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RESUMO

Na região de São Fidé1is, no Estado do Rio de Ja_
nerro, ocorren as unidades rnetaplutônicas Bel.a Joana e Angelin e

as netassedirnentares Catalunha, São Fidélis e Santo Eduardo, cu_
jas idades prováveis são do n6dio ao final do proterozóico. Todas
as unidades estão .estruturadas segundo urn padrão de foliação SW-
NE con nergulhos fortes.

A associação charnockítica Bela Joana apresenta a
configuração de un naciço lenticular e una faixa estreita, separa
da do corpo principal por gnaisses nignatíticos. A unidade Bela
Joana apresenta xen6litos de netanorfitos, ïepresentando restos
de teto, e enclaves básicos, arnbos relacionados ã movinentação
plutônica. Os eventos de defornação e netanorfisno que atuaran
posteriorrnente ã fornação das rochas das unidades BeIa Joana e An
gelim desenvolverarn donÍnios deforrnacionais foliados e gnáissi
cos, relacionados ãs transfornações netan6rficas associadas a pro
cessos de cisalhanento dúcti1. A foliação (S.) da unidade Bela Jo
ana está presente ta¡nb6rn nos xenólitos de netamorfitos e nos en-
claves básicos, podendo ser atribuída ã fase de defornação Sn*1
dos tipos lito1ógicos gnáissico-rnigmatíticos encaixantes. As re-
tações de contato entre as unidades Bela Joana e Catalunha situan
a fase de colocação da associação charnockítica como anterior ã
intensa rnigrnati zação regional.

A associação charnockÍtica abrange gabro- noritos,
enderbitos , charno-enderbitos e charnockitos, con predorninância
dos te¡mos intermediários; gabro-noritos e leuco-noritos tanbén
são encontrados sob a forrna de enclaves. Como minerais prirnãrios
ten-se plagioclãsio, ortopiroxênio, clinopiroxênio, granada,quatt
zo e K-feldspato. Geoquinicanente, a unidade apresenta feições de
una seqtlência cogenética de diferenciação nagrnática, con afinida-
de cálcico-alcalina, e con caracte¡ísticas de granitóide de arco
magrnático' A associação charnockítica é enriquecida en elernentos
terras raras, sob¡etudo en terras raras leves .relativarnente . às
terras raras pesadas, apresentando anornarias negativas de Eu be¡n
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definidas na rnaior parte das anostras.

0 granitóide Angelim ocorre paralelanente ã folia
ção regional, encaixado entre as unidades Sa¡rto Edua¡do e São Fid6
1is, sendo que as zonas cataclásticas cortam o ortognaisse ou in
dicarn una rnovinentação tectônica nas áreas de contato entre es-
sas unidades. O Angelin é conposto por Ìochas de composições to-
na1ítica-granodiorÍticas con termos graníticos mais restritos.Os
principais ¡ninerais fênicos interpretados co¡no rnagrnáticos são a

granada al¡nandina e a hornblenda pargasítica; a biotita en grf an-
de parte é derivada das transfornações desses rninerais, Geoquini
canente, o Angelin apresenta afinidade cálcico-a1ca1ina e enri-
quecirnento en elenentos inconpatíveis, principal-rnente Rb e ter-
ras raras totais.

As unidades gnáissico-nigrnatÍticas Catalunha, São
Fidé1is e Santo Eduardo estão dispostas en faixas contínuas, on-
de a fo1íação principal (Srra1) está relacionada ãs faixas de ci-
salhamento dúcti1 desenvolvidas na região. As características pe
trográficas e geoquírnicas sugerem que essas unidades representem
a migrnatização de seqtlências supracrustais originalrnente dornina-
das por grauvaca-pelitos con vulcânicas-vulcanoclásticas félsica
-internediá¡ias associadas.

As deterninações geote rmomét ri cas e geobarornétri-
cas mostran que as fases ¡ninerais das unidades rnetaplutônicas e

metassedinentares reequilibraran-se quinicanente sob condições
de P-T em torno de 720çC e 6 kb, expressando o pico do netanor-
f isrno durante o Ciclo Brasiliano na região. Essas condições de p

-T são consistentes com as facies anfibolito alto e granulito,dg
pendendo da abundância e composição das fases fluidas, paxticu-
larrnente das razões COZ/H2O nas rochas.
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ABSTRACT

In the São F'idéLis negion oeeur the metapLutonic
BeLa Joana and AngeLin and the metasedimentary CataLunhø, São Fi
d.áLis and, Santo Eduaz,do uníts of probabLe Mid-Late Proterozo¿c
age, ALL theee LithoLogies pz'esent a sþeep dippíng Stl-NE z'egion-

aL foLiation z,eLated to ductile shear zones, Both the BeLø Joa-

na and AngeLim units haoe massíue, foLiated and gneíssíc donains '

The BeLa Joana charnockític sequence has metasedí

mentar7 renoLiths, as ueLl as basic eneLaÐes ' and its contact
v'eLations uith the CataLunha unit indicate that íts empLacement

pz,eceded the intense regíonaL mignatization, The BeLa Joana haoe

gabbro - norite - endez'bite - chaz'no-enderb i te - chaz'nockitic
conpos¿t¿ons uith predominance of inbez'nediate te('ms; eneLaoes

of gabbz'o- noz,ites and Leuco - not'ites oecur as ueLL.

The BeLa Joana sequence haoe pLagiocLase ' ov'tho-

pAToæene, cLinopyroæene' garnet, quavtz and K-f,eLdspaz's as pr'¿ma

ny ninexaLs. GeochemicaLLy, it has chavactez:i s ti c s of a caLc- aL

kaLíne cogenet¿c magnatíc diffetentiated eequenee, simiLaz' to
subductton-reLated magnal;4c-az'c gnanì;toids. Regaz'díng the Rdre

Eanth eLements, it shous fracttianated pattenns uith enyichment

of LREE and conspicuous negatiue Eu anomaLies,

The AngeLin unit haue tonaTitic-gz'anodioritic con

positions uith subovdinated gz'anitic t1pes, corresponding to gd'r

net-beat,ing hornb Lend.e -bí o ti te gnanitoíds. It aLso hate caLc- aL

kaLine aff¿wút¿es being sLightLA more enyiched in incompatibLe eL

ements than the BeLa Joana rocks.

lhe CataLunha, Êão. FídéLns and Santo Eduardo

gnei s si c-mi gmatití c units haoe minenaLogieaL- chemicaL featuz'es
uhích suggest that these Lithologíes coz'z,espond to the anatetis
of supnacz'ustaL sequences, originaLLy dominated by greyuacke- pe

Liþes u.íth suboy,dinated. fe Lsi c-tnterme diate ooLcaníc - üoLcanic

-l,as tic matez.iaL .
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Geothermometric and geobaronetr,íc d.e te rminati ons
indicate that aLL these netapLutoníc and. me tas e d.inent axy units
z,e -equíLibz,ate d under simiLar p-I cond.itions of about ?Z0QC and
6 kb uhich indieate the peak of the Late p,ote,ozoic ByasiLíano
CyeLe regíonal netamoyphisn in the region, Ihese p-T cond.itions
az,e eonsistent udth the uppe r-anphib o Li te and. gnanuLite fac¿es,
depending on the abundanee and compoeition of the fluid, phases,
paz,ticuianLy of the CO Z/EzO z,atio.
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CAPITULO I

INTRODUçÃO

I.1 - OBJETIVOS

A região de São Fidélis conpreende una associação
de rochas netam6rficas regionais de alto grau, dentre as quais
destaca¡n-se os gnaisses nignatÍticos, ortognaisses e associações
charnockíticas con relações genéticas cornplexas, que carecem de

estudos que perrnitan uma caracterízaçáo petrológica nais abran-
gente.

0 trabalho de tese ten como alvo principal a asso
ciação charnockitica Bela Joana, abrangendo tanto quanto possi-
vel os tipos 1ito1ógicos associados, para una caracterizaçáo de

seus principais aspectos petrológicos e geoquímicos e assirn in-
terpretá- 1a pe trogene ti canente .

I.2 - LoCALTZAçÃO E ACESSOS

A ârea de estudo é parte integrante do norte flu-
minense, Estado do Rio de Janeiro, cornpreendida pelas folhas to-
pográficas en 1:50.000 de São Fidé1is (SF-24-G-III-2; IBGE,1968),

de Carnbuci (SF-24-G-III-1; IBGE, 1968) nas porções centro e su1 ,

de Renascença (SF-24-G-III-3; IBGE, 1969) e Dores de Macabu (SF-

Z -G-III-4; IBGE, 1969) nas porções norte, além da porção sul da

folha de Italva (SF-24-G-I-4; IBGE, 1968), tendo como coordena-
das geográficas principais o paralelo 22e de latitude sul e o ne

ridiano 42e de longitude oeste, conforne aparece no napa de loca
lizaçáo da figura I.1,

0 acesso à ârea pode ser feito por ferrovia ou ¡o
dovia yia Canpos. Por rodovia, partindo-se do rnunicípio do Rio



FIGURA f.1 - Mapa de localização.
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de Janeiro e seguindo-se pot Niter6i-Macaé, o percurso at6 o mu-
nicípio de São FidéIis é de ce¡ca de 3ó7 kn.

I.3 - ASPECTOS FISIOGR.4FICOS

A região de São Fidélis ocupa urn conjunto . nonta-
nhoso que corresponde ptaticanente à extremidade norte da Serra
do Mar. 0 relevo acidentado apresenta quase sempre escarpas ín-
grenes e rochosas e vales ern forma de 'V', con altitudes rnédias
variando de 450 a 650 net¡os, podendo chegar a 1.100 netros na
Pedra da Bocaina, situada na serra dos Três Picos que é divisor
de águas dos rios do Colégio e Bela Joana (afluente secundário
do rio Preto), ou nesmo a I.576 rnetros no pico de São Mateus na
serra do Inbé, situado no extrerno sul da ãtea de estudo.

A bacia de drenagen principal está representada
pelo baixo curso do rio ParaÍba do Sul que atravessa a região no
sentido W-E aproxirnadamente . As bacias do rio lrnbé, a norte do

rio ParaÍba do Sul , e a do rio Dois Rios, a sul, são irnportantes
bacias secundárias, destacando'se tanbén as bacias nenores dos
córregos do Tanque e de São Benedito, Valão São Luís , e rios do

Colégio e Bela Joana, este últino drena para o rio Preto e poste
riorrnente para a lagoa de Cima.

.Os alinhanentos de cristas junto ao rio Paraíba
do Sul recebern influência de un clina úrnido a subúmido n6dio, re
gistrando-se Índices pluviornétricos médios anuais de I.300 a

1.700 rrun, As principais forrnas de acunulação pluvion6trica dis-
tribuem-se ao longo do rio ParaÍba do Sul, originando amplas pla
nÍcies fluviais, em cotas altinétricas inferiores a 200 rn. A tern
peratura nédia anual 6 de 20eC, atingindo-se valores entre 4e e

38eC. A cobertura de vegetação prirnitiva está restrita ãs partes
de aceSSo cllttcII.
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I.4 - METODOLOGIA

I .4. t - Levantamento Geológico

Nos trabalhos de levantamento geológico da região
utilizou-se napas topográficos plani-altim6tricos na escala de
1:50.000, do IBGE, e napas geológicos na escala de 1:50.000 do
DRM-RJ, que realizou levantanentos geológicos no Estado desde
1976 através do Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Ja-
neiro.

0s trabalhos de carnpo foran realizados em varias
etapas, senpre visando a faniliarização coin a geologia local e

confeccionando perfis de reconhecirnento dos principais tipos li-
tológicos. E assirn, em base ao detalhamento das relações geológi
cas entre as unidades litológicas escolhidas para pesquisa e es-
tudos petrográficos em amostras características das unidades, se
lecionou-se as amostras para aná1ises quínicas ern rochas e rnine-
rais.

I.4.2 - Análises Petrográficas

O estudo petrográfico foi conduzido atrav6s de

técnicas convencionais com o uso de 120 1âninas petrográficas,ob
servando-se a mineralogia, textura e feições para correlacionar
ou definir seqtlências de cristali zaçáo,

Do total de arnostras, selecionou-se cerca de 80

para anátises modais, ern núrnero suficiente para caracterizar as
diferentes unidades 1itológicas, definindo-se en cada rocha una
nalha de pontos espaçados regularrnente de acordo corn a granula-
ção, con o auxílio de urn vernjer e de urn contador de pontos, se-
gundo o nétodo descrito por Chayes (1949). O núnero n6dio de pon
tos contados variava entTe 1.000 e 1.500 por anostra, dependendo
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da granulaçâ,o e/ou da heterogeneidade das arnostras.

Fo¡an escolhidas cerca de 21 anostras para confec

ção de seções especiais para nicrossonda eletrônica, nas quais
tambén forarn exarninados e caÌacterizados os rninerais opacos ao

nicroscópio de 1uz refletida.

I.4.3 - Análises Quírnicas de Rochas

A partir do exane petrográfico forarn selecionadas
24 arnostras de rochas representativas das unidades titológicas.
As anostras forarn trituradas en urn britador de ¡nandÍbula e pulve
rizadas a 150-200 ¡nesh em um moinho de âgata.

As análises quÍnicas forarn realizadas no Depart-
ment of Earth Sciences da Menorial University of Newfoundland,no
Canadã. Os elenentos naiores e menores foram analisados porab-
sorção atômica, e os elenentos traço e terras raras foram deter-
minados por espectlo¡netria de fluorescência de raios-X, usando a

técnica do pó pressionado ou por cronatografia de troca iônica
(q. v. Figueiredo, 19 81) .

I.4.4 - Análises Quínicas de Minerais

As análises quírnicas de ninerais por rnicrossonda
eletrônica fora¡n realizadas no Laboratório de Microssonda Eletrô
nica do Departamento de Mineralogia e Petrologia, Instituto de

Geociências-USP, con aparelho EMX-SM da 'Applied Research Labora
tory', de três espectrônetros e com um par de cristais (LIF/ADP,
LIF/ADP, LIF/MP) ern cada u¡n. As seções delgadas f oram subrneti-
das a polirnento fino e ¡netalizadas com urn netalizador CV-144 da

C.V.C..

As condições de operação foram: potencial de ace-
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teração, 15 KV; corrente de anostra, em torno cle 0,026 ¡.rA; tenpo
de integração de contagens, 10 segundos; diâmetro do feixe e1e-
trônico, 3u (q.v. Ruberti, 198S).

Os feLdspatos foran analisados apenas para os ele
nentos Ca, K e Na, situando-se as análises nos núcleos e nas bor
das de cada cristal selecionado previanente (cristais ¡naiores e
bordas). 0s padrões de rninerais utilizados apresentan nones que
são pr6prios aos registros do laborat6rio de nicrossonda, sendo
utilizados cono padrões para feldspatos os seguintes rninerais: o
ortoclásio, albita e bytownita do padrão ne S; a labradorita do
padrão ne 8; e a andesina do padrão ne 9.

Como m.tineyaís fêmicos forarn analisados piroxênios,
anfib6lios, biotitas, granadas e cordierita, deslocando-se os
pontos de análises sisternaticanente para o centro e para as bor-
das dos minerais. Para cada ponto foi feita análise de nove eIe-
mentos principais, en três corridas, agrupando-se Ca-Fe-Mg, Mn-
Si-41 e Ti-K-Na; Ba-Cl-F forarn analisados em biotitas e Cl-F en
anfibó1ios cono ulna corrida a rnais.

0s padrões principais para os piz,oæânios são os
seguintes: augita A-209 (pd. 9); clinopiroxênio Cpx-5-118 (p. 3,
nç 7); ortopiroxênio Opx-2525 (pd.3, nç 9); e aegirina - augita
r-s-B (Pd. 13).

0s padrões para anfibóLios são: hornblenda Kaka-
nui (Pd. 5, nç 9); hornblenda Arenal (pd. 5, ne l0); e hornblen-
da ltrilbeforce (Pd. 7). A escapolita (Sc-8) foi utilizada corno pa
drão de C1.

Pa¡a as biot,itas, utilizou-se cono padrões princi
pais: biotita (1) (Pd. 4, nc 10) ; biotita (S) (pd. Z, ne 8); e

biotita da Universidade da Basiléia (pd, Z, nc 9). A hornblenda
Kakanui foi utilizada co¡no padrão de Ca e às vezes de Na; a esca
polita (Sc-8) foi utilizada corno padrão de Cl e a benitoita (pd.
4, ne 4) corno padrão de Ba.
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Para as granadas utilizou-se cono padrões a grana
da 12442 (Pd. 4, ne 5); granada Robert Victor (Pd. 5, ne S); e
ytrio-granada (Pd. 2, ne 5)..A augita A-209 (pd. 9), f,oi usada
cono padrão de Ti e Na.

Para a coydíeyita analisada utilizou-se os pa_
drões augita A-209 (pd. 9) e o clinopiroxônio Cpx-5-118 (pcl , s,
nç 7).

A transfornação das contagens por rnicrossonda en
percentagens dos 6xidos dos elenentos foi feita por conparação
com os padrões citados acima. As correções dos valores das per-
centagens dos 6xidos para os rninerais fênicos, en coeficientes
beta dos padrões utitizados, foi feita atravós do prograna de
cornputação BETA, que ta¡nbém fornece a f6rnula estrutural dos ni-
nerais analisados, Maiores detalhes sobre as anãlises de mine-
rais são obtidas en Ruberti (19BS). As estinativas das propor-
ções de Fe3* nos piroxênios e anfib6lios foram feitas através do
método descrito por Papike et al. (Ig74),

1.4.5 - Terninologia Utilizada

Para a descrição e classificação das rochas da as
sociação charnockÍtica Bela Joana foi utilizada a proposição de
Streckeisen (I974). A sua classificação ernprega ternos de rochas
ígneas , para abranger rochas forrnadas en condições plutônicas. e

de certa forma, Streckeisen sugere a sua aplicação para rochas
netamórficas de alto grau quando propõe as designações texturais
de gnaisses, gÌanulitos, etc., en correspondência a nones como
charnockito gnáissico ou charnockito granulítico. Há a inclusão
na nonenclatura da possibilidade de ernprego de nornes especiais,
de uso corrente.

Urna das definições de associação . cliarnokítica
nais conpletas é a de Picharnutu (1969),.a partir da defirìição o-
riginal de Holland (f900), que é tratada cono un conjunto de ro-
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chas de conposições desde ultrabásicas a fé1sicas, contendo orto
piroxênio, clinopiroxênio, nesopertita (ou pertita), ortoclásio,
plagioclásio e quaïtzo, bern corno granada, anfib6lio, olivina ou

opacos, que cristalizara¡n (ou recristalizaran) durante condições
de aLto grau netamórfico. De acordo con seu conteúdo ¡nineral, as

rochas charnockíticas se f o¡rnan en arnbientes geológicos profun-
dos e anidros de facies granulito e, assirn, são consideradas co-
rno rochas plutônicas.

A terninologia de Moore (1970) para texturas cÌis
taloblásticas de rochas da facies granulito 6 aceita pela maio-
ria dos petró1ogos. o esquema baseia-se en três grupos princi-
pais de texturas, de caráter essencialnente descritiyo (grano-
b1ástico, flaser e nilonítico) ' e tem arnpla aplicação para as ro
chas de áreas granulíticas, p. ex., a textura granoblástica equi
granular poligonal é nuito co¡nun.

Para rochas cataclásticas utilizou-se a classifi-
cação de Higgins (1971), ao adotar-se os ternos corno protomiloni
to ou blastonilonito para alguns tipos 1itolõgicos descritos.

Para a descrição e caracteï).zaçáo das rochas

gnáissico-rnigrnatÍticas utilizou-se a classificação de Mehnert
(19ó8), distinguindo-se os tipos de estruturas típicas de nigna-
titos que foram encontradas na área de estudo, cono a estronáti-
cã, 'schlieren', nebulÍtica, etc' O referido autor tanbén estabe

lece a distinção entre os ternos leucossonas, neossomas, paleos-
sonas e melanossomas, que aplicados à ârea de estuclo nern selnpre

perrnitiran fazer-se a correspondência para fins práticos.



