como inclusões euedrais na biotita ou como cristais

secundários associados a biotita, como produtos de alteração para olorita e moscovita. A
apatita ocorre em cristais rnenores inclusos nos outros minerais ou em cristais maiores,

intersticiais. A allanita ocorre em grandes cristais, em geral isolados, prismáticos, euedrais a

anedrais, pleocróicos, amarelados com tonalidade marÍom a verde clara, exibindo zoneamento

interno marcante

Dos minerais cle alteração destacam-se sericita associada ao plagioclásio, clorita a

biotita, moscovita a biotita. ou ainda pequenas quantidades de carbonato e zoisita associadas

ao plagioclásio.

Do conjunto de lâminas analisadas, três delas (SN-7, SN-ll e SN-l9C) destac¿m-se

pelo grau acentuado de alteração de seus minerais, com plagioclásio fortemente serìcitizado,

biotita cloritizada" opacos como fase secundária, FK transformado em moscovita, com a matriz

enriquecida em quartzo.

Mnciço Sunrí

São distinguidos dois grupos petrográficos distintos: um com textura de recristalização,

lòliado, mais básico e outrÕ com textura ignea preservada, orientado, de composição

granítica.

O primeiro é rico em máficos, sempre orientados, de granulação média, tendência

equigranular. predominância de plagioclásio em relação ao IìK (microclínio); com primeiro

ocorrendo como me-uacristais, sericitizados ou não. e o último como integrante da matriz ou

interstici¿1.

Este grupo, enriqrrecido em em titanita e apatit:r, com tr¿lços de zircão e fluorita, é pobre em

opacos.

No segundo grupo, porfrritico, de granuiação grossa, predomina FK em relação ao

plagioclásìo, que ocorre tanto na matriz quanto rnegacristal (até 25 mm), apresentando

extinção ondulante. juntamente com o quaftzo. São raros os cristais de biotita e ocorrem de

fbrma isolada. Regìstram-se ainda sericita associada ao FK e ca¡bonato ao plagioclásio. As

¿ìmostras sào pobres ou desprovidas de máficos e opacos. aparecendo como acessórios (raros)

zircão alterado. .jLrntamente com fìnas agulhas prismáticas, submilimétdoas (sillimanita ?),

inclusas no plagioclásio
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Petrograficamente, parecem corresponder a duas série distintas: uma extremamente

diferenciada, hololeucocrática, de oomposição álcali-feldspato granítica, desprovidas de

máfìcos e opacos, e outra, menos diferenciada, ainda que pobre em opacos, mas de

composição tonalitica, tendo apatita e zircão como acessórios comuns.

Maciço Nova Fliburgo

Trata-se de uma maciço bastante homogêneo, com variação fàciológica pequena, sendo

possivel distinguir dois grupos de rochas de composição clistinta: um, de composição granitica

(sieno a álcali-feldspato granito), que representa o essencial do maciço e, outro, com termos

mais básicos, de ocorrência. restrita, que inclui rochas de composição quartzo diorítica a

quartzo monzodiorítica.

Nos dois grupos predomina textura porfìrítica, com matriz de granulação média a

grossa, mais raramente média,/fìna, isótropos e não deformados. São rochas de cor cinza clara,

leucocráticas, incluíndo também termos hololeucocráticos.

Nos termos de composição granítica o F'K (microclínio) é a fase mais importante,

seguida pelo quanzo. plagioclásio e biotita. Ocorre na matriz ou como megacristais

poiquilíticos, euedrais, pertíticos; com as pertitas na forma de gotas ou prismáticas.

O plagioclásio pode ocorrer como megacristal, porém em tamanho menor do que o FK,

ou na matriz, em cristais muitas vezes zonados, centro mais cálcico clo que a periferia,

podendo também ocorrer sericitizado ou muscovitizado (na parte central), associado a fluorita

nos seus traços de ctivagem. São comuns cristais oom maclas da albita.

Os miner¿is fèrro-magnesianos ocorrem muitas vezes agrupados, com texturas

cumuláticas, juntamente com titanita, allanita, apatita e zircão. A biotita acha-se localmente

transf-ormada em clorita e moscovita.

Entre os acessórios, titanita, apatita e opacos são os mais abundantes, seguidos pelo

zircão e allanita. Â apalita e allanita ocorrem em grandes cristais prismáticos (até 1,6 mm) na

matriz ou como inclusoes nas fases essenciais; a primeira ocorre também como inclusão na

segunda; a titanrta associa-se com biotita, opacos e apatita, os opacos ocorrem associados a

biotita ao lado de outros acessórios. constituindo-se juntamente com eles iàses cumuláticas.

Dos minerais de alteração, destacam-se sericita, moscovita e carbonatos associados ao

plagioclásio, ou ainda clorita e moscovita, com biotita, e a ocorrência de fluorita assooiada ao

plagioclásio e moscovita (NF-4.\, NF-64, NF-68).

Maciço iVlarnbuc¿rba
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Neste maciço são distinguidas duas faciologias: uma de composição rnais básica, de

ocorrência restrita. e outra de composição ácida, que forma o essencial do maoiço.

A primeira faciologia é rica em nráficos, com predonrínio de textura intergranular, rica

em plagioclásio (andesina), com anfibólio, biotita e opacos ocupando os espaços entre os

cristais de plagioclásio; o antibólio ¿rcha-se desestabilizado em biotita, formando fases

cumulátioas; o quartzo ooorre em pequena quantidade como integrante cia matriz e intersticial

ou intercrescido com plagioclásio, formando mirmequita. Titanita, apatita e opacos são os

acessórios abundantes, com zircão sendo mais raro.

A segunda faciologia é de tendência porfirítica, com microclínio de até 10 mmm,

pertítico e poiquilítico, com matriz equi e inequigranular (por dominios), de granulação fina a

média, sendo comum arranjos em mosaico. O plagioclásio laz parte da matriz e encontra-se

por vezes sericitizado. O quartzo exibe extinção ondulante, com a biotita sendo desestabilizada

em clorita.Os acessórios incluem opacos, allanita, apatita, zircã.o e traços de fluorita. Os

minerais de alteração são carbonato, sericita e moscovita. A composição dominante é

sienogranitica.

Nesta laciologia são comuns plagioclásio da matriz com maclas da albita, contendo

inclusões de apatita e zircão. Nos cristais de microclínio ocorrem penitas finas, emforma de

frbras, filetes, gotas ou ainda em manchas. A biotita é 1òrmada pela desestabilização de

anfrbólio. Dentre os acessórios, destacam-se grandes cristais e allanita, zonaclos internamente,

a abundância em apatita, seguiclo por opacos e, mais raramente, zircão. Os minerais de

alteração são sericita e carbonato associados ao plagioclásio, clorita e moscovita, a biotita.

Petrograficamente, é dificil separar as duas faoiologias acima. As texturas não sào

deformadas, e tanto uma quanto ¿ì outra mostram a mesma abundância em apatita e opacos.

Diferem, entretanto, pela presença de allanita na última faciologia e pela composições

contrastantes. A laciologia de tendência porfìrítica é semelhante ao Nova Friburgo em termos

de textura e cle composição. diferindo porém pela ausência de titanita e zoneamento dos

plagioclásios. Mostra-se comparável as t'aciologias mais evoluídas do Peclra Branca, em termos

texturais. composicionais e acessórios.

Maciço Mangaratibn

De l'orma análoga ao Mambucaba, podem-se ser distinguidas duas faciologias: uma de

composição quartzo dioritica a tonaiítica e outra granitica, ambas com textura em geral nào

porfìrítica e hipidiomórlÌca.

¡\s duas faciologias possuem granulação media, de tendêncja equigranular, com

predomínio de FK (microclinio) em relação ao plagioclásio.

A primeila làciologia contém glomérulos de biotita e anfìbólio. como tàses cumuláticas,

sendo empobrecida em FK, porém com quantidades apreciáveis em quartzo na rnatrizdas.
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Dentre os acessórios, predominam opacos e apatita (até 0,9 mm), sendo mais raro zircão,

numa relaçào de cerca de 20: L

Na segunda fãciologia, o plagioclásio encontfa-se em estágio avançado de alteraçào

(sericitizado), formando com o F-K arranjos em mosaico, com textura hipidiomórfica. Zircào e

opacos aparecem como acessór.ios comuns, enquanto carbonato, moscovita e clodta ocorrem

com minerais de alteração, com estes últimos formados a partir da biotita.