CAPÍTULO I I

GEOLOGIA REGIONAL

A área de estudo encontla-se nurn arnplo contexto
geotectônico clue abrange as rochas précanbrianas das regiões Sul

e Sudeste do Brasil. E conveniente fazer-se aqui a apresentação

da nornenclatura estrâtigráfica utilizada, a partir de un históri
co das denorninações, e uma revisão das classificações tectônicas
já adotadas e que inseren a região de São FidéIis.

rr.1 - SINTESE DA EVOLUçÃO DOS CONHECII'IENTOS GEoTECToNICOS E ES-

TRATIGR.(FICOS

II.1.a - Geotectônica

os trabalhos de pesquisa geológica de Rosier na

década de 50 e no início da década de 60 , na Baixada Flurninense,

Serra do Mar e Vale do Paraíba, nos Estados do Rio de Janeiro e

Minas Gerais, são significativos e repl.esentan una irnportante

contribuição geológica. En 1954, o autor citado considerou a Ser

ra do Mar como evoluída de una granile orogênese proterozõica,que
en 1957 | passou a deno¡ninar de orogênese assÍntica do tipo alpi-
no, estruturada através da ação de grandes nappes ' Ern 1959, Ro-

sier denorninou a Série Par aíba- De s engano que correspondeii'a a

faixa centtal da orogênese, con s eqllent enent e a faixa de dobranen

tos assíntica teria continuidade para SW do Estado do Rio de Ja-

neiro e para N do Estado do Espírito Santo. En 1965' Rosier con-

serva a hipótese de que a Série Serra dos Õrgãos seja urn elemen-

to tectônico carreado sobre a Série Paraíba-Desengano I colno sen-

do constituído por naterial ante-assíntico renobilizado durante

a orogênese; a faixa Maricá-Conceição de Macabu seria o linite
SE da geossinclinal , enquanto que o p6s-país seria for¡nado pela
faixa Saquarema-Cabo Frio-Macaé e pelos mignatitos de Ponta Ne-
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gra, cujas direções geológicas não concordariam con as direções
assÍnticas. A faixa Eugenópo1is-Capara6, considerada o elemento
inferior da Série Paraíba-Desengano, é de nenor grau netan6rfico
e representaria urna escatna do ¡naterial antigo do ante-país, aflo
rando e¡n conseqtlência de deslocarnentos causados pela orogênese.

0s trabalhos regionais de Ebert (1957, I967, 1968
e I971) , a su1 de Minas Gerais, independentenente das observa-
ções feitas por Rosier no Rio de Janeiro, são geralmente concor-
dantes, Ebertr por sua vez, caracterizou duas faixas orogênicas
que se bifurcaria¡n na altura da fronteira tríp1ice dos Estados
de MÍnas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, urna delas foi deno-
rninada de sistema Paraibides, con direção NE e que acornpanharia
o vale do rio Paraíba do Sul; a outra, sistema AraxaÍdes, de di-
reção WNI{, ocuparia o sul de Minas circundando a bacia do rio
São Francisco ern forrna de arco e nodificaria sua direção para
norte, no Estado de Goiás. Assin, Ebert definiu o Grupo Paraí-
ba e definiu tanb6n o sistema Paraibides cono tendo continuidade
para o su1 , nos Estados de São Paulo e Paraná, e em díreção con-
trária através do SE do Estado de Minas Gerais e N do Rio de Ja-
neiro e EspÍrito Santo até o sul da Bahia.

Cordani (19711 denorninou o sistena Paraibides de

Ebert corno Cintu¡ão Orogen6tico Ribeira, que seria una extensa
faixa de dobrarnentos do fin do Pré-Canbriano, de direções estru-
turais paralelas ã costa e cornpreendendo a região Sudeste do Bra
si1 até o Uruguai. Através de deterninações geocronológÍcas, o

Cinturão Ribeira ficou sendo caracterizado como a faixa que so-
freu evolução geossinclinal, sobre urn embasanento que já apresen
tava crosta siáiica, durante o.Cic10 Brasiliano.

Alneida et 41. (1973) atribuíran ao Cinturão de

Dobrarnentos ParaÍba do SuI o conjunto de rochas que evoluiu a

partir do Ciclo Transamazônico, representado no Estado do Rio de

Janeiro pela Série Paraíba-Desengano de Rosier, e no Brasiliano
seriarn geradas as rochas da Série Serra dos Õrgãos '

Cordani (1973) propôs una evolução para o Cintu-
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rão Orogênico Ribeira através da colisão de duas paleo-placas por
tadoras de crosta siálica, utilizando a Teoria da Tectônica de

Placas. Este cinturão seria correlacionáve1 ao Cinturão Orogêni-
co Damara, localizado en região hom6loga no oeste africano.

Leonardos 6 Fyfe (1974) reconheceram o Cinturão A-
tlântico de Salvador até o Paraná, paralelo ã costa brasileira, con
idade transarnazônica, cono constituído principalrnente por nigna-
titos, charnockitos, granulitos e co¡dierita-sillinanita gnais-
ses. 0s autores relacionan cinturões granulíticos através da cone
xão Ãfrica-Brasi1, sugerindo urn sisterna de rriftst continentais
ao longo de seções ctustais refratárias,

Corn base em conhecirnentos rnais rnodernos en geotec-
tônica e geocronologia forneceram-se os fundamentos para agrupar
os conjuntos litológicos de evolução tectônica, metamórfica e nag
nática sernelhantes, salientando-se o caráter geolõgico policícli
co da região, cono subinetida a processos de fornação e regene ra-
ção nos Ciclos Transarnazônico e Brasiliano, e provavelrnente tan-
bém durante o Proterozóico Médio.

Sob o ponto de vista netan6rfico-estrutural pode -
-se citar a detalhada análise textural das rochas charnockíticas
da região de São Fidétis, cono denonstraran Moutinho da Costa q

Marchetto (1978). 0s autores caracterizararn fases evolutivas nas
rochas que são correlacionáveis aos padrões metanórficos e estru-
turais registrados por Brenner et al. (1980), na região NE do Es-
tado, relativos ao sistena de zonas de cisalharnento de estilo se-
rnelhante e associado ao Linearnento de Alé¡n-Pa,raíba (Alrneida et al .

1975; Canpanha, 1981), Tepresentando zonas de predoninância de

blastomilonitos.

I i,1.b - EstratÍgrafia

Rosier (1957, 1965), ao estudar o précanbriano
Estado do Rio de Janeiro el-aborou urn modelo geotectônico, con

do

a
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estratigrafia identificando os seguintes conjuntos lito1ógicos:a
Série paraíba-Desengano que seria conposta por gnaisses diversos

e nigmatitos, alternados co¡n associações charnockíticas e netas-

sedirnentares, entre essas as nais tÍpicas se¡iarn oS gnaisses kin
zigíticos , quartzitos e rnárnores; a Série Serra dos Drgãos seria
constituÍda de gnaisses e nignatitos granitõides e hornogêneos' e

a Faixa Saquarena-Cabo Frio-Maca6 conposta tambérn por gnaisses

granitóides e rnignatíticos.

A inportância dos trabalhos de Rosier evidencia -
-se ao fazer-se conparações con os mapas recentes da área, veri-
ficando-se que quase todos os tipos litológicos rernapeados já e-

ram conhecidos pelo autor, apesar das lirnitações da época para

os trabalhos geológicos. As principais rnodificações ' reconheci-

das atualrnente, aos trabalhos de Rosier são: a relação de idade

entre as Séries Paraíba - De s engano e Serra dos Órgãos, con dados

geocronológicos indicando idades brasilianas para a Série Serra

dos 0rgãos e algumas datações sugerindo que a Série Paraíba- De-

sengano foi afetada tanb6n pelo Ciclo Transarnazônico (Síga Jr'et
aI. 1982); e a Faixa Desengano, de dentro da Série Paraíba-Desen

gano, é composta de granitóides, sendo considerada distinta dos

netassedimentos e provavelrnente rnais j oven do que eSSes ú1ti¡nos.

No Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro, ern

escala 1:400.000, DRM (I977), são separados os dois grupos lito-
lógicos rnaiores, Serra dos orgãos e Paraíba do Sul , corresponden

tes ãs designações de Rosier, con a indivi dua Ii zaçâo do Conplexo

Litoral Fluminense correspondendo ã Faixa Saquarerna-Cabo Frio-Ma

caé do mesno autor.

0s projetos de inapearnento geológico ern escala re-
gional (1:250.000), projeto Vale do Paraíba do Sul (Brandalise

et al. 1,976) e Projeto Espírito Santo (Silva E Ferrari ' 1976) ' a

brangeran as áreas estudadas por Rosier designando cono Associa-

ção Paraíba do Sul o conjunto de rochas de diferentes categorias

petrográficas e estruturais. Dentro dessa associação foran sepa-

rados tanbén os Conplexos Charnockítico e Mignatítico que carac-

terizavam zonas de predominância de tipos lito1ógicos '
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Na Carta Geol6gica do Brasil ao Milionésino, fo-
thas Rio de Janeiro, Vitória e Iguape, DNPM (1979), forarn separa
das as duas unidades Associação Charnockítica e a Faixa Costeira.
A prirneira atribuída ao Pré-Cambriano Médio e a segunda incluÍda
no Pré-Ca¡nbriano indiferenciado. No Mapa Geol6gico do Brasil e

da Ãrea Oceânica Adjacente incluindo . Depósitos Minerais, DNPM

(1984), na escala 1:250.000, foram rnantidas ! e¡n parte I as corres
pondências geográficas dessas unidades, apenas qualificando- as

corno Conplexo CharnockÍtico e Cornplexo Costeiro. Hasui et a1.
(1984) restringern o Grupo (Conptexo) Paraíba do Sul a uma ârea
entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, figurando en seu

lugar no Ëstado do Rio de Janeiro o Complexo Embu. As rochas gra
nitóides do Grupo Serra dos Orgãos ficararn distribuídas, corno á-
rea de naior predoninância no Cornplexo Costeiro.

TI .Z - ASPECTOS LITO-ESTRATIGRÁFICOS DAS UNIDADES DA REGIÃO DE

SÃO FIDELIS

A região de São Fid6lis foi rnapeada na escala l:
50.000 pelo Proj eto Catta Geológica do Estado do Rio de Janeiro,
coordenado pelo Departamento de Recursos Minerais desse Estado.
O DRM- RJ (1978) propôs urna nornenclatura estratigráfica de carâ-
ter infor¡na1 ao denominar de unidade os tipos 1itológicos essen-
ciais agrupados, corn certa homogeneidade; o 'argunento' seria a

categoria lito-estTatigráfica superior onde una associação de

duas ou rnais unidades possuiriam caracterÍsticas en comum. A se-
paração dos 'agrupanentos' e 'unidades' seguiu una idéia de evo-
lução geol69ica que foi contestada nos mapeanentos de áreas vi-
zinhas, publicados posteriornente.

O critério aqui adotado nantén como categoria in-
formal a 'unidade', equivaLente ao terno Fornação, e designa co-
¡no 'do¡nÍnio' as categorias superiores que incluern una ou mais u-
nidades com dete¡rninadas caracterÍsticas 1itológicas e estrutu-
rais. Assin sendo, as rochas que já forarn charnadas de Série ou

I

I



Grupo ParaÍba são aqui denorninadas de Donínio paraíba do SuL,
jas unidades são distintas pela conposição nineralógica, grau
nígmatização e de cisalhamento, O Donínio Costeiyo compreende
chas plutônicas, gnaisses granitóides e gnaisses nignatíticos
Faixa Desengano, associados a charnockitos, ou aos gnaisses
Faixa da Pedra Lisa de Rosier (19ó5),

A Unidade litológica agrupada no Domín¿o payaíba
do SuL é a de Santo Eduardo que, segundo o conceito do DRM(1978),
6 conposta de nignatitos heterogêneos, apresentando porções hono
gêneas, porfiroblásticas e gnãissicas I con intercalações de quart
zitos, rochas cá1cio-silicatadas, rnármores, anfibolitos, anfibó
lio gnaisses, granada gnaisses e granulitos,

O Domínío Costeiyo abrange as unidades Bela Joa-
na, Angelirn, Catalunha e São Fidélis. A unidade Bela Joana é corn

posta, de acordo con DRM (1978), por una associação charnockíti
ca onde predorninarn enderbitos, sendo rochas honogêneas, de granu
lação grossa, com variações texturais para tipos gnáissicos e

corn o desenvolvirnento, em zonas restritas, de faixas cataclasa-
das. A unidade Angelirn é fornada por gnaisses honogêneos, con es
truturas maciças ou fracamente otientadas, geralnente porfiro-
b1ásticas. A unidade Catalunha constitui-se p redominant emente de
gnaisses kinzigÍticos, nignatíticos com estruturas flebíticas e

estronáticas, con intercalações locais de rochas cálcio-silicata
das. A unidade São Fid6lis 6 cornposta por migrnatitos honogêneos
e heterogêneos, com estruturas estronáticas, subordinadanente do
bradas, e em 'schlieren'; flebíticas e nebulíticas, apresentando
intercalações quartzosas, cálcio-silicatadas, núcleos anfibolítí
cos e da associação charnockítical a unidade '-aprese.nta tambérrt

faixas de leucognaisses leptníticos e de gnaisses da unidade An-
gelin.

Dorníni o Cos te i ro

p Donínio Costeiro é constituído pelas unidades
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charnockitóide, granit6ide, gnáissico-nigmatíticas, ou seja, pe-
las unidades Bela Joana, Angelirn, Catalunha e São Fidélis, de a-
cordo com as denorninações originalnente plopostas pelo DRM-RJ, A

distribuição dessas unidades encontra-se na figura II.1, urna com

pilação dos rnapas geol6gicos (DRM-RJ, 1978a,b; 1982a, b) existen
tes.

A estruturação dos tipos 1itológicos de nodo ge-
ral, está condicionada pela distribuição e atuação das faixas ca
taclásticas definidas mais a NE da região por Btenner et al.
(1980), podendo ser reconhecidas atrav6s de grandes lineanentos
estruturais observados na topografia e hidrografia, paralelos ã

foliação principal regional , e por isso correlacionadas aos even
tos de defornação e metanorfismo regionais. A área de estudo en-
contra-se na porção externa e a sul dessas faixas cataclásticas,
sendo relativarnente nenos intensa a deforrnação das rochas. As u-
nidades Angelirn e Bela Joana têrn distribuição espacial paralela
ou subparalela ã foliação principal regional SW-NE, apresentando
texturas granoblásticas e cataclásticas, que indicaln que tanbén
foran atíngidas pelo metamorfismo causado pela atuação das fai-
xas de cisalharnento ou ã geração da foliação principal. O grani-
t6ide Angelin cornpõe .urna faixa contínua situada junto a uma fai-
xa de cisalhamento frontal ao DonÍnio Costeiro (Canpos Neto; co-
nunicação verbal) , ao passo que a associação charnockítica Bela
Joana compreende um naciço de forrna lenticular e urna faixa inter
calada corn rnigrnatitos da unidade Catalunha, e portanto não guar-
da qualquer relação de contato corn o granit6ide Angelin. A faixa
estreita da unidade Bela Joana que passa pela cidade de São Fidé
lis e prolonga-se para SW-NE está encaixada na unidade honônima.
Os donÍnios deforrnacionais Bela Joana, relacionados a transforma
ções netarn6¡ficas associadas ao cisalharnento dúcti1 distribuído
ern faixas (S.) foliadas e gnáissicas na unidade, correlacionan -
-se com a atuação das faixas cataclásticas.

A unidade gnáissico-rnigmatítica São Fidé1is aprg
senta foliação S¡+1 acentuada, estabelecida corno plano axial de

dobras isoclinais fechadas e isoladas, alén da foliação (Srr) in-
tensanente transposta, arnbas coincidentes e variando de N.50e -
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75ç E con nergulhos subverticais. A foliação Sn, arrterior ã

transposição, é pret6rita e relacionada a processos netam6rficos
anat6cticos de um evento anterior ao netarnorfisno regional asso-
ciado à ação das faixas catacl-ásticas; esse netanorfismo ante-
rior tanbén é sugerido pela presença dos porfiroclastos feldspá-
ticos nas rochas gnáissico-rnignatíticas. As áreas de contato dos
gnaisses rnignatíticos con a unidade Angelin poden ser relatadas
cono abruptas a transicionais, pois na rnaioria dos casos essas
relações são rnascaradas pela rnovinentação tectônica posterior en

tre os contatos. Já os contatos entre Bela Joana e São Fidélis
não parecern ser bern definidos, geralnente são assinalados pela
presença de pegnatitos ou intercalações de leptinitos (segundo
DRM, 1978).

A unidade gnáissico-mignatítica Catalunha apare-
ce integralnente intercalada nos charnockitos Bela Joana, apre-
sentando estruturas bandadas e nebulíticas coln volumes expressi
vos de nobilizados anatécticos, tardíos relativamente ã foliação
S-,', da unidade São Fidélis e ao netanorfis¡no regional . Nos nig-n+l
matitos estronáticos ou bandados, geralrnente de conposições kin-
zigítícas, são cornuns as rochas de aspecto blastonilonÍtico con

foliação plano paralela bern desenvolvida, estirarnento nineral e

dobras intrafoliais, em alguns casos a foliação de transposição
torna-se evidente. As relações de contato entre as unidades Cata
lunha e Bela Joana são intrusivas, encontrando-se xen6litos char
nockíticos nos gnaisses nigrnatíticos que indican que a nigrnatiza
ção da unidade Catalunha é posterior ao Bela Joana. 0 DRM (1978a)

descreve tanbém contatos transicionais entre as unidades Catalu-
nha e Be la Joana.

II.2.2 - DonÍnio Paraíba do Sul

Nesse donÍnio está inserida a unidade de caráter
netassedimentar reconhecida e que estaria associada ãs denais u-
nidades da Série Paraíba do Sul de Rosier (1965). A unidade San-
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to Eduardo cont6n rochas en condições variadas de nignati zaçáo,o
correndo nignatitos heterogêneos e ¡ochas não nignati zadas, en-
contrando-se tanbén intercalações de rochas de facies anfibolito
e granulito, a1é¡n de metarnorfitos não cataclásticos e produtos
blastonilonÍticos, cataclásticos, Contudo, os tipos litológicos
predorninantes são biotita-plagioclásio gnaisses, quartzitos, ná!
mores e rochas cálcio-silicatadas.

A foliação Srr*, acentuada, de atitude sw-NE corn

nergulhos subverticais , é doninante nas rochas, e una foliação
pretérita (S-) de transposição tarnbén pode ser encontrada com

freqtlência, indicando un evento rnetanórfico anterior que gerou
essa foliação.

II.2.3 - Aspectos Geocronológicos das Unidades

0s dados geocronológicos de Batista & Kawashita
(1985) abrangendo diversas unidades constataram a efetiva atua-

ção do Ciclo Brasiliano nas rochas da região de São Fidélis. A

isócrona de 600 Ma e razões iniciais (sr87/sr86J cle 0,708 para
as rochas da unidade Bela Joana ou a isócrona de 500 Ma con R.I.
= 0,711 pa-ra a unidade Angelin, obtidas pelos citados autores,in
dican razões iniciais relativamente altas para rnateriais que po-
dern ter sido originados por fusão de rochas rnais antigas, porén,
não pode ser descartada a possibilidade de una contaninação de

rochas crustais durante a colocação.

Outras rochas cha¡nockíticas que ocolrem ao longo
da região costeira brasileira foran datadas e mostraraln padrão

geocronológico sinilar, como p.ex. o charnockito Itarana, no Es-

pÍrito Santo, que indicou a idade de 600 Ma e R'I. = 0'708 (Siga

Jr. ; conunicação verbal) , o charnockito da suite intrusiva Aimo

rés do mesmo Estado, com 600 Ma e R.I. = 0,708 ou neslno, os char
nockitos de Ubatul¡a-SP, con ó00 lr{a e R. I. = 0 ,710 , através do né

todo Rb-Sr ern rocha total , segundo Gasparini q Mantovani (I977).
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As isõcronas para a unidade São Fidélis revelara¡n
idades de 684 Ma, corn R.I. = 0,7L2 para gnaisses honogêneos e de

637 Ma corn R.I. = 0,709 para porções neosso¡náticas da unidade,
rnostrando a origern das rochas por fenônenos de reciclagem erus-
tal e que a fase de nignatização foi urn processo inicial ern rela
ção ao Ciclo Brasiliano. A unidade Santo Eduardo revelou a idade
de 518 Ma e R. I. = 0,708, que representa a continuidade do pro-
cesso de mignatização ern fases tardi- e pós-tectônicas do mesmo

Ciclo.