Em comparação com o Mambucaba, as duas fàciologias do Mangaratiba são mais

enriquecidas em quartzo, com a fácies granitica sendo mais empobrecida em máficos, e o
plagioclásio exibindo grau mais avançado de sericitização, e com ausência de allanita. A fìícies

granítica é muito semelhante textural e composicionalmente ao Nova Friburgo, cliferindo pela

ausência de titanita e zoneamento dos plagioclásios, sendo também idêntica aos termos mais

evoluidos do Pedra Branca. inclusive com as mesmas fàses acessórias.



APÊNDICE B- Modelo de tratamento geoquímico aclotado para as
amostrâs dos diferentes maciços estudados

GRANITÓTDB PRÉ-F2

SERRA DOS ÓRGÃOS

Foram analisadas 3l amostras para este maciço, clas quais, quando lançadas no

diagrama de classifìcação cle Debon & Le Fort (1983), l5 situam-se no campo dos granitos

(so-38, SO-3C. SO-4O, SO-43, SO-418. SO-45A, SO-458, SO-53C, SO-s7, SO_sg, SO_

608, SO-l l0A, SO-ll0B, SO-i I2A, SO-l l2B), cinco nos adamelitos (SO-34, SO-3D, SO-

42, S0-464, SO-56), três nos granodioritos (3ti, 58,61) e cinco nos tonalitos (S0-53A,538,
60É', 62,63). z\s amostras SO-38, SO-45C e SO-44 situam-se lbra dos campos de

classifi cação deste diagrama.

No diagrama de classificação de Midcllemost ( t 985), quatro amostras situam-se no

campo dos granodioritos (50-464, SO-58, 50-61 e SO-1128), rrês no dos tonalitos (SO-3F,

SO-53A e 50-604), com três delas siruadas abaixo deste campo (SO-53B, 5O-62 e 50-63),
enquanto as demais, situam-se no campo dos granitos.

COùIPORTAMENTO DOS ALCALIS. At2O3 e Ga
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Dos metais alcalinos, o CaO, Sr, Ba, MgO e Na20 apresentam correlação negativa com

a diferenciação, enquanto para K20, Rb e Cs o oomportamento é oposto, aumentando com a

difèrenciação.

Na comparação entre os dilèrentes tipos composicionais, nota-se que os granitos sâo

mais empobrecido em CaO (0,21-3,93%), Na20 (1.47 -2,84%), VIgO(0,02 -0p1%) e ¿\1203

(13,21-14,25%), sendo mais enriquecidos em K20 (4,22^8,52%) e Rb (13-244 ppm), oom

teores mais olr menos equivalentes em Sr (74-3 l7 ppm), Ba (323 -1680 ppm), Cs (5- 13 ppm) e

Ga (11-22 ppm) A amostra SO-44 é errpobrecida enr Sr (7 ppm), Ba (44 ppm) e A1203

(12,21%), sendo enriqueoida em Si02 (19,03%), enquanto a SO-454 e a SO-45C são

empobrecìdas em K2O (2,86%) e CaO (0,21%), respectivamente.

O CaO e o MgO apresentam comportamento selnelhante nos diagramas, com a maioric

das amostras exibindo bom alìnhamento. Nota-se. entretanto- que a curva do CaO é

lìgeiramente mais inclinada do que a do VtgO.
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Duas amostras de tonalitos (50-6()4, 50-62) são mais enricluecidas em CaO, sendo

cerca de 2X acima do valor esperado para este elemento; a prìmeira amostra, com 4,18olo em

MgO, é cerca de 3X acima do valor esperado

I)uas amostras de granodiorito (SO-3F, 5()-61) são lìgeiramente mais elevadas em

MgO, com a última sendo também mais elevada em CaO, oerca de 2X o valor esperado. A

amostra SO-1l2ll, de granito, é mais empobrecida nestes dois elementos, sendo contudo mais

acentua<io em CaO.

O Sr mostra uma certa dispersão no diagrama, com a maioria das amostra situadas no

intervalo de 100-350 ppm. Embora de correlação duvidosa, pode-se delinear dois

alinhamentos, com ambas as curyas tendo a mesma inclinação. O granodiorito 50-61, com 278

ppm de Sr, é cerca de 2X mais enriquecido em relação ao valor esperado na curya superior.

Por outro lado, o granrto SO-44, acha-se extremamente empobrecido neste elemento ( 7

ppm).

Observa-se também dispersão no diagrama do }la. r\penas o grupo dos granitos, com

TiO2 entre 0,037 e 0,169 ppm, exibe um bom alinhamento, cujos teores neste elemento

situam-se entre 544 e 568 ppm; três amostras de tonalito (SO-534, 50-62, 30-63), uma de

granodiorito (SO-3F), com valores em Ba em torno de 500ppm, são mais empobrecidas do

que os granitos, com teores equivalentes em TiO2. Este conjunto de amostras pode fazer

parte de urn outro tren¿l ma\s empobrecido que os granitos; o granodiorito 50-61, com 2300

ppm em Ba, é cerca de 3X mais enriquecido do que o valor observado no lrcnd dos granitos.

A amostra SO-43 de granito, acha-se também muito enriquecida em Ba, enquanto o SO-112B

parece não se alinhar em nenhuma das curvas.

O K20 e o Rb possuem oomportamento semelhante. Duas amostras de granito (SO-59,

SO- 112ts) são muìto enriquecidas nestes dois elementos, cerca de 4-5X ao de amostras com

teores equivalentes em TiO2. ¡\ maioria das amostras possui teor em Rb no intervalo de 50-

250 ppm. Para K2O, a variação situa-se entre l, -6%o, com apenas três delas situando-se acima

deste valor, os granitos SO-ll2A, com 6,950/o, o SO-3E, com 8,31% e o SO-45C, com

8,52% Conforme esperado, as amostras de granodiorito (S0-3F, SO-58, 50-61) e de tonalito

(SO-534, 50-538, 50-604, 50-62, 50-61) apÍesentam os valores mais baixos em K20, em

geral inferiores a 3.0%. com os granoclioritos entre 2-3yo. os tonalitos eÌrtre 0,900/o e 1,660/o,

enquanto a maioria dos granitos situa-se entre 3,0-6,0%

A distribuição rlo K20, apesar de refletir fenômenos de acumulação, pois muitas das

amostras posseum uma textura com tendênoia porfìritica. traduzindo assim dois niveis

diferentes de enriquecimento neste elemento. uma curva superior, reunindo os tonalitos 50-62

e 50-63, os granodioritos SO--jF e SO-58, os adamelitos SO-42 e SO-4óA e vários granitos; e

uma curva inlerior, oncle se alinham os tonalitos SO-5iA e S0-604. o granodiorito 50-61, o

aclameiito SO-56 e os granitos SO-3F e SO-44, embora esta última amostra plote fbra rio

diagrama



195

Apesar da dispersão exibida por estes elementos. o comportamento geral dos mesmos é

como elemento incompatível.

Para o Cs, distingue-se um grupo de amostras com teores mais baixos situados entre 5-

l0 ppm e, outro, com valores ao redor de 15 ppm. Num grupo de seis amostras não fbi

cleteotaclo a presença deste elemento. O primeiro grupo sugere uma evolução mais o menos

constante durante a diferenciação; o outro (curva superior), devido ao número reduzido de

amostra é dificit definil uma tendência.

Para o Na2O, a maioria das amostras situa-se no intervalo de 2-3o/o Duas amostras

caem fora do diagrama (50-62 e S0-45C), sendo justamente acluelas mais empobrecidas neste

elemento, respectivamente, l,47yo e 1,11"/o. Os difentes tipos composicionais apresentam

teores equivalentes neste elemento, sendo portanto impossivel diferenciá-los com base no

mesmo. Apesar, nota-se um decréscimo do Na2O com a diferenciação.