Cabe ressaltar que, para a confecção da isõcrona
de 600 Ma para a unidade Bela Joana, Batista 6 Kawashita (1985)
reuniram a una única amostra de enderbito anostras de leptinitos
que, ao serern observadas ern campo para estudos petrográficos ao

longo do trabalho de tese, verificou-se tratar-se de urn granada
granito claranente intrusivo na unidade Bela Joana, que apresen-
ta una faixa de charn ock i lízada junto ao contato con o granito.
Dessa forrna, a idade de 600 Ma conseguida pode ser em grande par
te devido a influência do granito intrusivo que por certo é de

idade brasiliana, por6rn, relativarnente tardi-tectônico,sendo que

a unidade Bela Joana poderia ser urn pouco rnais antiga do que 6

indicado pela isócrona.

II .2.4 - Aspectos Geotógico-Evolutivos das Unidades

Batista (1984) propôs urn quadro evolutivo diferen
ciado para as unidades geológicas aqui descritas.

O autor considera o ernbasamento plutônico rnais an

tigo (Arqueano) os enderbitos da unidade Bela Joana e os gnais-
ses tonalÍticos da unidade Angelin, ambos reunidos no Complexo

Juiz de Fora (de Hasui et 41, 1984). As duas unidades nantiveran
-se algo preservadas das defor¡¡ações transamazônicas , rnas não es

caparan ao rejuvenescirnento que sobreveio ao Ciclo Brasiliano.No
presente as unidades ocupan posições en nÍveis crustais honó1o-
gos devido a movirnentações tectônicas, que as elevaran a nÍveis
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nais superiores.

As rochas supracrustais antigas, Teunidas no Corn-

plexo Paraíba (de Brandalise et a1, 1976; Silva S Ferrari, 1976),
formam o conjunto de rochas pré-transanazônicas, pertencentes a u

na suposta seqllência vulcanossedi¡nentar, que em ciclos posterio-
res sofreran retrabalhamento juntanente corn seu embasamento. As

supracrustais perfazen os márrnores da unidade São Joaquin e os

gnaisses kinzigíticos e kondalitos da unidade Natal (subdivisão
da unidade Catalunha). A este conjunto tarnbérn são atribuídos os

quartzitos, cálcio-silicatadas e anfibolitos que se intercalarn ou

estão enbutidos tectonicarnente ('boudins') nos de¡nais grupos lito
1ógicos da região, que não possuen expressão cartografáve1 cono

entidades independentes, e ocorrern sob a forma de lentes, bandas,
núcleos ou nassas irregulares, corn dirnensões variadas.

No Ciclo Transarnazônico ocorreu intensa deformação

gerando rochas extremanente larninadas e rnignatização sintectônica
A forte deforrnação tectônica estruturou todo o pacote mais anti-
go e como resultado verifica-se a peÌsistente orientação das es-
truturas planares e lineares, segundo as direções N50ô-60eE, acon
panhando a linha da costa b¡asileira.

O Conplexo Serra dos Õrgãos (de Rosier, 1965) con-
preende os gnaisses granit6ides e mignatitos gerados por anatexia
e palingênese generali zadas na região. O evento terno - tectônico
do Ciclo Brasiliano afetou um.conjunto de rochas que sofreran sig
nificativo retrabalharnento por anatexia de nateriais crustais pré
-existentes, resultando fenôrnenos de caráter sin-, tardi- e pós-
tectônicos.

As defornações brasilianas (transposições) irnpri-
miram forte caráter nigmático na unidade São Fidé1is, gerando nÍ-
tida estrutura estrornática, com intercalações lenticulares de ro-
chas cá1cio-silicatadas e quartzitos, concordantes e cle dinensões

variadas, alén dos nÍveis e bandas honogêneos, tipicanente kinzi-
gíticos. Idêntica evolução ocorreu con os nignatitos sin-tectôni-
cos da unidade Ernesto Machado (outra subdivisão da unidade Cata-
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lunha). cabe salientar que o autol abandonou a designação catalu
nha que inclui as rochas kinzigíticas de una única fase evoluti-
va, e subdividiu-a en unidades Natal e Ernesto Machado ' A unida-
de Natal foi discrininada para caracterizar principalnente as ro
chas kinzigíticas de caráter netassedinentar (Conplexo Paraíba

do Sul). A unidade Ernesto Machado 6 outra entidade kinzigÍtica
distinta, resultante de forte transposição tectônica sobre intru
sivas anatexíticas (unidade Desengano) que geraran nignatitos
sin-tectônicos (Conplexo Serra dos Órgãos).

A fase de rnignatização de caráter tardio foi res-
ponsáve1 pela individualização da unidade Santo Eduardo, corn no-

táveis estruturas estronática e flebítica, onde estão pl.esentes

intercalações de várias rochas do Conplexo Paraíba, sendo nenos

f reqtlentes as kinzigÍticas.

Ligada à atividade p6s-tectônica do Ciclo Brasili
ano relacionam-se a formação de pegmatitos e diques de granito,
pequenos 'stocks', não napeáveis, que cortam genelalizadamente

todas as unidades abordadas '
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CAPITULO T I I

GEOLOGIA LOCAL

III.l - UNIDADE BELA JOANA

A unidade Bela Joana reptesenta uma associação de
rochas charnockÍticas de características plutônicas compreenden-
do un naciço de f orrna lenticular orientado N45e E, con cerca de
60 kn de eixo naior e 17 kn de eixo nenor ! e una faixa estreita e

contínua de 3,5 kn de largu¡a nédia (faixa tìotte), intetcalada
con nignatitos da unidade Catalunha, de senelhante nagnitude. A
faixa norte passa pela cidade de São Fid6lis, prolonga-se para NE
e SW por. aproxinadarnen te 50 kn encaixadâ na unidade São Fidélis.O
naciço faz contato a sul corn a nesna unidade (q.v. Fig, II.1;Cap.
ir).

A unidade apresenta gnaisses irregularmente banda-
dos e foliados, con folíação cataclástica acentuada. Os tipos rna-
ciços e levenente foliados são tanbén encontrados. A cor varia de
verde-c1aro a cinza-esverdeado ern fratura fresca, con alteração
superficial passa para marron-esverdeado ou acaramelado. Mineralo
gicanente as rochas são caracterizadas pela predominância de pla-
gioclásio e quartzo sobre o feldspato alcalino, que são acompanha
dos por quantidades variáveis de ortopiroxênio. A granada e a bio
tita são tanbén importantes, variarn desde proporções subordinadas
a essenciais. 0s acessórios corno diopsídio e hornblenda são rnais
representativos nas variedades de rochas básicas . Zircáo, apatita
e ninerais opacos (ilnenita, nagnetita, pirrotita e pirita) estão
geralrnente presentes corno acessórios nenores.

A associação Bela Joana apresenta conposição variá
ve1, desde ternos granÍticos a noríticos. Ern base a classificação
do IUGS (Streckeisen, 1974) a associação abrange cha¡nockitos,
charno-enderbitos, enderbitos e noritos, com anpla predominância
dos terrnos intermediários, os noritos, que conposicionalrnente são



gabros e dioritos a hiperstênio, encontran-se cono afloranlentos
pouco expressivos ou aparecen cono encl-aves (xenolíticos ou auto
1íticos) rnesocráticos e rnel.anocráticos, e segregações náficas
que representam estágios rnais avançados de assirnilação' Xenóli-
tos de rnetarnorfitos (gnaisses, rnignatitos e rochas cálcio-silica
tadas) observados preferencialnente en zonas de borda, tanbén a-
parecem com relativa freqtlência em toda a ocorrência charnockÍti
ca.

Na unidade Bela Joana são reconhecidos dornínios
defornacionais de rochas rnaciças, foliadas e gnáissicas, cujas
feições texturais e rnineralógicas estão relacionadas a transfor-
nações netanórficas cornplexas por interação de deforrnações e re-
cristalizações.

IIL1,I - DomÍnio de Rochas Maciças

Na pedreira Itererê , Iocalizada na porção central
do naciço (Fig. III.l; ponto 24), encoîtran-se diversas feições
que caracterizarn a unidade, algurnas das quais aparecem freqüente
nente repetidas en outros aflorarnentos. Observa-se variações 1i-
to1ógicas coin rnudanças rápidas nas granulações, na quantidade e

distribuição dos rninerais nurn intervalo de poucos netros. Há por
ções granulares unifornenente grossas (pegnatóides) e outras que

gradarn de nédias â grossas, inequigranulares, que contên nega-
cristaís feldspáticos centinétricos (de hábito tabular e ripidi-
forne) ; a gtanada pode estar ausente em alguns locais ou formar
pequenas concentrações bastante esparsas; a biotita geralnente a

parece corno manchas escuras, concentrações centimétricas ou mes-

mo, cono lamelas dispersas na matriz da rocha e geralmente está
acornpanhada de granada, a1-gun piroxênio e anfibó1io.

A pedreira 6 considerada un donÍnio representati-
vo de rochas rnaciças onde ocasionalmente aparecem porções rnais
concentradas ern aglomerados félsicos con formas algo ovaladas ou

segregações náficas serni-alongadas, centinétricas, que tendern a
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nostrar o desenvolvirnento de uma foliação incipiente. Aí predorni
nan os tipos enderbÍticos, apresentan granulação m6dia a grossa
e rnegacristais feldspáticos subidionórficos (1 a 3 crn de compri-
nento) , que en alguns locais exiben geninações Carl-sbad nÍtidas.
Os agregados fênicos aparecen nuna proporção variáveI (5 a 15%),
onde se visualizarn cristais de piroxênio de cor rnarrorn-b¡onze em

neio ãs biotitas, for¡nando 'nanchas' escuras ou agregados dis-
persos rla natriz da rocha. Por vezes há una distribuição honogê-
nea em rninerais fêrnicos e sálicos. A granada encontra-se como pe
quenos agregados ou disserninações, rnas não ultrapassa quantida-
des acessórias (5%). Os tipos charno-enderbÍticos, conparativa-
mente aos enderbitos, diferenciam-se por apresentaren una granu-
lação variando de n6dia a rnuito grossa! e as rnaiores proporções
e dimensões em feldspatos rnegacristalinos (at6 5 crn de cornprirnen
to), sendo que grande parte deles exibem geninações Carlsbad dis
tintas. Nessas rochas a granada raranente alcança conteúdos maio
res (at6 pelo menos 10"a em amostra de rnão).

III.1.2 - Donínio de Rochas Foliadas

Esse donínio abrange urna área naior ou seja, pró-
ximo às porções centrais e nas zonas de borda neridional e seten
trional do maciço (Fig. III.l; Pontos: 20, 23, 27, 28, 29,59,'60,
6I e 62). As rochas apresentan rninerais orientados, inequigranu-
Iares, e ern alguns locais os agregados sá1icos e fênicos tenden
a fornas algo ovaladas ou alongadas. Nos afloranentos predorninam
enderbitos ou charno-enderbitos, con passagen rápida de um tipo
a outro, ou então como em alguns casos ! somente um deles está re
presentado. Entre os enderbitos predoninan os ternos nédios por-
firÍticos; os feldspatos são subédricos, levenente arredondados
e fraturados, e localmente se observa megacristais de feldspatos
alcalinos; na natriz da rocha os Tninerais forman agregados finos
a nédios. EntTe os charno-enderbitos encontratn-se porções de gra
nulação média e média a grossa, onde os cristais naiores e nega-
cristais, levenente ovalados (de até 3 cn de conprinento), são
envoltos pela natriz ora mais félsica, ora mais ¡náfica.
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III.1.3 - Donínio de Rochas Gnáissicas

Abrange a faixa norte preferencial-rnente a borda
setentrional do naciço onde as evidências de cataclase são ¡nais
pronunciadas. As rochas são fortenente foliadas ou irregularrnen-
te bandadas con estTutura de fluxo ben desenvolvida. 'Apresentan
matríz abundante, nédia a fina, e minerais deformados. Os felds-
patos são porfiroclásticos, predorninan sob fo¡mas ocelares e/ou
retorcidas e são contornados ou se associarn aos agregados quart-
zo-feldspãticos que se alternam con nÍveis ou segregações mais
náficas. A foliação é dada pela orientação das larnelas de bioti-
ta, qvart.zo planar e porfiroclastos. Entre os agregados de bio
tita se destacarn cristais isolados de piroxênio e/ou anfibólio;
a granada (subarredondada ou alongada) acornpanha os níveis fêni-
cos fornando concentrações nilinétricas. 0s enderbitos e charno-
enderbitos são inequigranulares n6dios, de cor cinza- esverdeado
e apresentan porfiroclastos dispersos. En alguns locais aparecen
intercalações, 'bo1sões' ou 'nanchas' alongadas e decinlétricas
de charnockitos com granulações grossas e tonalidades verde-cla-
ra, que contrastam con o restante do afloranento. No ponto 64
(Fig. III.l), a exposição mais expressiva de charnockito, a ro-
cha é fortenente foliada, inequigranular, constituÍda por bandas
lentifornes e decimétricas, onde predoninam porfiroclastos ocela
res de feldspatos e quartzo alongado, acornpanhados de granadas
(sub-arredondadas e centimétricas) , que são envoltos por cordões
de biotita fina; o fTaturanento intenso da rocha segue planos a-
nostonosados corn preenchirnento de quartzo planat.

As t,ochas noníticas (gabros e dioritos con hipers
tênio) apresentan características diferenciadas na unidade e o-
corren ern afloranentos pouco expressivos na faixa norte (Fig.
III.l; pontos 65 e 67) ou aparecen cono enclaves lentifo¡mes as-
sociados a enderbitos e/ou dispersas nos vários domínios deforma
cíonais. No ponto 67, o norito 6 fino a nédio, cinza-escuro, na-
ciço, constituÍdo por plagioclásio, orto e clinopiroxênio, anfi-
b6lio e biotita, gradacion a para tonalidades cinza-esverdeado a
escuro onde sâo individualizados prísnas centinétricos de anfibó
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lio e plagioclásio. No ponto 65, o norito é fotiado, rnesocrático,
textural e nineralogicamente semelhante a enderbito foliado, nas

diferencia-se pelo seu índice de cor; grande parte do ortopiroxê-
nio está transforrnado en biotita.

Os encLaoes geralrnente são de conposição norítica
(diorítica tanbén ocorre). No donínio naciço (pedreira Itererê)os
enclaves' aparecen sob fornas ovaladas, alongadas ou irregulares
con dinensões desde milínetros a centírnetros, de granulação fina
e contatos bruscos ou irregulares con a rocha hospedeira, ãs ve-
zes seus linites são acornpanhados por segregações finas de bioti-
ta e granada; en neio a rocha aparecen agregados de feldspatos es

ve¡deados e de biotita larnelar, Foto 1, Nos outros domínios, oS

enclaves ocorrern sob forma de lentes centinétricas a decinétricas
intercalados aos enderbitos , en alguns casos, quando vistos ern de

talhe, observa-se alternâncias nilinétricas de rninerais fênicos
(biotita, anfib6lio e piroxênio) na naioria orientados, con ní-
veis de quartzo pla ar (p,ex. pontos Ll , ZZ e 80); en outros,a ro
cha 6 inaciça e contém 'manchas' de feldspatos esverdeados e segre
gações de biotita (p.ex. ponto 61).

!,s segz,egações má¡ícas ocorrem nos domínios folia
dos e gnáissicos como agregados alongados constituÍdos piincipal-
nente de biotita que por vezes são aconpanhados de granada e de

cristais isolados de piroxênio e/ou anfibó1io' No donínio rnaciço

essas segregações f orarn observadas detalhadanente e serão vistas
na petrografia.

Os æenõLitos de metamorf¿tos não estão 'restritos
ãs zonas de contatos da ocorr:ência charnockÍtica, aparecendo tan-
b6rn en vários pontos, nas porções centrais e bordas do rnaciço e

na faíxa norte. Geralmente se dispõem como intercalações bandadas,

lenticulares ou subarredondadas, centin6tricas a decinétricas,
constituindo-se de biotita gnaisses com granada (pontos 60 e 11)

e, rochas cálcio-silicatadas (ponto 59); outros xenólitos apare-

cen coÍìo blocos isolados de dirnensões nétricas consistindo de

gnaisses graníticos (J,eptinitos) a biotita, granada, sillinanita
e cordierita (pontos ZS e 26).
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III.f .4 - Relações de Contato

Os contatos entre as rochas dessa unidade e os nig
matitos Catalunha foran observados nos cortes da rodovia que 1i-
ga a cidade de são Fid6lis a campos (RJ-zg), que passa a norte do
maciço. Em um loca1 (ponto 79), o mignatito bandado está em conta
to com as rochas charnockíticas, e ambos estão cortados por .rn

gnaisse granítico branco com granada (inequigranular médio a gros
so) que lateralrnente se intercala com os migmatitos. En outro 1o-
ca1 (ponto 22), o contato se faz com migrnatitos nebulíticos que
contêm xenó1itos decimétricos de rochas charnockíticas (Foto Z).
Esses xenólitos são angulosos ou alongados e or:ientados com a fo-
1iação do rnigmatito, alguns são de contatos nítidos e outros difu
sos com a hospedeira, marcando uma aur6ola de assimilação cinza
esverdeada no migmatito. A rocha nebulítica no geral apresenta u-
ma coloração anôma1a nos seus constituintes rnineralógicos: os feldå
patos mostram a cor verde-claro junto ãs rochas charnockíticas e

cor branco-esverdeado quando mais afastados do contato; as grana-
das do rnigrnatito em grande parte exibem cor avermelhada, idêntica
ã cor apresentada pelas granadas de rochas charnockíticas (essa
cor só foi encontrada nos rnigmatitos do ponto 22). A mudança na
coloração dos rninerais feldspáticos (do branco para branco-esver-
deado) foi tamb6nr encontrada em migmatitos bandados e nebulíticos
de outras exposições relativamente próximas ã unidade Bela Joana
(pontos 2r, 78 e 79), e de certa forma pode ser considerada como

característica dessas áreas de contato.

Os contatos entre a unidade Bela Joana e os migrna-
titos São Fidé1is encaixantes não foram observados, mas são supos
tos intrusos. Na faixa norte, em um local (ponto ó8; Foto 3) , as
rochas charnockíticas têrn xenó1itos angulosos a retangulares de
rnigmatitos estromáticos de dinensões decimétricas a métricas, cao
ticamente dispostos, constituídos por bandas de granada- biotita
gnaisses finos com bandas de leucossomas quartzo- feldspáticos
(brancos) dobrados e transpostos. Na borda meridional do maciço
(ponto 60) , aparecem diversos xenó1itos decimétricos a métricos,
subarredondados e lenticulares de granada-biotita gnaisses leuco-
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cráticos, finos e de foliação concordante com a rocha que os en-
globa.

III.1.5 - Manifestações Graníticas e Pegmatóides

qrentemente "".:ïi::::: ::1t;:::: ;"'::ï::::'ï :::::ïrl:".f;:-
nockítica com os rnigmatitos encaixantes, bem como em vários 1o-
cais da faixa norte e esparsamente na ârea do donínio maciço. Es

sas manifestações aparecem como diques, veios ou bolsões de com

posição granítica que cortam ou são paralelos ã foliação das ro-
chas. En alguns locais, âo longo dos traços de contatos dos di-
ques e veios, a rocha charnockÍtica apresenta-se alterada em sua

coloração (decharnockitizaða). Na pedreira Itererê (ponto 24) a-
païecem pegnatitos charnockíticos fornando veios irregulares ou

bolsões decin6tricos, constituídos principalmente de feldspatos
esverdeados de hábito tabular ou quadrático, centimétricos , com

quartzo e agregados larnelares de biotita; outros, a1ém de felds-
patos contêm granada idiomórfica, biotita, quartzo e drusas de a

metista. Diques, veios e pegnatitos graníticos róseo-esbranquiça
dos, tambérn são encontrados em vários locais da pedreira. Os peg

natitos são constituídos de feldspatos róseos e quartzo, geral-
mente acompanhados de agregados centinétricos de muscovita, gra-
nada ou biotita, com raras turmalina preta ou magnetita.

Associadas a essas manifestações da pedreira en-
contra-se injeções irregulares de granada granito branco (Foto

4), fino à médi-o, com larguras m6trj-cas (2 a 3 rnetros) e portado
res de xenólitos angulosos e decimétricos de rochas charnockíti
cas (Foto 5). O granito contém aglotnerados subcentirnétricos de

granada avermelhada e biotita bastante esparsas, os traços dos

contatos com a encaixante são irregulares e indicados por segre-
gações contínuas de granada granular. Ao longo dos lirnites com

as injeções graníticas observa-se faixas variando de decin6tri-
cas a aproxinadamente 2 metros de largura onde a rocha charnockí
tica está alterada em sua coloração ou parcialmente transforma-
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FOTO 5 - InJeções lrregulares de granada granlto portadoras de xenoLl-

tos de rochas charnockítlcas. Domín1o maclço do charnockltó1de

Bela Joana. Pedrelra Itererê. Ponto SF-24.

Rocha decharnockitfzada em contato com granada granlto; a 11-

nha de contato é marcada por segregações de granada granular.
Domín1o maclço do charnockltó1de Bela Joana. Pedrelra Itererê
Ponto SF-24.

.t

FOTO
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da (decharnockitizada), sob efeito dos fluidos aquosos associados

a essas injeções (Foto 6). A rocha gradaciona da tonalidade cinza
-esverdeada para cinza-claro a esverdeado e finalmente esbranqui-

çado junto aos contatos, e alén do eüo, guarda as mesmas caracte-
rísticas texturais e mineralógicas anteriormente descritas no do

nÍnio rnaciço. Essas transforrnações tanbén aparecem em escala mi-
croscópica afetando principalnente os minerais fêmicos (com rela-
ção a efbitos t6rnicos secundários).

Uma feição de aspectos petrográficos e efeitos com

paráveis ãs rochas decharnockitízaðas da pedreira ocorre no ponto
20, na borda Setentrional do maciço, junto ã zorLa de contato com

os rnigmatitos Catalunha. Neste 1ocal , charno-enderbitos de cor
cinza-esverdeado são envoltos ou gradacionam para 'manchas' deci-
n6tricas da rocha de composição granodiorítica cuja coloração va-
ria de cinza-claro a r6seo; as rochas são textural e mineralogica
mente semelhantes entre si, mas diferenciam-se em alguns aspectos
quando analisadas microscopicamente (presença de minerais secundá

rios).

IIL1.6 - Relações Estruturais

A unidade Bela Joana está estruturada segundo um

padrão de foliação com atitudes variando de N 40e E a N 70e E,com

mergulhos geralmente subverticais. Variações no mergulho de ó5e a

80e NW foran encontradas na faixa norte e na borda setentrional
do maciço, que também se destacam por apresentarem foliações mais

acentuadas nas rochas. A forma alongada da mega-estrutura coinci-
de com as direções regionais de foliação e tambem reflete a defor
rnação e / ou poss ive lmente o condi cionarnento de colocação da mesna.

A foliação tectônica da ocorrência está relacionada a variações
na intensidade e distribuição de processos penetrativos que a

grosso nodo, delineiam um padrão de orientação estrutural mais ou

menos acentuado. Na faixa norte e ao longo dos contornos do maci-

ço (até onde foi possíve1 verificar), sobretudo na borda setentri
ona1, a foliação é proeminente e daí, vai tornando-se menos cons-
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pícua en direção ãs porções centrais do rnaciço.

Essa foliação, geralmente planar, é definida pela
disposição dos agregados de rninerais sá1icos, fênicos e porfiro-
clastos, alén de enclaves básicos e xen6litos de netamorfitos
lentifornes. En parte, a foliação poderia representar elementos
estruturais prinários que poderia¡n ter sido exagerados e/ou nodi
ficados por urn processo dinâmico posterior; os xen6litos de me-

tanorfitos que aparece¡n indistintanente en .toda a ocorrência
charnockítica representarian reìnanescentes de rochas encaixantes
que teriarn sido arrastadas das áreas de cobertura durante a movi

nentação p lutôni ca.

Uma outra foliação superinposta (por vezes quase

perpendicular) ã doninante é vista ern alguns aflorarnentos da fai
za norte, onde a foliação dada pelas biotitas e quartzo planar
está crenulada ern direção oblíqua a ela. Diversas seções delga-
das de amostïas de rochas con foliação rnais desenvolvida nostran
una direção de alinhanento nas biotitas que é ob1íqua à princi-
pa1.

Na unidade, as várias evidências de fenônenos de

defornação e recristalização parecem superpostos a sua forrnação,
cujos efeitos nostran-se diferenciados progressivarnente dos donÍ
nios naciços aos foliados e gnáissicos. No donÍnio maciço da pe-

dreira Itererê esses efeitos são visualizados principalmente en

escala nicroscópica, indicando que parte da associação manteve -
-se preservada dos processos penetrativos rnais efetivos que atua
ran na região. Entretanto, alguns afloranentos de rochas corn fo-
1íação rnoderada apresentam indÍcios de feições relacionadas ã 6-
poca de colocação nagnática' Cono exenplo, destaca-se estrutura
de fluxo rnagnático narcada por feldspatos negracristalinos ' or-
ganizados subparalelanente, con orientação planar urn pouco diver
gente da foliação dominante (ponto 59; Foto 7) .

0s enclaves lentifornes, nunerosos en toda a ocor
rência charnockítica, apresentan textura e nineralogia senelhan-
tes ã da rocha que os engloba, nostran ¡ninerai s deforrnados e o-



-35-

FOTO

FOÎO I - Aspecto gnalsslflcado do

feldspát1cos estlrados.

7 - Aspecto da rocha charnockítlca BeIa Joana

feldspát1cos orlentados subparalelamente.
fo1ladas. Ponto SF-59

com megacrlstals
Domlnlo de rochas

granttólde Angellm com megacrlstals
Ponto SF-74.
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rientados subparalelamente e representam tamb6m estruturas pla-
nares. Grande parte desses enclaves estão organizados segundo as

direções principais e de certo nodo, estariarn diretanente relaci
onados a fenônenos de deslocarnento de massas de rochas (pontos
11, 22 e 80).

As segregações máficas aparecem nos diferentes do
mínios d'efornacionais, e particularmente no domínio maciço, es-
sas segregações mostram que estão parcialmente assimiladas pela
rocha que as engloba ou formando estruturas serìelhantes ãs

'schlieren'. Grande parte delas poden ter sido derivadas por as-
similação de enclaves e, em alguns casos, esses enclaves permane
cem como rochas parcialmente assimiladas, apresentando-se como

'manchas' ou concentrações de minerais megascopicamente semelhan
tes ãqueles das rochas adj acentes.

TTI.2 - UNIDADE ANGELIM

A unidade Angelim consiste em um ortognaisse dis-
posto nuna faixa contínua no sentido SW-NE, com largura variável
entre 1,5 e 6,5 km, encaixado entre os migmatitos da unidade São

Fid61is, a SW, e os da unidade Santo Eduardo, a NW (q.v. Fig.
II.1; Cap. II). O granitóide tamb6m aparece intrusivo na unidade
São fid6tis como ocorrências alongadas e de contornos irregula-
res que variam de 2 a ó km de comprimento, correspondendo quase

sempre às partes topograficamente mais altas da ãrea; outras me-

nores, não mapeadas, são encontradas nas proximidades do rio Mu-

riaé, Dâ porção oriental.

Os contatos entre o granitóide e os mignatitos
são bruscos, e zonas cataclásticas são encontradas cortando o

granit6ide, nas áreas de bordas ou paralelas ã direção da folia-
ção regional. De maneira geral, a foliação no ortognaisse varia
de N 50e - 80e E com mergulhos sub-verticais, mas algumas nedi-
das indicaran rnergulhos variando entre ó4e e 74e para NW na por-
ção oriental.
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Na ¡naioria dos tipos petrográficos as orientações
planares e lineares dos ninerais são inpostas por defornações e

coinciden corn a forna alongada do granit6ide, corno tanb6n com a

direção da foliação na região (Foto 8). Dobras irregulares e des
contínuas de cisalharnento con foliação plano axial desenvolvida
e foliações ondul-adas, en escala deci¡nétrica, aparecern isolada-
nente e pr6xinas ãs áreas de contato com a unidade São Fidélis
(parte òriental; pontos 74, 76 e 92).

A unidade é cornposta por um conjunto 1itológico
rnetarnorfisado, corn feições gnáissicas marcantes e relativanente
honogêneas. As rochas tên cornposições tonalíticas e granodioríti
cas que nostran freqtlentenente transições entre si, sendo as gra
níticas rnais restritas e ocorrendo sob forrna de bolsões ou cana-
das irregulares, Os tipos litol6gicos internediários compreen-

den uma associação de granada-h ornb L end a- biotita - plagioclásio
gnaisses com rnegacristais de andesina em matriz nédia e colora-
ção variando do cinza-nédio a cinza-claro' Apenas ern un loca1,na
parte ocidental (ponto 45) , urn granada-hornblenda-biotita gnais-
se contérn quantidades acessórias de clinopiroxênio e apresenta a

cor cinza-nêdio a escuro. Variedades granodioríticas cinza- cIa-
ras a róseas, portadoras de megacristais de plagioctásio e de

feldspato alcalino, e enclaves dioríticos, sob forna de lentes,
aparecem corno ocorrências de menor expressão na parte oxientâ1
do ortognaisse (na pedreira Itaipavas; ponto 75 e no ponto 76) .

As nanifestações graníticas intrusivas, em alguns casos, i"Tazem

xenó1itos dioríticos ou de rochas encaixantes '

III .2 .I Tipos Litológicos

IIL2.1. a - Parte ocidental

Na parte ocidental da unidade, as exposições for-
rlran um conjunto hornogêneo de rochas de conposição internediária'
Aí se destacam os litotipos leucocrãticos de cor cinza-n6dio a

claro, porfiríticos (ou porfiroblásticos) , con feldspatos bran-
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cos subcentinétricos, de fornas subédricas a ovais ' numa natriz
rnédia (Foto 9). 0s negacristais de fel-dspatos são freqtlentes e a

presentan-se em grande parte, orientados e corn formas ocelares,
mas fornas retanguLares tanbén ocorren. Ern alguns locais apare-
cen segregações alongadas sálicas e porfiróides coln granada. O

quartzo é nineral impoïtante e conumente é alongado e subcentimé

trico. O fênico que predornina ê a biotita (nuna proporção de 15

a quase'25%), constituindo aglonerados ou cordões r por vezes on-

dulados a granada raranente é negacristalina (corn 1,5 cm de diâ
netro), é granular e rnais escassa (até 59o); o anfib6lio, quando

presente, está associado ã biotita (granada e anfib6lio são par-
cialnente transforrnados ern biotita; en uma anostra' SF-45' o an-

fib6lio é derivado de clinopiroxênio) '

Nurna ocorrência isolada (ponto 39) , o granitóide
porfirítico ten porções sá1icas de cor cinza-c1aro a 16sea' con

granadas esparsas e intercalações de níveis finos de biotitas,
correspondendo a un dos terrnos internediãrios que aparecen tipi-
canente mais a norte do perfil geológico oriental.

' Nas exposições pr6xinas ãs áreas de contato con a

unidade São Fid6lis (a SE), as rochas apresentan estrutura proto
nilonítica indicando una movirnentação tectônica entre os conta-
tos, Nessas rochas os porfiroclastos de feldspatos são ov6ides e

alongados I enquanto que o quartzo e a biotita forrnam agregados

estirados conferindo à natriz un aspecto laninado. OutraS áreas

cataclásticas podern ser detectadas indiretanente através do as-

pecto protonilonítico das rochas. No ponto 32, porções de rochas

cinza-c\aras e de composição granítica são constituídas por ní-
veis laminares sál-icos e fênicos finos a nédios, que transicio-
narn rapidamente para a rocha de conposição internediária, de gra

nulação m6dia con porfiroclastos de feldspatos. O aflora¡nento pa

rece indicar níveis de rochas justapostas por cisalhanento em pe

quena escala (centínetros a decírnetros).
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FoTo 9 - Aspecto homogêneo do granltófae Angellm. As manchag eacuras

eão devldas à humidade. Ponto SF-84.

FOTO 10 - Vlsta geral da pedrelra ltalpavas, apne8entando

blotlta granlto gnalsse porflrltlco sob forma de

granttótde Angelfm. ponto Sf-25.

a lntrusão de

cúpula no
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IIl.2.1.b - Parte oriental

Na pedreira Itaipavas (ponto 75), na parte orien-
ta1, ocorrem vários litotipos intimanente associados que transi-
cionarn entre si. As rochas de composição intermediâría tamb6m se

alternam como camadas ou bandas de hornblenda-biotita gnaisses
leucocráticos de cor cinza-claro a cinza-nédio, com algumas por-
ções centimétricas a decimétricas constituídas por biotita gnais
ses cinza-m6dios a escuros. Essas rochas são foliadas, inequigra
nulares médias a grossas, honogêneas, texturalmente semelhantes
entre si e contôn megacristais centinétricas de feldspatos bran-
cos bem esparsos, a1ém de granadas disseninadas. Os negacristais
não ultrapassam uma proporção de lïeo nas rochas, estão orienta-
dos e apresentam formas ocelares , alguns têm leve encurvanento.
Nos gnaisses cinza-claros, os megacristais de feldspato a1ca1i-
no exibem geninações Carlsbad e em alguns a cor tende a ser es-
branquiçada a levemente rosada. 0 conjunto mostra intercalações
espaçadas de enclaves dioríticos finos interpretados corno autolí
ticos, com dimensões centimétricas a decimétricas, constituindo
rochas rnaciças a foliadas escuras que são contornadas pela folia
ção. A maioria dos enclaves apresentan-se como lentes que con-
têm concentrações milimétricas de feldspatos e de algum quartzo,
ou então formam manchas escuras que passam para

'schlieren' com a rocha hospedeira.
e s t ruturas

bo1

oti-
com

ro-

Na mesma pedreira foram reconhecidos veios e

sões irregulares, com dinensões visíveis de 2 metros, de bi
ta granito gnaisse porfirítico cinza-c1aro de contato brusco
a encaixante. Possui megacristais abundantes de feldspatos
seos, ripiformes e quadráticos, de comprinento variando de 2

5 cm, orientados e alguns são levemente ondulados; a matriz 6

dia e contém granada disseminada.

Nesse 1ocal, o granit6ide também é intrudito por
um biotita granito porfirítico cínza-c1aro a branco, portando me

gacristais bem esparsos de feldspatos r6seos de formas quadráti-
cas e granada acessória. A intrusão, que estã exposta numa Sec-

a

me
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ção da pedreira corn aprox inadarnen te l0 rnetros de largura, se pro
jeta no granit6ide corno una cúpu1a arredondada no teto ¡foto tO¡
contendo xen6litos dioríticos alongados e parcialnente encurva-
dos, sugerindo atuação de processos deforrnacionais contemporâ-
neos ã colocação do granito gnaisse. Subo¡dinadanente, encontran
-se veios irregulares injetados para dentro da encaixante. Rela-
cionados a essa intrusão apareceln diques de granito equigranu-
Lar,, cinza-claro, con pontuações de pirita e granada, além de
veios pegnat6ides con feldspatos r6seos centim6tricos, quartzo e

grandes. palhetas de biotita. Esses ú1ti¡nos são ¡etilíneos, de p9
quena expressão, sugerindo un conportamento nais rígido com res-
peito à invasão.

En direção norte do perfil oriental (a partir do
ponto 75) até o contato con a unidade São Fidélis, o granit6ide
Angelin é fétsico-internediãrio, porfirítico, cinza-cIaro e 16-
seo en parte protomilonítico, contén porfiroclastos feldspáticos
ocelares e prisrnáticos ern natriz com granada acessória. As inter
calações entre os ternos cinza-claros e rõseos ora se apresentan
cono níveis de contatos graduais entre si ora se nosttam marca-
dos e ondulados. São freqilentes as bandas ou camadas descontÍ-
nuas de biotita granito-gnaisses porfiríticos, corn dirnensões de-
cirnétricas, e as lentes dioríticas. Corn a proxinidade dos lini-
tes dessa unidade com os migrnatitos são comuns os diques graníti
cos equigranulares, esbranquiçados, assitn cono os veios pegnatói
des quartzo-feldspáticos que cortan irregularrnente a foliação
das rochas.

As ocorrências intrusivas do Angelim îa unidade
São Fidé1is são encontradas pr6xinas ao rio Muriaé, cortadas pe-
1a rodovia Canpos-Itape¡una onde aflorarn ern secções visíveis de

15 a 30 metros ao longo da mesma (pontos 9l e 9Z). 0s hornbtenda
-biotita gnaisses são porfiroclásticos, cinza-nédios, contôm me-
gacristais feldspáticos estirados e apresentarn veios ou bandas
hololeucocráticas de granulação grossa, esparsas e com dissernina
ções de granada, 0s nigmatitos ao 1-ongo dos contatos são estroná
ticos con leuco e melanossornas espessos de cerca de 2 netTos I ou
são nigrnatitos 'schl.ierenr quartzo-feldspáticos :com biotita e
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granada, esta últina ocorrendo nuna proporção não inferio¡ a 5e,.

No ponto 91, o granitóide 6 cortado por diques de granito equi-
granular cinza-claro, con espessuras de at'e Z0 crn e de orienta-
ção N 5e E/35ç NW. No ponto 92, os diques graníticos tê¡n orienta
ção N 40e w/35e Sl4I e são portadores de xen6litos angulosos e re-
tangulares centinétricos do biotita gnaisse cinza-nédio a escu-
ro. Outro desses diques corta o nignatito no ponto 90, sendo que

o graniïo tern largura de aproxinadanente 1,5 netros e contérn tarn

bén xen6l-itos angulosos e centinétÌicos do biotita gnaisse.

III.3 - UNIDADE CATALUNHA

A unidade Catalunha cornpreende una faixa contínua
de rnigrnatitos orientada aproximadanente N 35e E, ern cujos donÍ-
nios se encontra parte da calha principal do rio Paraíba do Sul.
A unidade está integralnente intercalada con a associação charno

ckÍtica Bela Joana, separando nesta una faixa ta¡nb6m contínua
(faixa norte), e prolongando-se por cerca de 45 kn na área de es

tudo (q.v. Fig. II.1; Cap' II).

Os nigmatitos Catalunha têrn estruturas bandadas e

nebulíticas foliadas que correspondern a tipos litológicos conpos

tos rnineralogicanente por granada, biotita, ortoclásio ' quartzo
e plagioclásio, alén de cordierita e sillimanita, acess6rios que

podem se tornar inportantes para a denorninação genérica dos rnig-

natitos como rochas kinzigÍticas. Os minerais porfiroblásticos
são significativos nos mignatitos nebulíticos, nas en geral as

rochas apresentan porfiroblastos (ou porfiroclastos) de feldspa-
tos ben esparsos (corn 2 cm de comprimento) e granadas (subcenti-
métricas e de cor r6seo-violeta) que, ern alguns locais aparecem

ern proporções expressivas (até 40%) conferindo ãs rochas una to-
nalidade violácea. A composição das rochas kinzigíticas varia em

t.ermos internediários, as conposições graníti.cas estão represen-
tadas principalnente nos leucossornas intercalados aos nignatitos
bandados. As rochas cálcio-silicatadas são freql.lentes corno resis
tatos concordantes nos rnignatitos; outlos tipos litol6gicos cono
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Quartzitos ou pegnatitos não forarn encontrados.