ELEM ENTOS DIi TRANSIÇÃO

Os elementos de transição tôm, no geral, compoftamento semelhante, mostrando

decréscimo com a diferenciação. Apenas o Nb mostra comportamento diferente dos demais. O

Pb cresce durante a diferenciação; o Sn contém valores abaixo do limite de detecção, assim

como a maioria das amostras analisadas para Cu.

Comparanclo-se os diferentes tipos composicionais, nota-se que os granitos e

adamelitos são mais empobrecidos em Fe2O3, com teores em geral entre 0,26 e 3,8370, com

apenas duas delas possuindo teores mais elevados neste elemento, o granito SO-454, com

7,63%o , e o adamelito 50-464, com 5,98%0. São rochas com anfìbólio e biotita e que exibem

textura cumulática na amostra 50-464. Para os demais elementos de transição, ocorre

superposição dos teores.

O Zr e o FIf exibem compoúamento idêntico, mostranclo uma c¡uebra nas culvas na

passagem dos tonalitos e granodioútos para os granitos. O granodiorito SO-3F e os tonalitos

50-62 e 50-63 são empobrecidos nestes doìs elementos, sendo mais acentuado no 50-62 (5-

6X). Estas amostras podem mesmo fazer parte de outra série. O teo¡ em Zr varia de 39 a 765

ppm, o de f-ìf de l,l a l6 ppm (Apêndice C)

O Y decresce com a diferenciação e mostra grande dispersão para os tonalitos e

granodioritos. O tonalito 50-62 é extremamente baixo em Y(1/2 clo valor esperado), enquanto

o granodiorito SO-3F e o granito SO-57 são muito enriquecidos (- lX). Os granitos possuem

teores ao redor cle 20 ppm. enquanto nos tonalitos, de 40 ppm. O granodiorito S0-61 situa-se

junto com os granitos.

Para o Nb, a curva de evolução dos granodiolitos e tonalitos é diferente dos granitos

Àquela mostra um enrìquecimento com a dilèrenciação e. esta. um empobrecimento. Na
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primeira curva alinha-se também o granito SO-454. Com exceção das amostras de duas

amostras de granito (SO-59 e SO-1128) que apresentam teores mais elevados em Nb, ao redor

de 30 ppm, as demais situam-se entre 7,8 e 20 ppm (Apêndice C.). Esta diferença de evolução

pode traduzir ou duas séries diferentes ou a cristalização de uma lase mineral que incorpora Y
quando da passagem para os granitos. Nota-se, por exemplo, que nos tonalìtos, e numa

amostra de granito (SO-454), a allanita não foi registrada petrografìcamente, ao contrário dos

granitos, onde ela é a fàse acessória fieqüente.

As curvas do Fe2O3 e do MnO têm comportamento semelhante e exibem um bom

alinhamento para o conjunto das amostras. Nota-se que, em ambos os casos, há um

decréscimo rápido com a diferenciação. I)uas amostras de granito, a 50-59 e SO-1128, sào

empobrecidas nestes dois elementos, com a última sendo mais acentuada do que a primeira. A
maior parte dos granitos possui teores baixos em F e203 (l%o e 2%) e MnO (0,02% e 0"06 %);

os tonalitos 50-62 e 50-63 são muito elevados neste dois elementos, entre 8,84 e 9,29%o e

entre 0, 1 56 e 0, I 8 i %, respectivamente. Os granodioritos variam no intervaÌo de 3, 66 a 8,11%o

em Fe203 e de 0,08 a 0,160/o em MnO (Apêndice C)

O Ni sugere duas curvas subparalelas com crescimento suave durante a diferenciação.

lJma engloba a maioria dos granitos e a outra engloba duas amostras de tonalito (S0-534 e

50-63), duas de granito (50-57 e 50-454) e uma de granodiorito (S0-3F). O tonalito 50-62 é

bastante enriquecido neste elemento(-4X). O teor em Ni na amostras encontrâ-se ao redor de

5pp,n.

Apenas três amostras apresentaram teores em Cu, as demais encontram-se abaixo do

limite de detecção do equipamenlo utilizado.

Lantanídeos

O Ce e o La apresentam o mesmo tipo de comportamento, com clecréscimo suave com

a diferenciação. O granito 50-59, com 400 ppm em Ce e 214 em La mostra-se enriquecido

nestes elementos ( -2X) (Apêndice C) lsto ocorre também com o granito S0-ll0A, porém de

f-orma menos acentuada. Nota-se uma curva superior, que reúne os granitos e uma amostra de

tonalito (S0-53,A) e, outra, inferior, que rune os tonalitos S0-62 e 50-63 e granodioritos SO-

3F e 50-61 Os teores nestes elementos são em geral mais elevados nos granitos, entre 50 e

100 ppm, em La, e entre 100 e240 ppm, em Ce; no tonalitos e granodioritos situam-se entre

I 5 a .i5 ppm e 25 a 75 ppm. respectivamente (Apêndice C)
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O Th e U apresentam também o mesrno tipo de comportamento, porém com apenas

uma curya de evolução. Nos granitos, estes elementos comportam-se como elementos

incompatíveis, Os tonaliios e granodioritos possucm teores em U igual ou inferior a 5 ppm e,

em Th, sempre inferior a l0 ppm. Os granitos podem chegar a 25 ppm em U e 87 em Th. O
granito 50-59, com 53 ppm em Th, mostla-se extremamente enriquecido neste elemento
(-sx)

Discussão

A análise global dos dìagramas Lipo |Itu'ker evidencia - para os diferentes tipos
composicionais - grande dispersão de elementos como Rb, Sr, Ba, Cs, K20, CaO,,{1203 e

Na20, como reflexo do efeito de acumulação de fèldspatos nessas rochas. Nota-se, por

exemplo, que várias amostlas enriquecidas em ;\1203, são igualmente em CaO e vice-versa.

Isto acontece também com o K20 e Rb.

Este mesmo tipo de dispersão também é observado em grande parte clos elementos de

transição e no grupo dos lantanideos. Várias amostras exibem texturas cumuláticas de minerais

Fe-Mg. Da mesma tbrma, isto também ocorre com a apatita. Destaca-se, nessas rochas,

presença sistemática de grandes cristais euhedrais de allanita.

As curvas rle evolução mostram quebrâs e mudanças <le inclinação na passagem dos

tonalitos/granodioritos para os granitos" conf'orme exemplilìcado nos diagramas do FIfi Zr e

Nb, neste írltimo oconendo inclusive inversão do sentido de evolução da curva.

Nota-se, também, o alinhamento de trôs amostras - duas de tonalito (50-62 e 50-63)
e uma de granodiorito (SO-3F) - em vários diagramas cle elementos traços, como do Ce, La,
Hf, Zr, Nb e Ba, sugerindo outra curya de evolução, com teores nestes elementos sempres

inferiores aos da curva principal. à exceção da curva tlo cs, onde os teores são mais elevados.

Nestas alnostras, não f'oram registradas allanita.

Algumas amostlas se dispõem fbra clas curvas de evolução clos diagramas analisados,

traduzindo assim um tipo de evolução dilerente das amostl as representativas da linha de

evolução do liquido magmático.

Das amostras mais criticas, relaciona¡n-se duas de granito (S0-59, SO-ll28), duas de

tonalito (50-62, 50-63) e duas de granodiorito (So-3F e 5c)-61). Estas âmostr.as sào

enriquecidas em vários elementos. os granitos ent K20. Rb. Nb, e Th, ou ainda em Ni e Zr
(SO-59), La, C-e. Sr e Pb; os tonalitos ern CaO e ¡\1203, ou ainda ern NIgO, Ni e Cu (S0-62); o
granociiolito 50-61. eur VIgO. Rb e Y. enquanto o SO-(;ì é em VIgO, CaO, P205, Sr e Ila. O
granito SO-59 ó empobrecido em MnO e Fe2O3, o SO-li28 em NInO, MgO, CaO, Na2O. Y
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e Hf; os tonalitos, além do P205 (50-62) e Na20 (50-63), juntamente com o granodiorito SO-

3Ir, são empobrecidos também em Ce, La, Hf e Zr; o granodiorito 50-61 é empobrecido em

Ce, La e 'fh. Outras amostras, menos problemáticas, são enriquecidas em um ou outro

elemento, como a SO-38, em 41203 e K2O; a 50-604, em CaO; a SO-45C, em K20; a SO-

56,emP2O5; a SO-87. em Th; a SO-tlOA, emCeeU; a SO-li2A, em 41203; a SO-57, em

Y. Mostram-se, às vezes, empobrecidas em algum elemento, como a SO-53, em N203 e Zn; a

SO-45C, em Na20, a SO-44 e SO-57, em 41203, respectivamente.