III.3.1 - Tipos Litológicos

Nos nigmatítos bandados as bandas são descontí-
nuas, centinétricas a decinétricas e variarn na granulação, na in-
tensidade de foliação e estiranento nineral, Nurna seqtlência banda
da qualquer, os níveis kinzigíticos leuco a nesocráticos finos,
cinza-viotáceos, apresentan un bandanento laninar con listras fé1
sicas onde o quartzo 6 estirado ou f orrna pequenas dobras isocli-
nais fechadas, alternan-se com bandas kinzigíticas leucocráticas
médias a grossas , cinza-claras a violáceas, contendo porfiroblas-
tos de feldspatos (subidioblásticos a ovais) ; nessas bandas os mi
nerais estão orientados e em parte defornados e alongados. 0s 1eu

cossomâs conunente forrnarn bandas paralelas ã foliação, são cornpos

tos por granitos porfiroblásticos brancos, rcom negacristais de

feldspatos orientados e granadas (de até 5 cn de diâmetro) , bol-
sões ou bandas constituídas de feldspatos brancos, en parte gros-
sos, que ern alguns locais forrnarn concentrações sob forma de cu-
nhas, As rochas cálcio-silicatadas, encontradas cono lentes des-
contínuas 'boudinages' nos gnaisses kinzigÍticos, são maciças, fi
nas, de cor cinza a esverdeado, contêm rnanchas róseas de granacla
granular e/ou nÍveis larninares quartzo-feldspáticos (Foto 11).

No aflorarnento SF-78, os nigrnatitos bandados in-
tercalan-se corn bandas de injeção 'lit par lit' de urn granito a

cordierita e sillinanita. As intercalações graníticas são vari-a-
veis ern espessuras e granulações (desde grossas at6 finas) , apre
aplesentan porfiroblastos de feldspatos (brancos) e cordierita
(cinza-azulada) esparsos, os de granada aparecem junto aos traços
de contato con os níveis kinzigíticos. No ponto SF-79, urn gnaisse
granítico a granada, esbranquiçado, corta e invade os gnaisses
kinzigíticos paralelamente à foliação; subordinadarnente,veios gra
níticos equigranulares rn6dios corn granada e biotita, ta¡nbén cor-
tam as rochas. Nos aspectos textuïais e mineralógicos esse grani-
to se conpara ao das injeções graníticas encontradas na pedreira
Itererê (item III.1.5).



FOTO 11 - Migmatlto nebulítlco Catalunha com nlveis de gnafsse klnzlgl-
tlco Leuco a mesocrátlco flno e enclaves de rochas cálcio-Ei-
lfcatadas. Ponto SF-21,

FOTo 12 - GnalsÊe mlgmatltlco SÃo f.L¿étts, mo6trancto cm det¡thc dobra_
mento 1soc11nâÌ. ped¡elra São F1déÌfs. ponto SF_OB.
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Os mígmatitos nebuLítieos apresentam variações de
granulação e de conteúdo ern minerais sã1icos e fêmicos. En alguns
locais, observa-se uma associação complexa de nigmatitos com es-
truturas bandadas e nebulíticas de contatos normalmente difusos a
transicionais. No ponto 2r (F'ig. III.1), as porções grossas do
nignatito nebulíticos com porções rnais ricas em aglomerados lame-
lares de biotita ou em feldspatos, acompanhados de granadas subi-
dioblásticas e quartzo (subcentim6trico), transicionam para poï-
ções de granulação n6dia com minerais orientados e granada em tor
no de I5-20eo. As áreas bandadas têm estrutura laminada e grão fi-
ro, gradacionam para bandas centimétricas e de granulação rn6dia,
essa gradação tanb6m õ aconpanhada pelo tamanho diferenciado dos
cristais de granada (Foto 11). Na transição das porções bandadas
para as grossas do nebulito observa-se o maior conteúdo de grana-
da, com tarnanhos variáveis (0,5 - 2 cm de diânetro); a biotita fi
na torna-se progressivamente lamelar e subcentimétrica, envolven-
do aglomerados de megacristais constituídos principalnente de

feldspatos subidioblásticos. No ponto 22, o migmatito apresenta
um aspecto granitóide foliado, é comparativamente rnais hornogêneo,
a granulação varia de n6dia a grossa, sendo que em algumas por-
ções isoladas ê grossa. Porções leucocráticas contêm os ninerais
sálicos (corn dirnensões em torno de I crn de comprinento) e grãos de

granada (de 1-1,5 crn de diâmetro) isolados ou envoltos por lame-
1as de biotita; por vezes aparecem concentrações de feldspatos
centim6tricos. Ern porções leuco a mesocráticas , encontrarn-se os

minerais com tamanho relativamente menor que passam diretamente a

feições com texturas granolepidoblásticas, constituindo rnanchas
( 'schlieren') mais escuras.

As rochas cá1cio-silicatadas estão presentes den-
tro dos nigmatitos nebulíticos constituindo lentes ovaladas e de-
cimétricas, são granoblásticas muito finas, de cor cinza-esverdea
do ou cinza com manchas violãceas de granada (Foto Z).

III .3.2 - Aspectos Estruturais

Alguns afloramentos localizados imediatamente
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sul do rio Paraíba do Sul (pontos 17, 18 e t9), são constituídos
por rochas kinzigíticas de aspecto blastoinilonítico que se nos-
tran afetadas por cisalhanento dúcti1, apresentando foliação p1a
no paralela be¡n desenvolvida. Nos gnaisses kinzigÍticos se des-
tacam os bandamentos centinétrÍcos e irregulares, os minerais
são granoblãsticos finos a ¡n6dios, estirados e orientados, por
vezes observando-se dobras intrafoliais nilinétricas (isoclinais
com char'neiras espessadas); os porfiroclastos de feldspatos são
ovais e em parte sugerem urn rnovimento de rotação dextral, Bandas
graníticas alternan-se con bolsões feldspáticos con granadas sub
-centimétricas (algunas são centim6tricas) ; o gnaisse granítico
apresenta bandamento transposto for¡nando cunhas, centinétricas a

decinótricas, para dentro do gnaisse kinzigítico. As rochas cá1-
cio-silicatadas tanbén estão presentes como lentes intercaladas
('boudinages') ,

A foliação da unidade Catalunha apresenta atitu-
des variáveis, com direções entre N 30e E e N 75e E e mergulhos
variando de 40ç a 80ç NW. A fo1Íação está relacionada ãs estrutu
ras penetrativas como a foliação de transposição e a band¿imentos
marcantes dos nigrnatitos bandados, nesses últinos encontram- se
bastante desenvolvidas as intercalações kinzigíticas de estrutu-
ra laminar. 0s 'boudins' de rochas cálcio-silicatadas foram ob-
servados com freqtlência nos afloranentos, a foliação das rochas
kinzigíticas en geral contornan as formas alongadas dos 'boudins'.
As lineações aparecen definidas pelo quartzo alongado ou estiïa-
do e pelo alinhanento das lamelas de biotitas, a16n da orienta-
ção dos feldspatos porfiroblásticos (ou porfiroclásticos). Algu-
rnas nedidas de atitude das lineações indicam o estiratnento rnine-
ral contido nos planos de foliação e lineações de intersecção
con esses planos a N 25e 1,1/43e e a N 5e W/55c.

Junto ãs áreas de contato com a unidade Bela Joa-
na encontram-se rnigmatitos kinzigíticos de estÌuturas bandadas
e nebulíticas, nestes é co¡nurn observar-se a nudança de coloração
dos ninerais feldspáticos, No ponto 79, o nigmatito bandado está
ern contato direto con as rochas da unidade charnockítica que for
nam urna associação onde ocorre a gradação da tonalidade dos
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feldspatos, que passa da cor cinza-esverdeada na rocha charnockí
tica para verde-c1aro nos gnaisses kinzigíticos (possivelnente
essa rnudança de cor se deve a interação de fluidos entre as duas
unidades). Nesse loca1-, os dois litotipos estão cortados por un
gnaisse granítico a granada que passa, num sentido lateral , ã ã-
presentar-se cono intercalações nos nigrnatitos. No ponto 22, o

nignatito nebulítico apresenta tonal"idades esverdeadas nos
feldspatos e grãos de granada de cor avermelhada. Nessa exposi-
ção, junto ao contato com rochas charnockÍticas, o nigmatito con
téin xen6litos dessas rochas con dinensões decinétricas a quase
1 metro (Foto 2). Os xenólitos tên formas angulosas e ovaladas,
são constituídos por noritos finos, escuros, e enderbitos ou

charno-enderbitos foliados que apresentam contatos por vezes di-
fusos con a hospedeira.

III.4. UN]DADE SÃO FIDÉL]S

A unidade São Fid6lis compreende uma faixa contÍ
nua de nignatitos corn largura aproxirnadarnente constante de 7 a 8

kn e de direção N 45e E, que passa a norte da cidade ho¡nôni¡na. A

SE, a unidade está encaixada ã associação charnockÍtica Bela Joa
na e a NW con a unidade Angelin. Dentro da ârea de ocorrência
dos migrnatitos, be¡n aquérn dos seus linites, a NW, encontram - se

donÍnios projetados do granit6ide Angelirn sob configurações irre
gulares e variando de 2 a 8 kn de comprirnento, outros donínios
do granit6ide c onp arat ivarnente nenores, não napeados, foram ob-
servados nas proximidades do rio Muria6, na porção oriental.

A unidade São Fid6lis é composta por rnigmatitos
heterogêneos de estruturas bandadas e 'schl-ieren', mais râratnen-
te nebuiÍticas, com bandas paralelas ã fotiação de leucossomas
constituídos por granada granitos porfiroblásticos e veios peg-
nat6ides; nais esparsanente são encontradas porções feldspáticas,
São cornuns as intercalações, com espessuras variáveis, de nigna-
titos estronáticos, rochas cãLcio-silicatadas e, ern alguns 1o-
cais, de rochas granulíticas e charnockíticas.
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IIL4,1 - Tipos Litológicos

As rochas nigrnatíticas são conpostas por granada-
biotita gnaisses e biotita gnaisses leucocráticos e leuco- meso-
cráticos, ãs vezes co¡n sillirnanita, de conposições interrnediá-
rias e coloração cinza-c1aro a cinza-n6dio. A granulação é variá
ve1, ern'geral fina a n6dia e nédia, con rnegacristais de feldspa
tos (cerca de 20-30e, en volume) e granadas com dinensões de z-3
cm (granada ocorre en proporções inferiores a 10% ern volurne; en
grãos isolados pode atingir 5 cn de diâmetro). E inportante des-
tacar nessas rochas a orientação plano linear dos constituintes
rnineralógicos, ern grande parte dada pelo quartzo, biotita e por-
firoclastos ocelares; en porções f6lsicas (vênula s e listras ou

faixas), onde a foliação se nostra acentuada, esta se estabele-
ce cono plano axial de dobras isoladas de transposição, isocli-
nais fechadas co¡rì charneiras agudas (milirnétricas ou de poucos

centímetros) (Foto 12). As porções nebulíticas de granada-bioti-
ta gnaisses tên una granulação variáve1, con porfiroclastos es-
parsos de granada e feldspatos (con até 3 cn). As bandas graníti
cas contên porfiroblastos de granada, ou nostTam concentrações
lentifor¡nes de feldspatos porfiroblásticos e níveis (nilimétri-
cos) de qúartzo estirado. Estruturas do tipo 'pinch and swe11'po
dern aparecer caracteri zadas em bandas hololeucocráticas.0s veios
pegrnatóides são sincrônicos co¡n a foliação e constituídos de feld:
patos e granadas (de até 5 cn de diânetro) , com larnelas de bioti
ta e pontuações de calcopirita ocorrendo dispersas. Leucossonas

de feldspatos ocelares ( de 1-2 crn de comprirnento ), contornados
por cordões de biotita, aparecern tipicanente nos nigrnatitos da

pedreira de São Fid6lis (Fig. III.l; ponto 08).

Os mignatitos estromáticos, representando parte
de urna seqüência anterior mais antiga, são constituídos por ban

das de biotita gnaisses e granada-biotita gnaisses finos a n6-
dios, de conposições interrnediárias e cor cinza-nédio a escuro,
com vênu1as e listras f61sicas, inequigranulares . A foliação das

rochas é intensanente tlansposta e nas porções nais dúcteis apa-
recern pequenas dobras intrafoliais do tipo rrootless' e os ní-



veis félsicos, geralrnente lenticulares,
nos rnine rai s (Foto l4).
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apresentan estiramento

As rochas cálcio-silicatadas aparecen en várias ,ex

posições intercaLadas aos migrnatitos cono lentes decim6tricas e

canadas estTeitas que raranente apresentam espessuras de quase 1

metro (ponto 71). As rochas são finas, de cor clnza a cinza-esver
deado, por6rn, se distinguen nelas listras milin6tricas quartzosas
ou granatíferas (Foto 13).

As rochas granulíticas constituen resistatos lenti
formes, centinétricos, de cor cinza-escuro a esverdeado e grã fi-
na. En alguns locais (pontos 03 e 08J as rochas granulíticas apre
sentan contatos abruptos corn a hospedeira ou então, nota-se ulna

transição de poucos centínetros con estrutura tipo 'schlieren' en

tÌe as rochas granulíticas e nignatíticas. Os granulitos tên con
posições básicas, podendo nostrar em detalhe rni crob andarnent os a

plagioclásio e piroxênio (hiperstênio) separados por quartzo alon
gado e a tonalidade esverdeada, em grande parte, é devida ao con-
teúdo de plagioclásio da rocha (en torno de 40eo) (Foto 13).

En vários afloranentos os nignatitos apresentan
bandamento regular e narcado, repetindo-se a seqtlência de bandas

decinétricas de granada-biotita gnaisses e biotita gnaisses leuco
crãticos com porções porfiroblásticas a granada e feldspatos, gra
nada granitos e granitos hololeucocráticos intercalados a gnais-
ses leuco a rnesocráticos ou nignatitos estrornáticos, coln níveis
fé1sícos lenticulares e centinétricos (Foto 9) . Ern alguns casos,
granada-biotita gnaisses leucocráticos com bandas graníticas apa-
recem acunhando-se para dentro da foliação do nignatito estronáti
co, coln espessuras decim6tricas a quase l netro (p."*. ponto 02).
Comurnente os afloranentos de estruturas 'schlieren' e nebulítlcas
tên aspecto bandado devido a presença de níveis de rnignatitos es-
trornátícos e/ou de lentes ou camadas de rochas cálcio - silicata-
das. Os gnaisses nebulíticos poden aparecer cono carnadas .estrei-
tas (de pouco centínetros no ponto 03) ou cunhas entre os nignati
tos bandados e estronãticos (ponto 7l). Nuna das exposições (pon

to 03) onde os nignatitos estTonáticos aparecem intercalados aos
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FOTO L3 - Gnalsse mlgmatittco São

de rochas granulítlcas e

Oéffs. Ponto SF-oB.

F1déf ls com lntercalações Ientlfonmes
cálclo-st1lcatadas. Pedrel.ra São Fl-

14 - Gnalsse mlgmatltlco São Fldélis com fo1lação de transposlção,
apresentando lntercalações de leucossomas com porflroblastos
de granada e de níve1s estromátlcos de blotlta gnalsses. pon-

to SF-81.

FOTO



gnaisses bandados en carnadas espessas (cerca
tacam nos gnaisses leuco a mesocráticos nívei
rochas charnockíticas que corresponden a equi
ção norítica retrometanorfisados (o piroxênio
transfornado em anfibótio e biotita), e entre
ren porfiroclastos de feldspatos ben esparsos
ra e medindo 2-3 cm de conprinrento.
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de I metro) , se des
s lenticulares de

valentes de conposi
está parcialmente
esses nÍveis ocor-

, de cor verde-escu

III.4.2 - Aspectos Estruturais

A foliação (Srr*1) dos migrnatitos São Fid6lis é a-
centuada, variando de N 5Ca - 75e E com mergulhos subverticais e
variações nos rnergulhos para óse - 85e para NW são comumente en-
contradas , €rltïetanto, podem ser observadas medidas variando en
tre 73e - Bse para SE junto ãs áreas de contato com a unidade An
ge1im, ou se j a, trê porção ocidental (nas irroxirnidades do rio
Dois Rios), bem como nos cortes da rodovia que passa nos linites
da localidade de cardoso Moreira, na parte oriental. A foliação
principal é definida pela orientação plano linear dos rninerais
e pelo estiramento dos cristais quartzo-feldspáticos e agregados
fênicos. As lineações de estiramento mineral de rnodo geral estão
contidas nos planos de foliação e apresentam atitudes que variam
de subhorizontais até aproximadamente 45e (Foto L4).

Em alguns afloramentos junto ao contato com a uni
dade Angelim os migmatitos São Fidé1is apresentam um estiramento
mineral mais pronunciado (pontos 94 e 95; próximos ao rio lv[¡riaé).
No ponto 82, na porção ocidental, os granada-biotita gnaisses são
finamente bandados e apresentam aspecto protonilonítico, com na-
ttíz laminada e porfiroclastos ovais de granadas. Ern outros aflo
ramentos aparecem algumas feições de deforrnação da foliação prin
cipa1. No ponto 83, a seqtlência de gnaisses bandados é espessa
(cerca de 20 metros) e mostra esparsamente pequenas dobras aper-
tadas intrafoliais, bem como o desenvolvimento de estruturas dic
tionÍticas; os granada granitos intercalados e bandas pegrnatói-
des apresentam a foliação primária dobrada. No ponto 30, sonen-
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te nas bandas granÍticas aparece a foliação dobrada (dobras Drr*1),

Nos rnigrnatitos estrornáticos a foliação (Srra1) 6

pronunciada, acornpanhada de dobrarnentos e transposições das ban-
das. Nas bandas nais dúcteis observam-se freqtlentenente dobras i
soclinais intrafoliais e estruturas do tipo rrootl-essr , bem cono

a lenticularização das bandas leucossonáticas con expressivo es-
tiramento dos minerais. Dessa forna, ressalta-se que as superfÍ-
cies dobradas conpreendem una foliação pretérita (Srr) de caráter
b l as t oni 1on í t i oo , pré-transposição. Nos nignatitos bandados e

'schlieren' a foliação Sr, é prinária e cornpreende a transposição
Sn*l generalizada e plano axial das dobras intrafoliais do nig-
matito estromát.ico, Essas relações podem ser tanb6n evidenciadas
pelas teïminações sob forna de charneiras ou porções acunhaladas
dos gnaisses leucocráticos proj etadas para dentro dos nignatitos
estronáticos.

os diques graníticos ocorren en vários afloranen-
tos, geralnente con pequena espessura (cerca de 5-30 crn), cortan
do a foliação das rochas. No ponto 02, os diques estão .orienta-
dos para N5OeW, apresentando cor cinza-claro e grã fina a rnédia,
e associados a esses aparecen veios aplíticos r6seos (de z-3 cÍr

de espessura) e longos que forrnam um conjugado de cisalhamento,
cuja direção de conpressão principal tanb6m é N 55c W. No ponto
03, veios pegnat6ides a fel¿spatos, quartzo e granada (con 5-10

corn de espessura), orientados segundo N 55ç W, afetam a foliação
encaixante por cisalhanento discreto (com pouca curvatura e efei
to sinistral).

Nas áreas de contato com a unidade Angelin, na

porção ocidental {ponto 83) , os diques graníticos orientados tarn

b6n para N 55e W, estão defornados juntamente com a foliação (de

forrnação flexural) que é plano axial .ãs dobras de . arrastro
('drags') desenvolvidas nos diques; os veios pegnatíticos quart-
zo*feldspáticos subordinados nostraÍì a meslna orientação dos di-
ques, No ponto 30, veios aplíticos longos, tardi-cinenáticos con

relação ã Srr*l-, estão ondulados e apresentando orientação para
N20eI4I,N50el4IeN55çl1l.
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III.5 - UNIDADE SANTO EDUARDO

A unidade Santo Eduardo compreende migmatitos dis-
postos nurna faixa contÍnua oríentada N 40e E, com largura varian-
do entre 4 e 8 k¡n, encaixada ao granitóide Angelin a SE e a um a-
grupanento de rochas denorninado indiviso, a NW, e prolongando- se

no sentido SW-NE para fora dos linites da área de estudo. O ¡io
ParaÍba do Su1 penetra na área ern questão, vindo do oeste, aconpa
nhando a direção de foliação regional da unidade Santo Eduardo, e

daí prossegue cortando ortogonal ou obliquanente as outïas unitla-
des da região.

A unidade Santo Eduardo está representada por un
pacote de rochas bastante heterogêneo, constituindo-se de nignati
tos estrornáticos corn intercalações, en alguns locais, de noritos,
anfibolitos, márnores e rochas cãlcio-silicatadas.