Petrografìcamente. várias dessas amostras exibem fèições texturais e mineralógicas

compatíveis com o ennquecimento em oertos elementos, como por exemplo, a SO-59, com

textura porfirítica (localmente), muito enriquecida em microclínio (entre 40 e 50%); a 50-61,

com textura cumulática de anfìbólio e apatita, ou ainda os tonalitos com ausência de allanita.
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äF j-Ìe Name C: \NEWPET\ROMP. ROC
06-02-t997 08:39:14
SampLe Ni70 Ni 71

s io12
TiO12
Al, 12 013
Fe 12 013
MnO
Mgo

i'{a l2 O

K120
P12 015
Tot af

LOT

Ms#

73.1-3 73.79
0.36 0 .25
t4.34 14.26
2.67 r.70

0.04 0.03
0.74 0.26
1.91 l_.07
2.25 1.86
4 .67 6 .87
0.15 0.09

L00 .27 100.18

Ni
Cu
Pb
Zn

Sn
w

Ni68C

73.15
0 .19
]-4.61

1.80
0 .04
0 .41
r.49
2.03
5.31
0.20

99 .22

0.09

31.09

3
1

ao
26

0.01
0 .01

163
0.01

604

16

8.6
6.60

103

16 .10
0.01

51.10
81.40

^4)

35.44 23.25

Rb

Ba

Ga

Nb
Hf
ZT
Y
Th
U

Na68_Ei

74.14
0 .11
L4.7I
1.30

0.05
0 .13
1- . 01-
2.08
6 .87

0 .06
100 .54

0 .57

16 .53

3
2

36
1B

0.01
s.90

)rc..
0.01

295
43
L6

5.4
6.90

81
52

10.60
3 .30

33 .50
52 .60

9
5

0.96

3B

Ni68D

77.46
0.08
L2.69

1.34
0.06
0.06
^ 

10
1.90
6.15

0 .0s
100.07

0 .20

8 .15

3
4

'lô

19

0.01
5.10

277
0.01

36
L6
76

5.4
5 .40

72
6I

13 .70
0 .01

27 .30
39.50

2

l6
24

220

572 340
L2t 82

16

200

Ce

Ni67C

77 .94
0.07
'I ? ?l
0.35

0 .02
0 .07
r .24
2.16
5.81

0 .13
101.01

0 .54

28 .37

3
1

36
10

0.0r-
0.01

IbU
0 .01

561
138

13

5.9
6.20

r9
2

L.44
0 .01

16.70

19 . B

34
4.65

72.80

Density

11 .0
9.00

115
15

27 .00

58.00
106.00

2 .34 2 .32 2 .33 2 .3r t 't^ 2 .30



äFile Name C: \¡¡¡wpnT\RoMP. Roc
06-02-L997 08:39: L3
Sample

sio12
Tior_2
Al_r-20r-3
Fe12013
MnO
Mgo
CaO
Na12O
K120
Pl_20r-5
Total

LOI

Mg#

Ni72E

61. B9
t_.18
r,6. r-B

7 .6r
0 .09
2 .00
3.90
2.9r
2.33

0 .48
98.57

0 . s0

34.23

B

23
19

101

0.01
0.01

Ni68B

64.73
r.1-2
15.BL
6.31

0.07
1.56
3.68
2.59
2.57

0 .45
98. B9

r .08

32.87

L2
3

20
B3

0.01
0.01-

Ni
Cu
Pb
Zn

Sn
I^l

Ni69

67.67
0.93
14 .66
6.L9

0 .09
2.76
¿ . o¿
2.00
1 .80

0 .08
99.00

0 .60

46 .89

44
25
11

r02

0.01
0.0r-

Rb
Cs
Ba
Sr
Ga

Nb
Hf
Zr
Y
Th
U

Ni72F

68.65
0.72
T4.86
4.82

0.07
1.07
2 .42
2.37
4 .58
0.34

99 .90

0.25

30 . s4

6
4

22
64

0.01
0.01

Ni67A

70.76
0 .60
t-4 .55

4 .85
0.08
1.39
^ 

a-z.o I
2 .09
3 .s2
0.27

100.78

0.27

36.2t

B

7
25
64

0.01
0.0r_

l-95
13.30

437
165

20

22 .8
7 .60

244
44

L4 .40
0.0r-

63.50
L22.30

201

Ni72B

69.46
0.s9
1"4.56
3.93

0.05
0.90
2.3L

2 .40
4.35

0 .28
98.82

0 . s0

31,.20

6
6

24
50

0 .01
3.30

f-!ct

Ce

L57
5.70

330
L4L

23

31.0
19 .40

910
60

31.90
0 .01

98.00
i99.30

Density

9B
0.01

39s
]-69

22

17.0
10.50

263
37

19 .50
0 .01

63.10
115 .40

226
7. B0

548
l-63

22

22.7
8.70

263
33

5 .20
0.01

47.80
93.20

2 .43

L2B
0.01

479
l-35

18

13. B

6. B0
198

31
17.90
0.01

54 .10
96.90

2 .4r

192
0.01

454
143

20

16 .4
7 .20
)))

26
8.20
0.01

52.r0
80.30

2 .40 2.37 2.37 2.36



äFile Name C: \NEWPET\ROMP. ROC
06-02-L997 08 :39 :13
Sample

s io12
TiO12
A112013
Fe12O13
MnO
Mgo

Na12 O

Kl20
P120i-5
ToC al"

LOt

Mg#

Ni
Cu
pb

Sn
W

.Ab3 BB

68 .56
0.66
14.89

3 .95
0 .06
L.67
2.89

2 .57
4 .58
0.31

r00.14

0 .36

45 .57

1_7

3
29
57

0.01

AG

73.27
0.30
13 .03
2.6L

0 .04
0.60
2.96
2.14
2.70
0.09

97.74

0 .43

3I .28

'7

:t5
33

5 .00

73
13 .00

615
169
I4

8.5
7 .60

L50
9

3 .10

32.00
43.00

AGT27D

7 0 . 84
0.39
13 .07

2.BB
0 .05
0.68
2.36
1.91
4 .02

0.14
96.34

0.57

3l_.86

Rb

Ba

Nb
HT

Y
Th
TJ

65.11
0 .64
15 .91
4.96

o.0'7
1 .40
3.49
2.32
3 .60

0 .25
97 .75

0 .56

35.86

9

7I

4 .00

_.i_1"0

223
19

13 .0
8 .10

244
5

AG2OC

64.40
0 .78
15 .90
5.79

0.08
1.63
4.49
2.34
) 1)

0 .24
97 .97

0 .35

35. B0

119
0.01
L640

19

13 .0
9.50
))a

15
12.50

0.01-

66 .60
116.00

202

La
Ce

AG2 OB

62.6L
0.8s
L6 .25
6.61

ô nq
7.87
4.75

) 1A
) 1, F,

0 .24
91 .99

4.47

35.91

Dens 1t.y 2 .34 2 .34 2.39 2.47



äFile Name C: \NEWPET\ROMP. Roc
O6-02-1997 08 :39:12
Sampi e

s io12
Tio 12
A112013
Fel2O13
MnO
Mgo
CaO
Na12O
T{1?aì

P1_2015

r,oI

Mc#

AG2 OA

63 .2r
0.94
r_5 .51

6 .93
0.09
2 .03
4.58

) )l

0.33
98.r7

0.36

36.7L

13

t4
84

6.00

Lt7
l7 .00

550
207
2I

16 .0
8 .80

236
26

9.20
4.70

54 .00
93.00

AG2 3B

58 .43
1.l-0
16 .61

B .3s
0.!2
2.39
+.67

2 .28
2.79

0 .35
97 .09

0.67

36.18

Ni"
Cu
pb
Zn

AGT27H

48 .99
1 1)
L7 .57
LO.L2

0 .16
4.70
7.47

) '7 C)

0.65
96 .84

1.02

47 .9L

31
3l-
I6
84

Sn
W

Rb

BA
Sr

Nb
Hf
Zr
Y
Th
U

Ab3 8C

59.56
1.04
16 . 1l_

6 .36
0 .10
3 .85
5 .08

2 .83
3.84

o .52
99 .29

o.67

tr,^ ç,)

45
7

L6
55

0 .01

Ab3 6B

77.47
0.06
13 .09

0.88
0.05
0.02
0.86
2.t0
5.67

0.03
L00.22

0 .13

4.31

4

36
1L

0.01

203

Ab3 8D

1É. A ()

0.15
L4 .21-

1 .50
0_03
0.17
L .44
2.62
4.9L

0 .05
100 .56

0 .33

18.33

28
15

0 .01

Dens i ty

1l- 8
14.00

835
540
I7

18 .0
5.00

L57
30

6.00

54.00
r13 .00

106
7.la
L523

540
I6

13 .0
5. B0

1t(
r9

3 .50
0 .01

37 .30
65.60

2.42

32r
0.01

57
30
I9

27.0
5.20

BO

50
32.00
10.00

30.90
37.30

2.45

98
0.01

943
643
L'l

13 .0
6 .24

L37
13

32 .00

56.50
95.10

2.53 2 .44 2 .30 2.32



äFil-e Name C: \NEWPET\ROMP. RoC
06-A2-1997 08 :39 :11
Sample

s io12
TiOl-2
A112013
Fe12O13
MnO
Mgo
Cao
Na12 O
Kl20
P 12 015
Total

LOt

Mg#

Ni"
Cu
Pb
Zn

Ab3 8Ä

73.44
0 .30
13.74
2.12

0.03
0 .51-
1.10

'I ?O

6.75
0 .17

99.95

0 .19

11 )1

4

27
26

73.93 72.4I
0 .35 0 .40
14 .10 15 .02
2.40 3 .08

0.04 0.05
0 .42 0.88
r.26 2 .69

a 10 t ôo
5.73 2.77

0 .16 0 .18
100.67 100.46

0.38 0.16

A-1r3 4

Sn
w

Ab3 7

Rb

Ba
ò.L

Nb
Hf
ZT
Y
Th
U

Ce

Alr3 5

7r.73
0.44
13 . B5
2.88

0 .04
0.56
1.38
7.87
5.91
0.L7

9B .24

0 .37

27 .80

7
0

25
31

0.01-
0.01

305
9 .00
5 118

17

17.0
I .10

275
38

49 .10
3 .30

173.60
29r .40

25.74

4
0

25
26

Ab3 88

68 .56
o .66
14.89

3 .95
0 .06
r.67
2 .89

4.58
0.31

100 .14

0.36

L7
3

29
57

:.0'

'r!9
0.01
1640

19

13 .0
9 .50

??o
15

12 .50
0.01

66 .60
116.00

L92
6 .20

all

L4

9.8
l-l- .00

]-9"7
15

30.00
0 .01

70.10
720 . 40

204

36.L4

9
6

18
39

6.20 0.01
3 .10

AG

73.27
0 .30
13 .03
2.67

0 .04
0.60
2.96
2.74
2.70

0 .09
97.74

0 .43

3L .28

7

15
33

5.00

'13
13 .00

615
1-69

T4

8.5
7 .60

150
9

3 .10

32 .00
43 .00

346
0.01

359
r07

19

20.4
8.40

209
30

41 .50
3 .40

101.00
r83.90

Dens ity

L26
0.01

583
294

18

10 .0
L90
I77

15
22 .00

0 .01

45.90
77 .20

2 .32 2 .33 2 .35 2.33



äFile Name C: \NEWPET\ROMP. RoC
06-02-1997 08:39:10
Sampi e

siol2
TiO12
A112013
Fe12O13
MnO
Mgo
Cao
Na12O
K120
P 12 015
Tot al
LOI

Mg#

BJ117B

70.28
o .23
14.13
2.44

0.07
0.47
2 .52

2 .79
4 .02

0 .07
96.42

o.74

2'7 . 6L

3

,o

8 .00

L2I
s .00

310
90
76

7.5
I .10
r4r

15
12 .00

5 .50

44 .00
6B .00

B,f 118 C

72.38
0.20
1_3.94
1.35

0 .03
0.38
1. L0
r .45
7.87

0 .23
98.93

o .25

35.79

Ni
Cu
Pb
Zn

BJ1].9 E

75 .00
0.14
l-3 .54

0 .93
0.03
0.L7
r.4t

1 .65
6.7L

0 .18
99 .'7 6

0 .41

26 .58

4

31
13

7.80

222

L44
l3

3.1
4.50

,17

I4
11 .00

Sn
W

Rb

Ba

Nb
Hf
Zt
Y
Th
U

La
Ce

BJ119C

73.30
0 .13
L3 .27

0. 81
0.03
0 .13
T .2L
1.86
6.05
0.09

96.88

0 .29

24.12

B.I119D

72.86
0 .09
1_3 .52
r .29

0.05
0 .19
0 .97

1.61
7.LL

0 .09
97.78

0.36

205

B.f 117D

74.39
0 .04
L3.44
0.73

0.05
0.09
4.97
1.84
6.36

0 .08
97 .99

0 .23

L9.62

Dens ity 2 .34 2 .37 2.3r 2 .3r 2.3r ? ?n



äål-il-e Name C: \NEWPEl'\ROlvlP . ROC
06-02-1997 08 :39 :10
Sampl-e BJ119I BJ27

sio12
Tio12
AI12013
Fe12O13
MnO
Mgo
CaO
Nat2O
K12 0
Pr-2015
ToL al
LOI

M9#

Ní
Cu
Pb

Sn
W

57 .33
L .2!
L7 .04

9 .55
0.L7
3 .14
5.90
2.57
1.08

0 .41_
98 .40

39.44

L4
24
18

106

9 .00

49

375
2r0

23

19 .0

158
77

40.00
88.00

64.39
0.86
1_6 . t2

5 .45
0 .07
1.64
5 .55
2.L8
1.31

0 .16

0 .11

37 .34

8,f25

61.13
0. 83
17.98
5.69

0.07
1.84
6 .16
2.27
1.60

97 .84

o .24

39.04

L2
6

14
6I

6.00

59
9 .00

s80

2I

12.0
9.00

287
10

6.00
4 .00

54.00
89.00

Rb
CS

Ga

Nb
Hf

Y
Th
U

BJ119B

66.99
0.74
15.42

4 .92
0.08
1.48
4 .44
2.59
2 .24

0 .24
98.74

0.36

37 .33

8J117 C

66.78
0.59
:-4.65

4 .32
0.07
1.08

2 .58
2 .60

0 .23
96.27

0.72

33 .11

5

23
74

7 .00

r09
s.00

338
r43

19

15 .0
5 .10

18l-
2A

7 .30

44 .00
72.00

I
6

r2
66

206

Ce

BJT24

70.83
0.47
13 .56

3 .04
0 .04
0.80
3.07
L.74

0. r-0
97 .20

0.88

34.26

6

16
3B

5.00

97

l-69
16

8.7
7 .30

178
7

4.40

44

310
20

r0 .6
7 .30

236
8

18.00

Dens i ty 2 .48 2.42 2.44 2 .39 2 .38 2.35



äääFile Name C: \NEWPET\ROMS03 . ROC
06-02-1997 08:29:15
S amp] e

sio12
TiO12
A112013

MnO
Mgo
CaO
Na12 O

K12 0
P 12 015
Total

LOI

Mg#

N1
Cu
l,t)
Zn

!f

s044

'19 .03
0.04
12 .21-
0.91

0 .03
0.02
4.42
2.72
/I a)