No perfil geológico oriental, ao longo das estra-
das vicinais que dão acesso ã cidade de Canbuci, os nigmatitos es

tronáticos são coÍrpostos por bandas paralelas alternadas e com es

pessuras variáveis, de biotita gnaisses finarnente laninados, bio-
tita gnaisses nédios com granadas esparsas, anfib6lio - biotita
gnaisses finos a nédios, de composições interinediárias, e níveis
félsicos centinétricos (Foto I5). En várias exposições os gnais-
ses apresentam estiranento nineral e foliação de transposição,con
dobras intrafoliais de foliação plano axia1, proeminentes nas por

ções f6lsicas (vênu1as e listras félsicas); estruturas . do tipo
'pinch and swe1l', desenvolvidas en bandas hololeucocráticas, po-
den ser observadas ern alguns locais. As rochas tên coloração cin-
za-nédio a escuro, por vezes cinza-c1aro, sendo em grande parte
porfiroblásticas, com feldspatos subcentinétricos (cerca de 20"ø

em volurne) e de fornato ovalado, ern alguns casos aparecendo rnega-

cristais feldspáticos ocelares; rnegacristais de granadas (con di-
rnensões de 2-3 cm) ocorre¡n raranente (p.ex. no ponto 8ó).

Intercalações de rochas anfibolíticas e cá1cio-si-
licatadas são características conuns aos nigmatitos. No ponto 3ó,



FoTO 15 Cnals6e mlgmatít1co Santo Eduardo com lntercalações de blotl-
tâ gnalsses, anfiból1o-blotfta gnalsses, a¡flbolftos flnos e

rochas cá1clo-s1l lcatadas. Ponto SF-36.
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anfibolitos finos verde-escuros, com listras f6tsicas e biotíti-
cas, se interpõen como níveis e bandas decim6tricas aos bioti-
ta gnaisses con granada e hornblenda-biotita gnaisses (Foto lS).
No ponto 85, as bandas de anfibolitos, lentiformes e centim6tri-
cas, e camadas decimétricas e contínuas de rochas cá1cio-silica-
tadas se alternarn con biotita gnaisses.

' A norte do rio Paraíba do Sul, no ponto SZ , apare
ce uma seqtlência bandada de biotita gnaisses laminados e trans-
postos, com níveis fétsicos intercalados, cummingtonita-gruneri-
ta-biotita gnaisses m6dios e anfibõ1ios-hiperstênio-biotita gnais
ses finos a médios, onde as rochas de composição norítica alter-
nadas apresentam-se numa sucessão de bandas e lentes desde pou-
cos centímetros a quase 1 metro. Os gnaisses noríticos são folia
dos, porfiroclásticos, distinguindo-se esparsamente os feldspa-
tos subcentinétricos de tonalidade cínza-esverdeado e piroxênio
de lustro bronze em meio aos aglonerados de biotitas e anfibó-
1ios. Neste 1oca1, veios ap1íticos e pegmatíticos a quartzo e

feldspatos róseos aparecem cortando irregularmente as rochas.

Nas proxinidades com a serra da Portela, unidade
geornórfica estreita que se alonga segundo a direção da foliação
regional (com cotas de 350 metros) , os migmatitos estromáticos
passam a se intercalar com espessas seqtlências carbonáticas. Bio
tita gnaisses larninados e transpostos, hornblenda-biotita gnais
ses e níveis fétsicos alternados aparecem entTemeados a bandas
de rochas cá1cio-silicatadas de cor cinza, corn níveis esverdea-
dos a diopsídio. Ern direção ao topo do afloramento do ponto 87 a
parece uma seqtlência, de cerca de 10 metros de espessura, com ca
madas de rnármore branco (variando de 50 cm a I metro) alternadas
a níveis de rochas câ.Icio-silicatadas e de biotita gnaisses. Na

serra da Portela propriamente dita, âs camadas m6tricas de mármo
res médios e grossos, naciÇos, comumente tên bandas de rochas
anfibolíticas e câLcio-silicatadas alternadas, de espessuras va-
riáveis.

As rochas dessa unidade se caracterizam por apre-
sentar uma foliação s.r*1 acentuada, de atitudes variando entre
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N 45e E e N 65e E, corn nergulhos variáveis de 60c e subverticais
tanto para NW co¡no SE. A foliação 6 dada pela orientação plano
linea¡ dos rninerais ou seja, pelos agregados alongados de quart-
zo, lanelas de nicas e porfiroblastos feldspáticos aLinhados. As
lineações de estirarnento rnineral, em algumas rnedidas , apxesentam
atitudes horizontalizadas contidas nos planos de foliação (N 50e
E/horízontal; N 55ç E/horízçntal) e lineações de intersecção con
esses planos a S 57e W/ 5c s N 55ç E/horizontal. A foliação tan-
bén se ídentifica no bandarnento con linites bruscos entre os di-
ferentes tipos litológicos, bem corno na foliação de transposição,
plano axial de pequenas dob¡as isoclinais apertadas con charnei-
ras alargadas, geralrnente isoladas e relacionadas a una foliação
Dretéïita fS )."n-

As relações das áreas de contato com unidades Ii-
tol6gicas encaixantes não forarn observadas devido a ausência de
afloranentos adequados e, en parte por a unidade Santo Eduardo
corresponder a urna das faixas geonórficas mais arrasadas da re-
gião.
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CAPfTULO IV

PETROGRAF IA

IV,1 _ UNIDADE BELA JOANA

En face ãs variadas feições petrográficas e nine-
ral69icas observadas nas rochas da unidade agrupou-se a associa-
ção charnockítica ern donínios naciço, foliado e gnáissico, onde
se correlaciona os diferentes aspectos nineralógico-texturais que
caracterizan cada donínio. Das rochas maciças ãs gnáissicas torna
-se evidente o netanorfisrno que atuou sobre as nesnas acompanhado
poÌ defornações e provocando mudanças na nineralogia original .

Transfornações são conspÍcuas em anostras e o desenvolvirnento de
uma matriz granoblástica 6 volunetricarnente expressivo corn o au-
mento da deforrnação.

Em ternos gerais, as rochas dos diferentes doní-
nios da unidade nostran cono tendências petrogrãficas regionais a
predoninância dos tipos coÍrposicionais internediários tonalíticos
e subordinadarnente granodioríticos. Na figura IV.I, a disposição
dos pontos nodais no diagrama Q-A-P-M ilustra essa tendência e a-
parentenente se subdivide en dois rarnos, urn dos quais com os rnais
baixos conteúdos rnodais de feldspato alcalino. O Índice de cor
(IC) é variáve1, os valores lnenores se. concentram em charnockito
e charno-enderbitos (tabela IV.l), conpõen os enclaves ou frações
de rochas de conposições básicas e mostran u¡na afinidade rnineraló
gico-conposicional corn toda a associação, parecendo corresponder
a aut61i tos .

IV.1.a - Doníni.o de Rochas Maciças

Correspondem aos
derbíticos da pedreira Itererê,

tipos enderbíticos e charno- en-
considerada o donÍnio repres ent a-
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î^BEL^ tV. r

AH¡LI6'3 IIODÀ¡6 DA UNIDADE AELÁ JOAIiA
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FIGUR¡, IV.1 - Dlagrana modal Q-A-P-M para as rochas da unldade Bela Joa

na, lncluindo as rochas norítlcas e tntruslvas grânít1cas.
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tivo das rochas maciças (Fig. III.l; anostras SF-24, SF-24D e SF

-24F,) .

A coloração dessas rochas está diretarnente relacio
nada com o conteúdo e distribuição dos ninerais fênicos. A cor
cinza-esverdeado co¡n manchas rnais escuras é atribuída ãs concen-
trações de fêrnicos enguanto que as tonalidades mais honogêneas
indican.a distribuição uniforne dos rninerais sálicos e fêmicos,
As porções mais escuras con tonalidade avermelhada são devidas
ã concentração de granada granular (en torno de 5%; e 10% ¡nais
rararnente) . A granulação varia de nédia, grossa a nuito grossa.
Os feldspatos apresentan tonalidade verde a verde - escuro, são
subidiomórficos e tendern a ser equidirnensionais (até l crn de co¡n

prinento) quando a granulação da rocha 6 nuito grossa; os mega-
cristais, ern geral de hábito tabular a ripidiforme, rneden de 2 a

3 cn e excepcionalmente 5 cm de comprimento. 0 quartzo é cinza-
claro e subcentinétrico. A granada, de cor averrnelhada,varia rnui
to em conteúdo, está associada con biotita, forrna pontuações ou

pequenas concentrações bastante esparsas; a biotita aparece cono
aglomerados ou está dispersa na matriz da rocha, geralnente 6 a-
companhada de algun piroxênio e anfibõ1io.

Entre as rochas maciças aparecen tipos porfi16i-
des a porfiríticos onde os cristais feldspáticos rnaiores se des-
tacan da matriz nédia ou média-fina. Ao nicrosc6pio, predoninam
as texturas hipidiomórficas a xenonórficas inequi granu l are s un
pouco deforrnadas, Os fenocristais quartzo-feldspáticos (corn di-
nensões variando de 8 a 3 nrn de cornprirnento) são parcialnente
circundados por una rnatriz recristalizada constituída de grãos
xenonõrficos (0,3 a 0,5 mn) e/ou poligonizados (0,1 a 0,2 run) de

arranjo granoblástico, geralrnente associados con palhetas de bio
tita, que ta¡nbén incidem sobre os rninerais fênicos (Fotonicrogra
fias I e 2).

O pLagioclãsøo apresenta fornas subédricas, serni-
aLongadas e cornprirnento variáveL, podendo chegar a 8 nn; mais co

munente situa-se na faixa de 4-5 nn, As gerninações polissintéti-
cas são freqtlentes e a cornposição abrange de rnodo genérico,o cara
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FOTOMICROGRAFIA 1 - Fenocrlstal de ortoclåslo lnterlobado e clrcundado
pela matrlz recriEtallzada constitulda por plagloclásfo, qual
tzo, feldspato alcallno e blotlta, além de microgranulações

rnlrmequlttcae. Amostra SF-24, nfcóls cruzadog, eumento de 38x.

FOÎOMICROGRAFIA 2 - FenocrlEtal de plagloclÁefo antlpertftlco e defor-
mado clrcundado pela matrlz rtcrlstallzeda; hlperstên1o e opa-

coa no cento lnferlo¡r dlre1to. Amostra SF-248, nfcófe cruzadoa,
âunento 38x.
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po da andesina. As antipertitas são comuns, aparecem como gotícu
1as ou filetes estruturalmente orientados, ocorrendo dispersas
em todo o cristal ou em porções mais próxinas ãs bordas; raramen
te as gotículas são espessas ou quadráticas. Nos cristais maio-
res, as antipertitas aparecem em diferentes pontos, forman gotas
espessas semi-quadráticas, mais ou menos alinhadas, excepcional-
mente encontrando-se antipertitas mais concentradas tendendo a

formar nèsopertitas. Ern alguns grãos não há antipertitas e as
geminações estão parcialmente desenvolvidas. Os fenocristais têm
contornos irregulares, €fl parte reentrantes pelos cristais meno-
res e en parte invadidos pela matriz recristalizadai palhetas de

biotita projetam-se para o interior dos cristais, acumulam-se em

reentrâncias e fraturas, por vezes contornando-os. Extinção ondu
lante e fraturas são comuns no plagioclásio, alguns cristais
maiores apresentarn geminações levemente recurvadas e bandas de

deformação (Fotomicrografia 2). As inclusões rnais freqtlentes são
de opacos, apatita, zircão, aparecendo por vezes piroxênio e bio
tita rnarrom-avermelhada de contornos arredondados.

O feLdspato alealíno pertítico mostra caracterís-
ticas ópticas do ortoclásio. Nos enderbitos o ortoclásio é encon
trado nos interstÍcios formando pequenos agregados, geralmente
não geninados; nos charno-enderbitos forrna cristais maiores, se-
mi-alongados, corn até 6 nn de comprimento. Alguns cristais apre-
sentam macla Carlsbad. As pertitas são finas, comunente dispos-
tas como filetes ou gotículas orientadas, ocorrem esparsas ou

mais concentradas nas porções centrais dos feldspatos. Os contor
nos dos feldspatos alcalinos geralmente são irregulares e invadi
dos pela natri z recristali zada; mirnrequitas e palhetas de bioti-
ta se projetam para dentro dos cristais (Fotonicrografia 1). Ex-
tinção ondulante são freqtlentes nestes feldspatos, por vezes en-
contrando-se bandas de deformação nos cristais maiores. Inclui
quartzo em gotas, plagioclásio geninado, apatita, opacos e bioti
ta.

Carbonato, sericita e saussurita se

principalmente nas clivagens dos feldspatos alcalinos
ras desses ninerais 6 comum o preenchinento de óxidos

de senvolvem

; nas fratu
hidratados
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de fer'ro,

O quantzo é an6drico e geralnente intersticial,
Possui contatos irregulares a serrilhados entre si e bordas inva
didas pela rnatriz recristalizada. Constitui cristais de atê 10

nrn de cornprimento ou agregados nenores, em nédia de 4-5 rnn que

contornan parcialmente agregados de feldspatos e de piroxênios.
As defoinações corno extinção ondulante, bandas de deformação e

fissuras são cornuns no quartzo, ben cono as inclusões de apati'.
ta, zircã,o, plagioclãsio e rutilo acicular. As fraturas são pre-
enchidas por carbonatos e filossilicatos rnicrocristalinos.

O hipez,stânio est'a presente ern forrnas subédricas
a anédricas, corn pleocroísrno que varia do rosa a verde-claro (n*
= rosa, n.. = verde-claro e n- = verde-arnarelado) . Conurnente rnos-'vz
tra-se defornado, corn extinção ondulante e fraturas. Os fenocris
tais, com até 4 nn de conprirnento, aparecen associados a opacos,

forrnando pequenos agregados, ou isolados entre fenocristais quart

zo-feldspáticos e/ou rocleados pelg matriz recristalizada (Fotoni
crografia 2). Alguns fenocristais contôm inclusões de .apatita,
zircáo e opacos. os efeitos netamórficos são vistos nas :passa-
gens do hiperstênio, ern graus variados, païa biotita narron-avet
nelhada e anfibó1io.

A gr,anada constitui feições singulares nas ro-
chas. En anostras onde a granada é nais abundante (SF-24D e SF-

24E) poden ser reconhecidos dois tipos texturais: o prineiro cor
responde a pequenos grãos esparsos e geralmente reentrantes a u-
rna das bordas de fenocristais de feldspatos ou ocupan espaços en

tre os fenocristais quartzo-feldspáticos (são tanb6rn envoltos pe

La mat::iz recristalizada). Nesse tipo textural a granada apresen
ta fïaturas e contén una ou rnais inclusões pequenas de quartzo
semi-alongado (Fotonicrografia 3), 0 segundo tipo ,.textural da

granada é constituído de grãos an6dricos e concentrações irregu-
lares e serni-alongadas (variam de 4 a 20 rnn de conprirnento) in-
tersticiais, apresentan contatos em parte retos e/ou proj.etados
para o interior de fenocristais, conunente de plagioclásio. 0s

cristais anédricos e concentrações de granada apresentam-se na
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FOTOMICROGRAFIA 3 - Crlstais de granada reentrantes às bordas de feno-

cristals de pIagloclás1o. Os mlnerals são parcialmente envol-

tos pela matrlz recrlstallzada; as granadas contêm quartzo.

Amostra SF-24D, nicóis cruzados, aumento 3Bx.

FOTOMICROGRAFIA 4 - Concentraçao lrregular e lnterstlclaI de granada

polqultítlca a quartzo e blotlta envolvendo parclalmente fe-
rìocrlsLal- de plaglocláslo antlpertít1co. A matrj.z recristalf-
zada, quartzo-feldspâttca com blot1ta, envolve a granada pol-
qullltlca e o fenocrlstal de plag1oc1áslo. Amostra SF-24E, nl
có1s cruzados, aumento de 38x.
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maior parte algo poiquilíticos, com pequenas inclusões rnais ou me

nos abundantes de um ou nais ninerais como o quartzo globular ou
ameb6ide, biotita de contornos arredondados e plagioclásio subar-
redondado, que nornalmente mostram forte extinção ondulante (Foto
micrografia 4). Aparecem, também, com menor freqtlência, apatita,
zircáo, rutilo acicular, opacos e nais raranente, espin6lio verde
que pode estar contornado por fino anel de opacos (magnetita).Nes
se mineral 6 comum encontrar-se as bordas ou pequenos grãos com
intercrescimentos sinplectÍticos a quartzo (ãs vezes verrniformes)
e/ou biotita. com relação ã âl^ea periférica da granada, observa
-se que a natri z recristali zada é nais ou menos enriquecida em

plagioclásio, quartzo ou biotita, que prenchern irregularidades e

fraturas dos grãos, deslocando fragmentos ao longo das fraturas
ou separando indivíduos agregados, interpondo-se entre contatos
de granada e fenocristais quart zo-feldspáticos. É comum encontrar
-se aglomerados de biotita amoldados aos contornos ou invadindo
esse rnineral; pequenos grãos de granada estão alojados entre as
lamelas de biotita.

A biotíta ocorre como cristais subédricos de pleo
croísmo variáve1 (nx = marrom-pálido, ny=nr= marrom-avernelhado).
Constitui desde microcristais a lanelas com tamanho variando de
0,1 a 2 mm, formando indivíduos isolados ou agregados que se arnol
darn e se projetam para os fenocristais e para os denais rninerais
fênicos, como tamb6m se associam aos sálicos da matriz, sen uma

orientação definida. 0corre por vezes como intercrescimentos sim-
plectíticos com o quartzo, ou então adquire frábito esqueletal en
volvendo granoblastos quartzo-feldspáticos. A extinção ondulante
aparece praticamente em todos os cristais, pode ser rnais acentua-
da e associada com 'kink bands' em algumas lamelas. É comum a sua
associação con opacos, alguns deles estão no contato entre palhe-
tas ou alojados nas clivagens, aparecendo ainda zircã.o com halos
pleocróicos e apatita como inclusões.

Os mínerais opaeos apresentam formas subédricas e

an6dricas que variam de 0,5 a 1,8 run de comprinento, aparecem isg
lados e como pequenos agregados ou inclusões dirninutas nos mine-
rais principais. Gerarmente se juntam aos fênicos. Entre os opa-
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cos destacan-se a il¡nenita con geninações lanelares finas e cru-
zadas, e a nagnetita con inclusões e exsoluções de ilnenita. Pi-
rita e calcopirita estão freqtlentenente associadas a esses ¡nine-
rais. Podem conter zircão, apatita e piroxênio corno grãos diminu
tos. 0s outros ninerais acessõrios dessas rochas são a apatita,
zircão e o espinélio. A apatita forma cristais sub6dricas e fra-
turados de 0,2 a I mrn, aparece isolada, cono pequenos agregados
ou inclüída nos ninerais principais. O zircão é subédrico e o es
pinétio verde está geralnente associado à granada, ambos são mais

escassos; agulhas de rutilo ocorrem con rnais freqüência no quart

A mabz'iz recristaLizada 'e composta essencialmen-
te de plagioclásio! quartzo, feldspato alcalino e biotita, (Foto
nicrografias 1, 3 e 4), que a grosso nodo, forrna una gradação de

tamanho constituindo pelo rnenos duas gerações de cristais desen-
volvidos com o netanorfis¡no. A prirneira geração de quartzo e

feldspatos é de cristais xenonórficos (por vezes subédricos a a-
nédricos) que variarn de 0,3 a 0,5 mm, têrn extinção ondulante, em

nuitos casos estão vergados e fraturados e apareceJn reentrantes
ãs bordas dos fenocristais, invadindo as irregularidades e fratu
ras. Nesses rninerais assinala-se que o plagioclásio pode ou não

apresentar gerninações polissint6ticas e antipertitas finas, os

inte¡crescinentos nas bordas não são raros; o feldspato alcali-
no é quase nicropertítico, A segunda geração é de cristais equi-
dinensionais (de 0,1 a 0,2 nrn) fornando un ¡nosaico granoblástico
con leve extinção ondulante. 0 plagioclásio é geninado; os cris-
tais de feldspato alcalino geralrnente são línpidos e com extin-
ção difusa, por vezes aparecen tanbérn sob a for¡na de nicrocris-
tais e vênulas intersticiais ao plagioclásio; o quartzo tende a

ser poligonizado, Esses rninerais granoblásticos contornan parc!
alnente os fenocÌistais, interpõen-se entre seus contatos, preen
chern suas fraturas e reentrâncias, ç geralmente, de rnaneira sene

thante nos fenocristais, tanbé¡n afetarn os grãos xenornõrficos de

prineira geração. Microgranulações nirmequíticas aparecem espar-
sas entre os contates de granoblastos de plagioclásio e feldspa-
to alcalino (Fotornicrografia 1). A biotita coexiste com as duas
gerações netam6rficas de cristais quartzo-feldspáticos, possui
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tananhos senelhantes a estes ou naiores, forrna indivíduos grano-
blásticos esparsos ou aglonerados. Entretanto, a biotita tende a

ser relativamente abundante e alongada na área en torno das fa-
ses fênicas (Fotonicrografia 3). 0s cristais de biotita geralnen
te apresentan extinção ondulante e estão em equilíbrio corn os ¡n_i.

nerais da ¡natriz, excepcionalnente encontran-se finas palhetas
projetadas para dentro dos grãos xeno¡nórficos. Alguns agregados
lamelare's que contornarn ou invaden g-rãos de granada e .hiperstê-
nio, ben corno, alguns que aparecen en meio ã matriz apresentan -
se conparat ivarnen te nais defornados (con forte extinção ondulan-
te e 'kink bands') do que a maioria das biotitas; não se observa
diferenças nas tonalidades pleocróicas do rnineral . A natriz re-
cristalizada, de nodo geral, distribui-se irregularrnente e varia
numa proporção de 5 a 10% nas rochas rnaciças, Deterrninadas por-
ções são doninadas sonente por fenocristais e em outras, alguns
grãos xenonórficos e/ou granoblásticos de quartzo, feldspatos e

biotita dispõern-se entre os contatos dos fenocristais.