0 .02
99.6a

N ?J

4.17

5

24
38

10 .00

115

44
7

')^

4 .60
39
25

r_0.00
5 .50

24.00
38.00

sos 6

'13 .20 /5 .56
0 .11 0 .13
15.08 A3 .82

1 no 1 ))
0 .04 0 .03
0 .L7 0.13
1-.43 0.73
2.8r 2.53
3.79 5.24

o .a2 0.05
97. 85 99 .44

S041B

Rb
Cs
Ba
Sr
(,d

Nb
Hf
Zr
Y
1tl
U

506 OB

'/5 -r5
0 .14
l.3.42

L .23
0 .04
0.07
L.r7
2.L7
s .06

0.05
98.49

0.91

10 .13

4

51
22

L0.00

))1

323
702
l8

L: . u
6 .10

r07
18

45.00
7 . A0

60 .00
105 .00

0.50

23.60

5

38
36

6.00

]-'7 t
218
r01

19

10 .0
I .00

52
l3

7 .50
4 .80

22 .00
40 .00

so110A

73 .80
0 .15
L3 .2t
l-.53

0 .04
0.07
1.34
2.tr
5 .01
0.03

97.30

0 .36

L53

4
4

64
23

9.00

244
13 .00

4r4
168

22

21 .0
9.00

195
22

25 .00

107 .00
182 .00

0 .21

77 .43

207

La
Ce

73.74
0.16
1,3 . 91
1.53

0 .05
0 .19
1.09

2 .08
5.91

0 .07
98.73

0 .40

79.74

3

37
32

4.00

234
5 .00

120
t-9

7 .50
118

L6
50.00
r3 .00

71.00
141.00

Dens Ì ty 2.32 2 .3L 2.32 2 .32



äFile Name c: \NEWPET\ROMSO3 .ROC
O6-02-1997 08 :29 :16
S ampl" e

sio12
Tio12
A112013
Fe12O13
MnO
Mgo
Cao
Nal2O
Kr20
pL20r5
Total

LOI

Mg#

so4 3

72.37
0 .19
1¿ ?1

2 .04
0 .04
0.18
r-.73

4.65
0.08

9B .26

0.8s

14 .87

4

so61

69 .64
0 .25
15 .15

3 .66
0.08
0.62
3.37
, qn

3 .06
0.16

98 .49

o.27

25.L2

4

5L

8.00

62

2'7I
15

f . i0
f1q

22

Ni
Cu
Pb
Zn

s04 0

72.39
0.30
14.24

3 .13
0.06
0 .22
I.77
2.7L
4.72

0 .10
qq Á?

0 .16

Rb
CS
Ba
Sr

Nb
itr
Zr
'T

Th
U

so5 7

72.53
0.31
12 .93

3 .15
a.02
0.L2
L.46

2 .55

0.08
97 .9L

0 .41

3

2L
34

7 .00

92

1390
137
I7

B.4
7 . i-a

L92
L7

11.00
3 .20

60.00
101.00

SO6OA

68 .20
0 .34
15.70
4.30

0.09
0 .34
4.75

2.88
L .66

0.11
97.76

0.29

13 .54

208

I-.,a

Ce

so4 2

66.39
0 . s3
15.34
5.31

0.09
0 .5b
2 .66

0 . 16
98 . 3 r

0 .2t

Dens i iy

23
59

11.00

L46
9 .00
10 01

14
1B

17 .0
1i.00

293
60

1.4.00
5 .00

77.00
r36.00

2 .33 2.36 2 _34 2 .33 2.38 2.3i



äFile Name C: \NEIIPET\ROMS03 . ROC
06-02-1997 08:29:17
SampIe

s io12
TíO 12
A1 12 013
Fe12Ol- 3
MnO
Mgo
CaO
Nal2 O

K120
P 12 015
To Cal-

LOI

Mq#

so5 9

69 .26
o .64
1,4 . 0'1

3 .83
0 .07
0 .60
2 .29

2 .07
5 .33
0.2L

98 .36

0.57

23 .68

6

45
69

7 .00

t10
7 .00
131"5

306
27

31.0
12.00

43
53 .00

3 .50

2L4 .04
399 .00

S04 5A

69.26
0.64
a4.07
3.83

0.07
0.60
2 .29
2.07
5.33
0.21

98.36

0.57

23.68

6

37
113

4 .00

.7 -)

6.00
1590

179
,n

19 .0
14.00

194
49

10.00
4.30

92 . OA
165.00

NA
Cu
Pb
Zn

SO3 F

6l_.85
0 .84
]-5.46
8.L7

0 .16
1.81
4 .10

2 .98
2 .06

o.27
97 .69

0.27

30.49

5

74
'1 )ñ

L00

r42
17 .00

530
156

27

16.0
6.70

]-70
95

L70
3 .40

36.00
75.00

Rb
Cs
Ba
Sr

Nb
Hf

Y
Th
U

Ce

so6 2

55.30
0.96
r7.39

9 .29
0 .16
4. t-8
I .01
L.7T
1.38

0 .25
98.62

0 .56

47.I2

I7
10
11
80

6 .00

50
15.00

s00
)41
r8

9.3
3 .10

'I t?
a-)

3 .30

2i .aa
55.00

so6 3

:ltt. J+
0.97
18.10
I .84

0 .18
a .64
6.54
2.99
1 .10
0.31

99.01

0 .18

26.87

4

15
95

8.00

29
13 .00

530
352
2t

12.0
I .10

310
45

4.00
3 .40

35 .00
67 .00

209

so112 B

64.54
1.l-l-
14 .53

0 .26
0 .07
I.17

2 . A4
4.94
0.42

9r .82

0 .68

B9 .91

9
5

101

7.00

208
6.00
1680

317
2I

30.0
l-6.00

765
4I

21.00

104.00
234.00

Dens i ty 2 .35 2.35 2.43 z .5t 2 .46 2.35



äFil-e Name
o6-02-1997
S amp] e

sio12
Tio12
Al r_2013
Fe12O13
MnO
Mgo
CaO
Nal2O
Kl-20
P 12 015
Tot al-

LOI

Ms#

Ni
Cu
Pb
Ztr

w

C: \NEWPET\ROMSO3 . RoC
09:29:34

SO 3A

73 .31
o .26
L4 .64

3 .02
0.07
0.47
2.07

3 .00
3 .30

0.09
100 .23

o .26

23 .56

Rb

Ba
Sr

Nb
Hf
Zr
Y
Th
U

c_â

210

Dens i ty 2.34



Apêndice Ð- Descrição sucinta das amostras datadas
radiometricamente pelo método Rb/Sr

!1tó!iy leno do' Òrgàos (SO): Foram daradas nove amosrras (l a 9); SO 3A, SO 3ts, SO
3C, SO 3D. SO 41A. SO 534. SO s3B. SO 57 e SO 58.

1- so 3A - Proc.: Pedreira olaria, Nova Friburgo. Macro: granito leucocrático, cinza claro,
grosso, porfirítico. foliado, oom ceroa de l5% cle biotita. Côntém enclaves miórogrzLnuluesescuros' finos a médios, de composição diorítica a quartzo diorítica, juntam"ente com
com sc'gregações tipo "schlierens", constituidos de biotita, que conferem um estrutur¿r
orientada à rocha.

2- so 3B - Proc.: Idern anterior. Macro: Iclêntico a. anterior. porém com menor quanti<1ade
em biotita (< l0%), Predominam estas duas fàciologias no afloramento.

3- so 3c - Proc.: Idem. anterior. Mar:ro; grimodiorito fino a médio. equigranura', mais
empobrecido em biotita F5%) e mais enriquecido em plagiocrásio do que os untäio.".. 

'

4- so iD - Proc.: Idem, anterior. Macro: tonarito médio a grosso, cinza esverdead'.
equigranular, com ce¡ca de 5% de biotita e mais ¡ico em plagioclásio'do que o anterior.

5- so 414 - Proc,: Km 52 da llr-040 (Rio/Juiz <1e Fora), a 1,5 Km clo acesso de pe<Jr<-r tro
Rio. Macro: granodioriro leucocrático, branco a rosado. de granulação grossa, foliado, com a
olientação clefinicla sobretudo pela biotita (-10%). oco.rem injeçoés dJ pegmatitos .to, "-FK (60-70%) e pobres em biotita ( 1 -2%), assim como diq'es- (ñzsraos^eide leucograniros
rosados. de granulação tìna. com estrutura <ìe tluxo ígnea paralela ao contato.

6- so 534 - Proc.: Pedreira na estrada Teresópolis/Sumi<louro, a r,5 Km a Norte do acesso
para Nova Fribu.go. \lacro: grzLnito reucocrático. de granulação grossa. isótropo, rico em

l"filó]: (-19"/"): Micro: plagioclásio (antipertítico) > FK (Lnicroclínio) = quartzå>> máfìcos
(anfibólio >>biotita). corn apatita e ziroão como aoessór'ios nlais abuntlantes. ocorren<lo aintla
1ilani1a e opacos; o plagioclásio encontra-se locarmenre scricirizado. cu,'pur4.áo, fuu.t"odiorítica a monzociiorírica.

7- SO 538 - Proc : Idenl anterio¡.. À'facro: granito/granodiorito leucocrático. de gr¿nulaçào
grossa, <1e tendê¡rcia p<-rrfirítica" foliado, rioo em biotita (r5 a 2o%), corn ponñrações cle
granada Micro: quanzo > microclínio >máficos (anfibólio - biotita) > plagiocliisio, cánt"n,lo
grande 

. 
quantidade cie apatita. zircão, opacos. ritanita e allanita (granães cristais) como

acessórios. esres três úhimos formando fases cumuláticas:

8- so 57 - Proc: Estrada Teresó polis/Sumidouro, no vale do rio paqueque^ a 5.0 Km cro
acesso para ¡\ndradas, \facro: granito rosado, leucocrático. cle gramrlaçãò grossa. foliado.
:9t FK lenticul¿'izado. que junramenre com a biotita i--5%) salientam'a diação tla rocha.
Micro: microclínio ;' quarrzo > plag.ioclásio>> biotita + anfìbólio. os acessórios são allanita.

211
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zilcão, apatita e opacos. Allanita e ferro-magnesianos formam texturas cumulátioas. O

plagioclásio encontra-se localmente sericitizado.

9- SO 58- Proc,: 5,0 Km a Norte do acesso para Sumitlouro. Macro: granodiorito

leucocrático, foliado, de granulação grossa, com feldspatos lenticularizados" contendo cerca de

1O%o em biÕtita. Micro: plagioclásio rø matriz ou como megacristal (aurtipertítico), com

nrenores quanti<latles de quartzo, anfibólio. rnir:roolínio (-10%), tctdo titanita (oumulátioa)'

apatita e zircão como acessórios abund¿mtes.

Batólito Angelim (AG): Foram datadas cinco amostras (10 a l4): AG 208; AG 214: AG 22;

AG 234 e AG 238

l0- AG 208- Proc.: Estrada São Fidélis/Carnbiasoa. Macro: tonalito mesoocrático, foliado, de

granulação grossa, porfirítico, conten<lo cerca de 25o/o de biotita, afìfibólio, e cristais de

granada (< 1%). Predominam cristais de feldspatos lenticularizados e elipsoidais, numa matriz

rioa em máficos, com tamanho cle 0,2 a 0,4 cm. Micro: textura grano blátic¿r-/cataclástica.

orierrtacla, oom Ìnatriz recristalizada, ern rnosaico, corn predorninio de plagioclásio (30-40%),

em geral antipertítico (megacristais), com extinção ondulante. seguido de máfioos (infibólio >

bioñta), quanzo (-20%), FK (^15%), granada com inclusões de biotita e quartzo, aparecendo

alla¡rita (zonada), apatita, zircão e opaoos como principais acessórios.

l1- AG 2171- Proc.: Estratla São Fi<1é1is/Carnbuoi, proxirnidades da looalidade de Dois Rios, às

magens clo rio P¿uaíba {o Sul. Macro: tonalito de granulação grosssa. foliacl<.r, porfirítico. com

rnelacristais (até 3,5 cm) de feldspato branco. quadráticos e lenticularizados, rico em granada

1-iø), senclo corta<lo por granito hololeucocrático, t¿Lrnbém foliado, mais fino, com < 2o/o em

biorita. Micro, ehgioclasio (-50%), quàrtzo (-25yo) e biotita (-15%), contendo granada

(-5%) com inolusões cle c¡uartzo e biotita (orientada), tendo também intercrescimento

simplectítico com esta última.

12- AG 22- Proc. Iclem. I,0 Km arliante do ponto anterior, no sentirlo cambur:i. Macro:

Idêntico ao anteriot, Mioro:l-exLura recristalizada, granoblástica. com rlomínios equi c
inequigranularesl plagioclásio (-50%), q)arIzo (.-20Yo) e máficos (biotita>>>anfibóiio)

(-l5yù, contendo ainda apatita. zircão, opacos e granada como acessórios'

l3- AG 234- Proc.: lclem. próximo do contato do corpo. Macro: tonalito meso/leucocrático.

fr¡1iatlo, c1e granulação grossa, porlìrítico, corn pontuações de granada. Micro: textura

recristalizacla, tòrteurente orientacla, com cristais de plagioclásio não maclados, quartzo com

extinção ondulante ou não (recristalizado)" e quantidades menotes de biotita (-10%).

14- AG 238- Proc.: Iclem. Maoro: tonalito mesocrático. l'oliado, médio a grosso, porfuitico.

rico ern bioúra (-25%), contendo ponruações <.le granada. Micro: Plagioclásio (-50%),

máficos (biotita>>anfibólio) (-20%), quartzo (--10%) e FK intersticial. contendo gralada (2 a

3%) (com inclusões de quarlzo e biotita). apatita e zircão como acessó¡ios mais abundantes.



213

Bukilito Nilerói (NI): Foran datadas sete amostra (15 a 21); NI 674, NI 67C. NI 68C. NI
68D, NI 68E, NI 68F, NI 69.

15- NI 674- Proc.: Pedreira abandonada em Niterói, próxima ao acesso da Ponte. Macro:
granitóide muito grosso, gnaissificado, com megacristais de feldspatos (até 10 om) orientado,
de forma subteteurgular e elipsoidal, periàzendo cerca de 30 a 40Yo ern volurne da rocha.
Micro: textura granoblástica heterogênea, com clomínios equigranulares finos e

inequigranulares médios, destacando-se megacrisrais de plagioclásio e de FK (microciínio)
orientados juntamente com a matriz; a rocha contém plagioclásio (^'35%), .¡uartzo (-35o/o),
rnicroclí¡tio (-I0%) e biotila (5-I0%), ocorrendo grartada. apalita, zircão e. rnais rararnerrte.
opacos como acessóri<ls.

16- NI 67C- Proc.: Pedreira abandonada em Niterói, próxima ao acesso da Ponte. Macro:
granito cinza esbranquiçado, hololeucocrático, de grirnulação grossa, foliado, em forma de
soleira, de espessura decirnétria a nrétrica, enoaixado em grturitóide grìaissilicado. de
composição granodiorítica./tonalítica, ambos contendo cristais cm cle granada (1,0 a 2,0 cm).
Micro: textura granoblástica, inequigranular. contendo microclínio > quaftzo>> plagioclásio e

biotita cloritizada (<2o/o). O zircão é um acessório abundanfe, ocorrenclo ainda apatifa e raros
opacos.

l7- ¡il 68C- Proc,: Grande pedreira dcsativada de Niterói, à direita da saida para São Gonçalo.
Macro: granito branco. hololeucocrático. foliado, muito grosso. que ocorre na forma de
soleiras. concordantes a subconcord¿¡ntes com a foliação da rocha encal\¿ìnte, perfazenclo de
cerca de 20%o do allor¿unento.Esta rocha é muito rir:a em feldspatos. sendo cornum pontuaçòcs
cm tle granada (3 a 5%). Micro: textuÌa ¡ecristalizada, orientada, com finas bzurdas (mm)
granoblásticas. equigranulares. em alternância inegular com bandas ou leitos ( mm) de

quartzo, sendo constituida por microclínio > quartzo> plagioclásio e biotita ('5%), com
granada. apatita. zircão e opacos como acessóri<-rs, aparecendo ain<Ja. localmente, como
minerais de alteração sericita. associada ao plagioclásio. e muscovita a biotita.