IV.1.b - DonÍnio de Rochas Foliadas

As rochas foliadas representam os tipos internedi
ários entre as rnaciças e as gnáissicas, localizando-se pr6xirno
ãs áreas centrais e nas zonas de borda meridional e setentrional
do naciço (Fig. III.1; amostras SF-20, SF-23, SF-28, SF-29, SF-

60, SF-618 e SF-62).

As rochas são porfirÍticas nédias a grossas, com

predoninância dos ternos porfiríticos nédios entre os enderbitos
e dos nédios a grossos nos charno-enderbitos. os rninerais felds-
páticos são tabulares e fraturados, grande parte dos megacris-
tais (em torno de 3 cn de cornprimento) estão orientados e .apre-
sentam contornos levernente arredondados. A natriz da rocha tende
a una disposição estrutural de intercalações sálicas e fêmicas,
milimétricas a centin6tricas, algo ovaladas ou alongadas.O quart
zo é subcentinétrico a serni-alongado; o ,piroxênio aparece como

prisnas curtos e dispersos; a biotita é fina e a granada, quando
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está presente, 6 granular e encontra-se disseninada ou fornando a

gregados associados con a biotita,

Nessas rochas são ainda observadas as texturas por
firóídes, porfiríticas ou hipidiom6rficas, rnas diferencia-se dos
tipos naciços pela orientação (de fluxo) dos ninerais que, ao mi-
croscõpio, corresponden tanbén ao rnaior estiranento e defornação
de uma proporção relativanente naior de matriz recristalizada,des
tacando-se aÍ a abundância ern sálicos (Fotornicrografia 5),

Os feLdspatos tên forrnas subédricas a seni-alonga-
das, constituindo fenocristais ou porfiroclastos de contornos ir-
regulares e de conprimento variando entre 7 e I,5 nn (excepcional
nente aparecern nas 1âninas delgadas cristais de 9 a 13 mm) de corn

prinento, rnais conunente na faixa de 6 a 4 rnn' Nos enderbitos o

feldspato alcalino ocorre ern pequena proporção, cono cristais ni-
cropertÍticos isolados ou agregados, intersticiais, não geninados,

enquanto que nos charno-enderbitos pode fornar cristais rnaiores,
con até 12 nm de cornprirnento. O plagioclásio é andesina, os inteÌ
crescirnentos antipertíticos não são comuns a todos os cristais de

plagioclásio e, quando ocorren, as antipertitas estão dispostas
nas áreas de borda ou nas porções centrais, sendo vistas sob for-
rna de filetes, gotículas ou gotas de até 0,5 nrn de diânetro; os

feldspatos conunente exiben gerninações polissintéticas. O ortoclá
sio é pertítico, con exsoluções orientadas sob forrna de filetes
ou nicropertitas ; por vezes apresenta leis de maclas, Carlsbad ou

en grade difusa e parcial nas áreas de borda dos cristais rnaio-
res. Geralmente os feldspatos estão deformados , con geninações in
terrornpidas, extinção ondulante, bandas de deformação e fraturas ,

as lamelas recurvadas ou dobradas aparecen con freqtlência entre
os cristais rnaiores. A1-guns cristais são orientados, outros apre-
sentam contornos ovais ou constituen agregados oval-ados e alinha
dos. As inclusões são relativanente comuns, são vistas as de un

ou mais minerais cono o quartzo, zircáo, apatita, biotita,Qpacos,
rutilo acicular, plagioclásio (no ortoclásio) e feldspato alcali-
no (no plagioclásio) ; pequenas inclusões arredondadas de hiperstê
nio são observadas nos feldspatos da anostra SF-23. Os produtos
secundários corno sericita, saussurita e carbonato ocorrem ao 1on-
go de fraturas e contornos dos rninerais.
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5 - Crlstals quartzo-feldspâtfcos orlentados. O quartzo

estlramento. Grãos subédrlcos de granada (À esquerda)

clrcundados pela matrlz recrlstallzada. Amostra SF-29,

cruzados, aumento 38x.

mostra

estão

nlcols

FOTOMICROGRAFIA 6 - Matrlz recrlstallzada com aglomerados de blotlta

orlentadasubparal.elamente,envolvendoquartzoestlradoe
porftroclasto de hlperetên1o (porção euperlor dlrelta). A-

mostra SF-66, nlcó1e cruzedoa, aumento de 38x'
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O quartzo é an6drico e intersticial. Mostra esti-
ramento, orientação, forte deforrnação e recristal ízação narginal.
Os cristais maiores estão em torno de 9 a 7 mn de comprimentornor
malmente variam de 5 a 2 rnm. Alguns agregados envolvern feldspatos
e piroxênios, entretanto, €il) amostras onde o quartzo 6 nais abun-
dante (sF-23, sF-28 e sF-29) os grandes cristais e agregados são
semi-alongados e isolam porções de ninerais (cono feldspatos e

granada) envoltos pela natri z recristali zada (Fotomicrografia 5) .

As inclusões mais comuns são de apatita e rutilo aciculares ; zír-
cão, opacos e palhetas orientadas de biotita são nenos freqtlentes.
As fraturas são preenchidas com carbonato e filossilicatos rnicro-
cris talinos .

O hípez,stãnio 'e subédrico a anédrico, de contornos
irregulares e comprimento variando entre 0,5 e 4 mm, podendo ocor
rer grãos com at6 0,2 mm. Aparece como cristais isolados ou agre-
gados, associados a opacos e rodeados pelos ninerais sáficos, po-
rém, comumente estão envoltos por biotita. A naioria dos fenocris
tais (ou porfiroclastos) estão orientados e mostram deformações
como bandas de deformação, extinção ondulante, fraturas e algum
estiramento, observando-se com freqtlência cristais semi- rotacio-
nados e fragmentados. Os cristais rnaiores incluem apatita, zírcão
e opacos, raramente aparecem pequenos grãos de quartzo ou de esp_i-

n61io verde. As passagens e intercïescimentos com hornblenda e bi
otita são comuns.

A granada da amostra SF-618 constitui cristais anó
dricos e concentrações serni-alongadas de atê 11 flfl, contornando
parcialmente fenocristais de plagioclásio (com tamanho nódio de

4 a 5 mm) ou formando contatos sinuosos com o quartzo, sendo que

grande parte da granada é reentrante a esses minerais em vários
pontos. Os cristais apresentam bordas sinplectíticas a quartzo e

incluem biotita marrom-avermelhada alongada e quartzo globular.
Nessa amostra donina o segundo tipo textural de granada, semelhan
te ao que foi descrito para as rochas maciças. Na amostra SF- 29,
a granada se encontra como grãos pequenos de formas sub6dricas,lo
calizados entre fenocristais quartzo-feldspáticos (Fotonicrogra--
fia 5), ou como grãos subarredondados que estão parcialmente en-
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globados por quartzo e feldspatos. Nessas granadas con forrnas re
gulares, sernelhantes ao prineiro tipo textural já mencionado, a-
parecen algurnas inclusões subarredondadas de quartzo e ,biotita
verrneLha, sendo freqtlentes agulhas de rutilo; pequenos agregados
de rutilo, quase opacos e envoltos por ilnenita, tanbén . ocorrem
associados. A biotita raranente está presente nos contornos. e

fraturas desses grãos. No entanto, granadas sèni-alongadas e in-
tersticiais tanbérn são vistas na anostra, algumas são sirnplectÍ-
ticas a quartzo e biotita, outTas apresentan pequenos agregados
larnelares de biotita nas bordas e fraturas, ou então. pequenos
grãos aparecen eln rneio ãs larnelas; granadas com fraturas desloca
das pela matTíz recristalizada tambén são observadas.

A bt otíta ocorre como palhetas orientadas subpara
lelarnente con tananho vari ando de 0,1 a 2 mm de cornprirnento. Apã
rece dispersa ou ern pequenos agregados. 0s cristais ¡nenores Ee-
ralrnente se associarn ã matriz, se alinhan corn o quar1'zo estirado
e envolven parcial ou totalnente os fenocristais feldspáticos,en
quanto que as lamelas nais desenvolvidas se associam aos fênicos
(piroxênios, granadas e opacos), e con freqtlência se projetan pa
ra o interior desses rninerais, O pleocroísno da biotita geralrnen
te varia do rnarrorn-páf ido ¡n*) ao nartom- ave tne th ado (nr=nr) , ex
ceto nas anostras SF-23 e SF-29 onde as palhetas varian do mar-
rom-pálido ao vermelho. A extinção ondulante é comum no rnineral ,

no entanto, a forte extinção ondulante, 'kind bands' e encurva-
nento tanbém ocorreln en alguns cristais. Essas deforrnações são
nais freqtlentes nas biotitas vermelhas. Interctescirnentos sin-
plectÍticos con quartzo não são taros. As inclusões. e associa-
ções corn opacos, apatita e zircão corn halos pleocróicos são fre-
qtlentes; ilrnenita e quartzo venulares podem ocorrer entre as 1a-
rnelas ou clivagens. Na amostra SF-29 são vistos pequenos ag: ega-
dos de rutilo e ilmenita entre as lanelas que envolvern a grana-
da.

A hornblendd, que estã presente nas amostras SF -
e SF-61B, forma pequenos cristais anédricos a sub6d¡icos de

a 1 nn, corn pleocroísrno variando do verde-c1aro a verde-oli-
Aparece nas bordas de opacos e de piroxênios, mostra feições

60

0,1
va.
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de intercrescimento con a biotita e, aparentenente, está ern equi-
1ílrrio con parte ð,a matriz recristalizada envolvente.

A nagnetita e ilmenita for¡narn cristais sub6dricos
a anédricos de 0,1 a 1,5 nn, poï vezes alongados e fraturados. A
rnagnetita apÌesenta ern alguns casos translucidez variando en tona
lidade verde-escuro (espiné1io), contornos parcialrnente nartitiza
dos e inblusões ou exsoruções lamelares de il¡nenita. A ilnenita e
xibe geninações lamelares e cruzadas. Em algurnas anostras (SF-23,
sF-618 e sF-62) os minerais opacos contêm grãos dirninutos de zir-
cão, apatita e hiperstênio e se associarn tanbén corn pirita e pir-
rotita. A apatita e zdz,cão ocorren co¡no cristais sub6dricos ou
subarredondados e, de modo geral , estão fraturados e apresentam
dinensões en torno de 0,3 nm, aparecendo isolados ou cono inclu-
sões nos vários rninerais,

A natyiz z,ecrdstalizada das rochas foliadas varia
nuna proporção de 5 a 10%, chegando a pelo nenos 15% na anostra
SF-60, distribui-se irregularnente e nos vários aspectos textu-
rais abordados anteriornente se assernelha ã das rochas rnaciças.
Destacan-se principalnente a textura ern noldura e¡n grande parte
dos feldspatos, a presença de intercrescirnentos e microgranuì.ações
nirnequÍticas entre os contatos de granoblastos de plagioclásio e
feldspato aIcalino, a orientação sub-paralela das palhetas de bio
tita que, ern algumas amostras, sugeren una segunda orientação o-
b1íqua ã predoninante. Nas biotitas ver¡nelhas e en . biot j-tas con
tonalidade marron- ave rne th ado mais acentuada (principalnente na
anostra SF-618), salienta-se a deformação relativamente naior do
rnineral e e¡n ambos os casos, as larnelas nostran equilíbrio textu-
ral com quaTtzo e feldspatos da rnatriz.

IV.1,c - Dornínio de Rochas Gnáissicas

Nesse dornínio as rochas apresentan evidências cata
c1ásticas acentuadas con foliação gnáissica marcante, localizan -
-se na faixa norte e na borda setentrional do maciço (anostras SF
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09, sF-10, sF-11, SF-15, SF-1óA, SF-52, SF-53, SF_54, sF_55, sF_
56, SF-57, SF-58, SF-ó4, SF-66, SF-68, SF-69, SF-70 , e SF- 808;
Fig. IIL l) .

As rochas apresentarn-se fortemente foliadas com
intercalações centinétricas quartzo-feldspáticas corn níveis ou
segregações centitn6tricas fênicas, constituindo uma natTiz nédia
a fina abundante e rninerais alongados e orientados (Fotonicrogra
fia 6). 0s porfiroclastos de feldspatos (con dinensões subcenti-
nétricas) tê¡n contornos ovais, apaÌecem isolados ou agregados,al
guns se nostran Ìetorcidos e outros tên naclas Carlsbad, O quart
zo 'e planar, forrna pequenos agregados, por vezes ondulados ou do
brados. A biotita 6 fina, predonina nos níveis mais fênicos.e ge
ralnente acornpanha a granada (subarredondada ou alongada) ; piro-
xênios e/ou anfibóIios ocorren dispersos nesses níveis.

Atexturahipidiomórfica pråticanente inexiste
nessas rochas, predonina a textura porfiroclástica onde os mine-
rais mais desenvolvidos estão intensanente deforrnados, orienta-
dos e parcialmente recristalizados, aparecendo eJn meio a um no-
saico granoblástico en proporções c omparat i vanênt e ¡naior do que
nos outros donínios. Grande parte das características rnicroscópi_
cas dos rninerais são senelhantes às das rochas j.á estudadas, nas
aqui faz-se mister abordar aquelas que são relevantes para esse
donÍnio.

Os feLd.spatos constituem porfiroclastos pertÍti-
cos e antipertíticos, geralrnente orientados e de formas . ovala-
das, corn o conprirnento variando de 3 a 5 nn. Cristais rnaiores po
den atingir 6 a 13 nn, aparecen isolados e são encontrados
en poucas lâ¡ninas delgadas. Nos enderbitos, o feldspato alcalino
ocorre em pequena proporção, forrna cristais isolados ou agrega-
dos de cornprirnento em torno de 0,5 a I mn, ratanente aparece con
4 mn ao passo que, en charno-enderbitos e no charnockito (só urna

amostra, SF-64), o mineral alcança rnaiores dinensões. 0s aglone-
rados de feldspatos tenden a formas ocelares, apresentan os con-
tatos reentTantes entre si, irregulares, nuitas vezes intercala
dos por natriz recristalizada. Conurnente eles estão deforrnados,
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salientando-se a forte extinção ondulante, bandas de defornação,
sinais de recuperação (principalmente nos cristais nais desenvol
vidos), lamelas recurvadas ou dobradas e fraturas (e contornos )
quase senpre interlobadas pela matrí2. Inclusões de apatita aci-
cu1ar, zircào, opacos e biotita são freqtlentes. A alteração para
sericita, saussurita e carbonato 6 incipiente; en algurnas fratu
Tas aparecen filossilicatos nicrocristalinos e óxidos hidratados
de ferro.

O quartzo é anédrico, estirado, parcialnente re-
cristalizado e predonina como agregados alongados e descontínuos.
0 cornprirnento dos indivíduos alongados varia de 3 a 6 nn, e¡nbora
cristais nenores não sejam raros. 0s agregados são estreitos (in
feriores a 10 mm de comprirnento e con largura de 1,5 a 2 rnn),pos
suem contatos irregulares coln grãos granoblásticos associados;
cristais serni-alongados e um pouco mais espessos (3 a 5 nrn) tarn-
bérn ocorrem. A forte extinção ondulante, bandas de defornação e

sinais de recuperação são comuns no rnineral, mas cristais menos

defornados aparecen associados aos agregados, ou nesno constitu
em pequenos aglomerados afilados. As inclusões de rutilo e apati
ta aciculares, zircão e opacos ocorrern principalnente nos cris-
tais nais desenvolvidos; palhetas finas e orientadas de biotita
são conuns .

O hiperstônlo porfiroclástico aparece con for¡¡as
prisnáticas alongaalas, como tambén s erni - arre dondadas ou ovaladas,
e con .o cornprinento variando de 6 a 2 nrn (Fotonicrografia 6) ; os

cristais nenores, equidirnensionais (desde 0,2 n¡n) , t arnb érn são

freqilentes. 0 rnineral está ausente nas arnostras SF-53 (charno=en
derbito) e SF-64 (charnockito) , nas denais ocorre en diversos ta
nanhos constituindo indivÍduos isolados ou agregados, comumente

defornados e alinhados. Quando está preservado de transformações
é freqtlente observar-se vãrios fragrnentos com a mesna orientação
õptica envoltos por natTiz recristalizada. As inclusões nais co-
muns são de apatita e opacos; as de espinélio, dirninutas , são ra
ras. Na rnaioria das anostras o hiperstênio mostra passagem ou as

sociação corn biotitas e anfib6lios (hornblenda, curnmingtonita,ac
t inoli ta) ,
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O c:|ínopiroæënio estâ presente subordinadamente
nun enderbito gnáissico (amostra SF-54). Ocorre associado e co¡n

as características texturais seneLhantes ao hiperstênio. Ernbora

apareça corn tamanho médio de 0,5 nrn, o clinopiroxênio apresen-
ta passagens para anfibó1io e biotita.

A gnanada ocorre nas amostÌas SF-10, SF-11, SF-
55 e SFl56, onde se distinguen os ctistais semelhantes aos tipos
texturais já apontados anteriorrnente. No prineiro tipo textural
se destacan os cristais subédricos e espaÌsos que aparecen e¡n

meio aos ninerais porfiroclásticos, que en alguns casos estão
cercados ou invadidos ern fraturas por rnatriz recristalizada. Na

amostra SF-11, alguns grãos (en torno de 2 ¡nm de diântro) apre-
sentan contatos tetos com feldspatos e contêm pequenas inclu-
sões de espiné1io ou plagioclásio e hipers'tênio subarredonda-
dos. No segundo tipo textural , que corresponde ã ¡naioria de

cristais anédricos (que varian de 2 a 6 nrn) e concentrações de

grãos serni-alongados, se distinguem as granadas intersticiais
que envolvem parcialrnente porfiroclastos de plagioclásio, proje
tando-se para o interior do nineral , ou apresentan por vezes
os contatos retos a irregulares tanbém con o qualt zo e o hipers
tênio. De nodo geral, interpondo-se entre os contatos de grana-
da e esses ninerais, bern como nas fraturas e contornos da grana
da, estão presentes os granoblastos de matriz e agregados de bi
otita; pequenos grãos por vezes se encontran inersos entre as

lanelas.Intercrescinentos sinplectíticos a quartzo ver¡niforme e

biotita fina cornurnente apareceÍì nas áreas de borda das granadas,
e esses nesmos rninerais tanbén ocorren corno inclusões subarre-
dondadas a alongadas, geralmente deformadas, acornpanhadas ern al
guns casos de plagioclásio, apatita ou de opacos (ilnenita) e

rutilo corn manchas de opacos.