l8- Nl 68D- Proo.: Iclem. anterior. Macro: grzrnito hololeucrocrático. fino, foliado, na lbrma
tle soleira. conì cspessura de ordenr méLrica (< l0 rn), tle ocorrência subordirrada no
atloramento. E uma rocha pobre em máficos (-- l% de biotita). com pontuaçÒes mm de
granada. Micro: microclínio (.-15-a0%), quartzo (-35%) e plagioclásio (20-25%), oconendo
ainda granada (-lYo), zircão, opacos e fluorita: minerais de alteração ocoffem localmente.
senclo representado pela rnuscovita. a partir do FK, e sericita. tlo plagioclásio.

l9- ì.iI 68E- Proc.: Idem. ¿rnterior. ÌVfacro: granito leucoorático, de granulaçã<-r grossa,
porfirítico. fortemente foliado. sendo pobre em biotita (.-2Yo) e com pontuações de granada
(-1%). Micro: textura grzuroblástica. recrisraliza<la. com matriz fina. equigranular, contendo
cristais nlaiores de microclinio e quartzo. este últinro con extinção ontiul¿mte lbrtíssirna.
Preclominam microclínio (*35-40%), quartzo (-.35%), plagioclásio (-20-25%), ocorrendo
como acessórios granada. zircão e menores quantidades de opacos; localmente ocorrem como
minerais <1e altererção muscovita associada ao FK e sericita ao plagioclásio.

20- NI 68F- Proc.: Grantle petlreira desativada cle NiLerói. à direita tla saída pzLra São Gonçalo.
Macro: granito leucocrático idêntico .ro ¿urterior. porém não porfirítico. ocorrendo tanrbém
como uma fàciologia subordinada no afloramento. Vlicro: texrura granoblástica. recristalizada.
inequigranular. contendo pequena qu¿intidade de biotita (.:2o/o). A mineralogia é cc¡nstituitla
por rrticroclirtio (.'35-40%). quartzo (--35%) e plagioclásio ('-25%). ocorrendo corno
¿cessórios g,rernarla. zircào. apatita e opacùs.
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21- NI 69- Proc.: Estrada Tribobo/ Maricá, próximo do acesso ptua Pendotiba. Macro:
gradtóide foliado, de granulação grossa./muito grossa. contendo rnegacristais de feldspato de

até 10 cm. Esta rocha está encaixada em gnaisses kinzigíticos. Mioro: textura recristalizada,
heterogênea, com domínios equi e inequigranulares, destacando-se porfiroclatos de
plagioclásio (antipertítico) e de microclinio (pertítico), r.om plagioclásio (30-40%), quartzo
(25-30%) e biotita (< 10%), e corno acessórios granada (-3%), opacos. zircão e. rnais

raramente, apatita.

lulaciço Pedra Branca (PB): F-oram datadas 6 amostras (22 a 27); PB 734, PB 738, PB 75,,

PB'17é',P877C e PB 784.

22- PB '73A- Proo.: Pedreira do Ibrata. Macro: granito rosado, cle granulação grossa,

porfuítico, com estrutura cle fluxo ígneo (N70E/50NW), mostrando bandamento
composicional salientado por leitos rnais enriquecidos ou empobrecidos em biotita. Ocorrem
ainda enolaves dioritico e pegmatitos, estes últimos seccionando o b¿Lndamento magmático.
Micro: rrúcroolinio ( *a0%), plagioolásio (-20%), quatLzo (-35%) e biotita (-2-3%),
ooorrendo como acessórios apatita. zircão e opaoos.

23- PB 738- Proc.: Idem, anterior. Macro: granito leucocrático, muiio grosso a pegmatóide,
que seociona o b¿urdamento magmático do grarito anterior. Micro: textura hidiomó¡fica,
oorrteûdo rnicroolûrio (-35%), plagioclásio (-30%), quartzo (-309/o) e biotita (-59t),
localrnente clclritizada, ocorrend<l como acessórios comuns ziroão, apatita e opacos.

24- PB 75- Proc.: Vertente None do Morro Capitão lgnácio. a 2,0 Km da estrada que liga
Carnpo Grande a looalidade cle Gu¿ratiba. Macro: cliorito de cor escura, médio a grosso.
isótropo, locahnente porfìrítico.

25- PB 77A - Proc.: Pedreira desativada ao longo cla mesma estrada do ponto zrnterior. a 500
m do entroncamento com a estrada Alvaro de Andrade. Macro: granito rosado, leucocrático.
de granulação média, rico em allanita, com estrutura de lluxo ígneo (N50E/55SE) idêntica ao
da pedreira lbrata. Ocorrem também enclaves microgranulares decimétricos a métrìcos,
orientados (N10E/60S8), de composição dioritica. e veios pegmatiticos rosados.
hololeucocráticos, contendo allanita. Micro: microclínio (-35%), plagioclásio (-25%o), quartzo
(35-40%) e biotita ( I -3%), contendo r:omo ar:essórios allanita, zircão, apatita e, em menor
quantidade. opacos; ocorrem grandes cristais de muscovita associada ao FK, localmente
sericita ao plagioclásio ou ainda clorita + muscovita associadas a biotita.

26- PB 77C - Proc.: Pedreira desativarla ao longo da l¡resrna estrada do ponto antedor. a 500
m do entroncamento com a est¡ada Alvaro de Andrade. Macro: granito muito grosso a
pegmatítico. rosado. rico em allanita. em lbrma cle bandas subconcordantes, cortando os
enclaves dioríricos releridos acima.

27- PB78A - Pror-:.: Petl¡eila ern ativitlade nos arredores de Carnpo Grande, a leste da cidarle.
na vertente oeste do Morro do Lameirão. próximo ao Rio da Prata. Macro: granito
leucocrático.
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Maciço Sunu (SN) : Forarn datadas sete amostras (28 a34): SN 09, SN 11, SN 13, SN 14, SN
I8A, SN 188, SN I9B.

As amostras deste maciço foram coletadas ao longo de uma estra<la N-S, que liga a Br-
101, a Sul, a localidade de Frades, na parte Norte do maciço.

28- SN 09 - Proc.:4.2 Km a Nr.¡ne do entroncamento da Br-101. próximo ao rio Macaé.
Macro: granito ci¡za claro, equigranular,, Iocalmente porfirítico. de granulação média a grossa^

não foliado, com cerca de l0% de biotita.

29- SN 11- Proc.: Acesso para Fazenda Baião. Macro: Idem anterior, porém com menor
quantidade em biotita (-5%) e gremdes cristais de quartzo que se destacam da matriz. Mior<¡:

microolínio > plagioclásio 
= 

quartzo >>> biotita; com apatita, zircão, opacos como aoess<'rrios:

presença abundante de minerais de alteração. com sericita associada ao plagiociásio.
muscovita ao FKe clorita a biotita.

30- SN 13- Macro: granito cle cor cinza, inequigranular, isótropt-t, firo a rnéclio, porlìritict-r.
com megacristais cle FK de até 1.0 cm, empobrecido em biotita (< 5%).

31- SN 14- Macro: idêntìco o anterior. ocorrendo também quartzo como megacristal.

32- SN 184- Proc.: 3.5 Km a Sul da localidade de Frade. Macro: granito cinza cl¿ro.
isótt<-rpo, rle granulação rnéclia, corn rnegaoristais esparsÒs de FK e glornérulos de bit-rtita.

33- SN l8B- Proc.: ldem, amostra anterior. Macro: pegmatitos associados ao granito
anterior; possui granuiação muito grossa e contém "packets"de biotita de 1,0 a 3,0 cm.

34- SN l98- Proc.: 5.5 Km a Norte de lrrades, Macro: granito rosado, isótlopo.
holo leucocrático. de granulação rnétlia, localrnente rnais grosso. de tcndência porlìrítica, oom 2
a 3% de biotita.
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