A bíotita é rna rrom- ave rne th ada (n r=nr)
tui palhetas orientadas subparalelamente, con tamanhô

de 0,1 a 1,5 nm de cornprirnento, ou cristais alongados
dos aos outros rninerais fênicos e, neste caso, algurnas

atingen até 3 nn (Fotornicrografia 6). A biotita forna
te aglonerados que se arnoldarn ou se projetan para o

e consti
va r i ando

associa-
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interior
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dos porfiroclastos sá1icos e fênicos. Cono parte integrante da rna

triz, mostra feições de equilíbrio corn os granoblastos quartzo -
feldspáticos ou alinha-se con o quartzo estirado. Algunas bioti-
tas associadas à granada e hiperstênio rnostram rnaior deforrnação
(extinção ondulante forte, 'kink bands', encurvanento) quando
comparadas com as palhetas dispersas na natriz, con extinção ondu
lante moderada. Tonalidades averrnelhadas rnais acentuadas aparecern
nas biotii.tas que contornan minerais opacos nas anostras SF-66 e

SF-10. Comunente, ern rneio as lanelas aparecen opacos, esfeno e e-
pidoto granulares, quartzo venular, grãos residuais e semi-altera
dos de hiperstênio e hornblenda, aIên da apatita, zircão corn ha-
los pleocróicos e tanÉn sob for¡na de inclusões; intercTescinentos
sinplectíticos coÍr quartzo são freq{lentes.

0s anfibõLios apareceÍì en diferentes proporções e
cornpreendern hornblenda, actinolita (ou hornblenda corn cotnponente
actinolítico) e cunmingtonita. Na anostra SF-54, a hornblenrla
(n* = verde-arnarelado, ry = verde-oliva, n, = amarelo-esverdeado)
ocorre cono cristais prisnáticos de até 3 rnn de cornprimento, que
estão isolados e orientados ou associados aos piroxênios, contor-
nando-os parcialrnente, Nas outras anostras a hornblenda se nostra
cono grãos agrupados, equidinensionais, conumente ern neio a na-
triz ou nas bordas de hiperstênio e opacos, Na maior patte dos ca
sos o mineral apresenta transforrnações en graus variados para bio
tita ou aparece cono restos en meio às lanelas. Na hornblend.a en
bordas de piroxênios ou sob forna de grãos reliquiares observa-se
uma passagem para anfib6tio verde-azulado e nais conunente para
actinolita verde-c1aro. A curnrningtonita, na anostra sF-6g, ocorre
como uma fina borda que se projeta para o interior dos cr:istais
de hiperstênio. E incolor! apresenta geninações núltiplas e mui-
to finas. En alguns grãos de hiperstênio, a borda de cunningtoni-
ta passa para una associação de opacos exsolvidos, actinolita e

biotita simplectíticas con quartzo.

Os mineraís opacos apresentan forrnas an6dricas e a
longadas de 0,L a 0,3 nm, estäo fraturâdos, e de rnodo geral apare
cern isolados, associados aos fênicos ou cono inclusöes nos mine-
rais. A nagnetita contém lanelas de exsolução de ilnenita e bor-
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das martiti zadas¡' a ilnenita apresenta con freqtlência geninações
lanelares. A pirrotita, quando está presente, constitui grânu1os
junto ã nagnetita e ilnenita, podendo conteÌ pirita e/ou calcopi-
rita ern gotas dininutas ou ser parcialrnente contornada por esses
minerais. En algurnas anostras os opacos contên inclusões de apati
ta e de piroxênio. Apatita e zircão são cristais subédricos, fra-
turados, que varian de 0,1 a 0,3 nn. Aparecen isolados ou conti-
dos em vários ¡ninerais. O espin6lio verde constitui diminutos
grãos corn bordas e fraturas de opacos (rnagnetita) , está contido
na granada e no hiperstênio, raranente na biotita.

A matr,íz t,ecz,istalizada das rochas gnáissicas apre
senta-se en proporções variáveis de l5 a 40"ø, concentra-se irregu
larrnente entre os porfiroclastos, nostra-se senelhante em aspec-
tos texturais à das rochas naciças e foliadas (Fotonicrografia 6J.
Há porções da rnatTíz etn que os granoblastos são quartzo-feldspátÍ
cos ou nais ricas en plagioclásio, a biotita aparece em. finas pa-
thetas ou está ausente,e em outras porções são observadas peque-
nos porfiroclastos de hiperstênio e granada associados à matriz.
Nesses casos, percebe-se una configuração ligeiranente ovalada ou
alongada da natriz. En anostTas en que a matTíz recristalizada a-
parece nuna proporção de 25q0, aínda ocorrem agregados porfiroclás
ticos parcialrnente contornados por e1a, enquanto nas amostras on-
de a rnatriz é de proporção maior e1a circunda praticanente todos
os porfiroclastos sá1icos e fêmicos. Nas arnostras SF-70 e SF-800,
agregados de hiperstênio defornados e corn a nesna orientação ópti
ca apresentan os espaços preenchidos por grãos de plagioclásio xe
non6rficos e potigonizados, sugerindo que houve -urn deslocanento
de fraturas de hiperstênio e recristalização sucessiva de natriz
ao longo das mesmas; essa feição pode ser observada entre alguns
agregados de granada e de feldspatos. Na matriz, os cristais sá1i
cos xenom6rficos podern aparecer corno agregados intersticiais, são
parcialrnente recristalizados e se mostram bastante defor¡nados; os
cristais poligonizados nenores têm extinção ondulante noderada.As
rnicrogranulações, por vezes mirnèquíticas, se desenvolvern em par-
te nas bordas de porfiroclastos e de grãos xenon6rficos feldspátí.
cos. A biotita coexiste en equilíbrio com as sucessivas fâses de
cristais da matriz, está associada ãs reações de transforrnação
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dos ¡ninerais fênicos e se projeta a16n das bordas ou apaÌece no
interior dos feldspatos. A biotita não guarda una relação de pro
porcionalidade, en ternos gerais, con a quantidade de matriz,una
vez que nessas rochas seja conun encontrar-se porfiroclastos fê-
nicos (e sã1icos) não afetados por esse rnineral.

IV,1.d - Ordem de Cristalização

As relações texturais das rochas charnockíticas
perrnitern esboçar alguns elenentos que podem caracterízar a ordern
de cristalização dos minerais, abstraindo-se das defornações e
recristalizações metan6rficas subseql.lentes ã fornação das princi
pais fases primárias,

Dos ninerais sá1icos, o plagioclásio 6 o prinei-
ro rnineral a cristalizar. Os rnegacristais e fenocristais de p1a-
gioclásio geralrnente tên seus contornos afetados pelos cristais
nenores. O feldspato alcalino aparece como fenocristais em Ìo-
chas mais diferenciadas (charno-enderbitos e charnockitos) , po-
dendo ser posterior ou sinultâneo ao plagioclásio. Em alguns ca-
sos, fenocristais de plagioclãsio contên inclusões de feldspato
a1ca1íno, o que nostra una cristal ização precoce dessa fase. Tex
turalnente, feldspatos e piroxênios não interferern entre si. O

hiperstênio aparece cono agregados e indivíduos isolados nos en-
derbitos e charno-enderbitos. No entanto, há indícios (amostras
SF-23, SF-24 e SF-54) de superposição de orto e cl-inopiroxênios
(inclusões) con fenocristais de plagioclásio e de feldspato alca
lino. A cristalização si¡nultânea de granada, plagioclásio e hi-
perstênio é sugerida no caso (SF-11) en que a granada contérn es-
ses minerais. Os pequenos grãos subédricos a eu6dricos de grana-
da parcialnente englobados por fenocristais de plagioclásio tan
bén indican essa hip6tese. Grande parte das concentr'ações irregu
lares de granada são intersticiais con relação aos feldspatos. O

quartzo tanbén é intersticÍat, tende a envolver agregados e cris
tais de feLdspatos, hiperstênio e granada ou preenche os espaços
entre esses rninerais. É possíve1 que o qvartzo ! nurna fase '1iqui
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dus', apareça associado ao piroxênio e plagioclásio, A biotita
ten cristalizaçã,o restrita e apaïece como inclusões arredondadas
no piroxênio e no plagioclásio; na gÌanada as inclusões são co-
rnuns. 0s ninerais acessórios cono apatita, zircão, por vezes o
rutilo (arnostra sF-29) e opacos cristalizan cedo, estão presen-
tes cono cristais isolados e incrusões nos diversos ¡ninerais. Há
indicações de un intervalo relativanente anplo de forrnação des-
ses ninerais, quando os opacos contên apatita , zircão e hiperstê
nio ou nesno, freqllentemente , quando apatita e rutilo aciculares
res são encontrados nos feldspatos e no quar.tzo (e na granada en
alguns casos J ,

IV.1. e - Transformações Metanórficas

Nas arnostras da unidade Bela Joana encontrarn_ se
transforrnações rnineralógícas, recristalizações e defornações em
graus variados sen que haja o desaparecirnento conpleto da textu
ra ou da mineralogia da rocha original, nesno nos termos mais a-
fetados por esses processos, A natriz recristalizada sálica,cons
tituída principalnente por cristais xenonórficos e equidirnensio-
nais, está presente nos teïnos rnaciços, foliados e gnãissicos, e

nestes últinos torna-se volurnetricanente irnportante. A essa ma-
triz superpõe-se geralnente a biotita, e suas relações texturais
con os principais conponentes mineral69icos já foran referidas
nos Ítens anteriores,

A transformação do hiperstênio para anfibõ1ios o-
corre em diversas anostras da unidade e geralmente não é sufici-
entenente intensa para levar ao desaparecinento do ¡nineral. O de
senvolvirnento da hornblenda se dá ao 1ongo dos contornos ou jun-
to ãs.bordas corno grãos pequenos e equidirnensionais comunente as
sociados corn granoblastos sálicos da rnatriz. A cumrningtonita é
bem rnais restrita, só é encontrada em una anostra (SF-6g), apare
ce a partÍr do hiperstênio corno borda línpida e incolor ou ligei
ramente mesclada com hornblenda verde. O surginento da actinoli
ta, verde-c1ara, se restringe en parte às ocorrências desses anl
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fibó1ios. Quando está associada ã hornblenda, esta torna.se ver-
de-azulada e passa rapidamente para actinolita simplectítica con
quartzo, Nas bordas de grãos equidinensionais há passagem direta
de hornbtenda para actinolita. Na substituição de curnningtonita,
a actinolita é sirnplectítica con quartzo, cont6n dirninutos exso-
luções de opacos e está aconpanhada por biotita.

' Nas anostras onde aparecen clino e ortopiroxênios
(p.ex. anostla SF-54) a hornblenda ocorre en parte cono rnanchas,
avança ao longo das bordas para o interior dos cristais e cont6rn
núcleos de piroxênios. O quartzo e a tnagnetita, subprodutos das
reações, poden estar incluídos no anfib6lio ¡nais desenvolvido ou
associados a ele quando sob f orrna de grãos equidimensionais.

A passagern do hiperstênio para biotita vernelha 6
encontrada en poucas anostras enquanto que a transfornação para
biotita marï om- ave rne thada é nais comun. Nos dois tipos de bioti
ta se desenvolven feições conparáveis, entre as quais as nanchas
do nineral no interior do hiperstênio e principalrnente ao longo
das bordas, clivagens, fraturas onde, ern estágios rnais avançados
de transfornação, o hiperstênio resta corno núcleos ou pequenos
grânulos entre as lamelas. Há casos em que a substituição é corn-
p1eta, sendo freqtlente a presença de quartzo venular e opacos 1a
nelares (ilnenita) no contato entre palhetas ou segundo as cliva
geng, ben como de esfeno granular j,unto ã biotita. É muito co¡nurn

nesse ú1timo rnineral os intercrescirnentos sinplectíticos par-
ciais a quartzo quando envolve o hiperstênio. lrlas anostras con
clino e ortopiroxênios, em porções onde o desenvolvirnento da bio
tita lanelar é proerninente, aparecem núcleos de piroxênios acorn-
panhados de quartzo e opacos (nagnetita e ilmenita) ou então, u-
rna associação mais complexa de piroxênio e hornblenda residuais
con grânulos de epidoto, quartzo e opacos. Alguns desses .produ-
tos de reação podern ocorrer esparsos na biotita.

0s pseudornot'fos de piroxênios são de : ocorrência
relativarnente comun e podern ser encontrados e¡n amostras corn piro
xênios näo alterados e guardan o tamanho e for¡na dos cristais o-
riginais, constituÌndo agregados rnicrocristalinos que , em alguns
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c.asos, contêrn restos do rnineral. 0s pseudonorfos derivados do hi
perstênio conpõen agregados de clorita, carbonato, opacos exsol-
vidos e quartzo; a ctorita 6 de baixa birrefrigência, de cor a-
zul anôrnala; pode estar tingida ern tons de marrorn- anare l ado a a-
verrnelhado e o quartzo aparece ta¡nbén corno cristais pequenos, ir
regulares, ou corno vênulas. A biotita verde pode aparecer associ
ada ou no lugar da clorita; a serpentina está presente na anos-
tra SF-55, onde mostra uma textura ern rnalha ('nesh') e está acon
panhada de clorita, carbonâto e opacos exsolvidos. 0s pseudornor-

fos de hiperstênio podern estar rodeados por biotita larnelar, em

parte tarnbém alterada para clorita.

Nas granadas, o aspecto rnarcante é a transfor¡na-

ção en biotita que aparece cono palhetas amoldadas ao longo dos

contornos do rnineral, preenchern fratu¡as e irregularidades de

borda e se projetan para o interior da granada. Nas biotitas ver
¡nelhas da arnostra SF-29, grãos de rutilo envoltos por ilnenita
estão presentes entTe as lamelas associadas ã granada ) esses

grãos tanbén ocorrem cono inclusões nesta últina; eventualnente
a biotita se nostra alterada a nuscovita, contendo carbonato, o-
pacos exsolvidos e esfeno granular. Nas outras ocorrências,a gra
nada está associada co¡n biotita narron- ave rne thada , que se faz
acornpanhar nas fraturas do ninetal por pequenos cristais de

quartzo e opacos. Ern alg'urnas granadas há una alteração incipien-
te para clorita e carbonato ao longo das fraturas; muscovita,clo
rita e quartzo tanbén podern aparecer nas bordas deste ¡nineral .

Os 6xidos opacos, nagnetita e ilmenita, em parte
representam subpÌodutos de reações netanórficas quando estão as

sociados a anfibó1ios e biotitas, porén, cristais de opacos mais

desenvolvidos, isolados ou junto a piroxênios, não raro são en-

volvidos em transfornações e poden ser condicionantes no apareci
nento de hornblenda, biotita e esfeno, estes últimos con maior
freqtlência, ao longo de seus contornos. A principal transforna-
ção en cristais de nagnetita 6 a rnartitização, que ocorre a par-
tir das bordas, fraturas ou afeta todo o cristal , com o desenvol
vinento de finas lamelas de henatita segundo planos (111) do ni-
neral hospedeiro. Transforrnações de ilrnenita ern leucoxênio são
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acompanhados de outras fases co¡no clorita e esfeno, que norrnalrnen
te se dispõen entre porções de ilnenita fresca e leucoxeni zadas.

A geração de biotita narron- ave r¡ne th ada a partir
de anfibõlios 6 bastante conun, sendo que en poucas anostras são
observados cristais preservados de hornblenda. Na rnaior parte os
grãos de hornblenda são reliquiares, podern apresentar finas bor-
das de a'ctinolita verde-c1aro e aparecen ern rneio a larnelas de bio
tita, H6, casos en que somente são vistas actinolita e biotita sin
plectíticas a quartzo e, ocasionalnente, a biotita nostra os sub-
produtos de reação cono grânulos de epidoto, esfeno e exsoluções
de opacos.

0s pseudornorfos de anfibólios geralrnente são consti
tuídos por una nassa ¡nicrocristalina de clorita, carbonato,quart-
zo e opacos exsolvidos, onde se juntarn com freqtlência pequenos
grãos de epidoto, esfeno, alén de la¡nelas de biotita verde e res-
tos de hornblenda e actinolita. As proporções de anfib6lios e bio
tita varian e não apresentan un padrão tegular de distribuição,En
alguns desses pseudonorfos o anfib6lio pode estaÌ ausente e a bio
tita narÌom- ave rne th ada predorninar corn intercrescirnentos de rnusco

vita, clorita e biotita verde, contendo exsoluções de opacos e

carb onato .

IV,1.1 - Rochas No¡Íticas

Essas rochas apresentarn características que contras
tan com as demais da associação charnockítica, Ocorrern ern aflora-
nentos pouco expressivos na faixa norte (SF-65 e SF-67) e pr6xi-
no ãs áreas centrais (SF-594) ou constituern enclaves lentifornes
dispersos nos vários donínios deforrnacionais. Cornposicionalrnente,
tratan-se de dioritos (SF-65) e gabros con hiperstênio que, segun
do reco¡nendação do IUGS (Streckeisen, I97 4) são denoninados de ga

bro-noritos, independentenente ao conteúdo de An dos plagioclá-
sios, Algunas rochas dessa cornposição não estão estritanente en-
quadradas nesta nomenclatura quando o hiperstênio não é o princi-
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pal constituinte fêmi co.

Nurna das ocorrências da faixa norte (SF-65) a ro
cha é un quantzo-dioz,íto, que guarda sernelhanças texturais e ni-
neral69icas com un enderbito foliado, diferenciando-se deste pe-
1o índice de cor. Ern aflora¡nento observa-se que a rocha tende a
uma cor cinza-escura, contén quantidades rnais expressivas de bio
tita 1amÞlar do que un enderbito, apresenta grãos dispersos de
granada e níveis centin6tricos quartzo-feldspáticos, n6di.os a

gros s os , cinza-esverdeados.

Sob exarne rnicroscópico a textura da rocha é ori-
entada, porfiroclástica e con matriz granoblástica. O plagioclá
sio é de conposição andesina, antípertítico, ocorre cono crjs-
tais subédricos, ovalados, que apresentan dinensões desde 10 nm

de conprinento, nas en ¡n6dia en torno de 5 ¡nn. Por vezes os cris
tais estão encurvados, sendo freqilentes a textura rnortar' e re-
cristalizações ao longo de fratuÌas. O feLdspato alcaLino é fino
e intersticial, O quartzo é defornado e alongado, apresenta re-
cristalizações narginais e compreende cristais desde 0,5 a 4 ntn

de conprinento. Entre os rninerais fênicos donina a biotita lame-
lar, defornada (inclusive dobrada), variando de 0,3 a 1,5 nn de

comprirnento, de cor narron-avernelhada; em neio aos aglornerados
aparecen o quartzo venular e intercrescinentos corn rnuscovita. os
porfiroclastos de hiperstânio estão orientados, apresentarn dirnen
sões desde 4 nn de cornprirnento, ocorren isolados ou rodeaclos por
lamelas de biotita; grãos renanescentes estão :ern grande parte
pseudomorfizados ern carbonato, clorita, opacos exsolvidos, e ãs

vezes associarn-se serpentina e quartzo. Os rninerais acessõrios
são opacos, apatita e zircão. A natriz recristalizada da rocha a

parece nuna proporção de 30% e texturalmente apresenta as nesmas

características daquelas das rochas foliadas e gnáissicas.

Na outÌa ocorrência da faixa norte, SF-ó7, a ro-
cha é um piro øâni o-hot nbl.end.a gabno-norito fino a n6dio e de cor
cinza-escura. A rocha é rnaciça e gradaciona para cinza-esve¡dea-
do onde 5e observa feldspatos e anfib6lios subcentirnétricos. Ao

nicroscõpio, a textura é inequigranular e não apresenta orienta-
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ção (Fotornicrografia 7). O pLagíocLãsío 6 de conposição andesina
cá1cica a labradorita, se dispõe nurn arranjo granoblástico de
grãos equidi¡nensionais de I mrn, con gerninações polissintóticas,
extinção ondulante e bandas de defornação. Cristais porfiroclás-
ticos de 3 a 4 mn poÍ vezes são encurvados, apareceJn esparsos e

são invadidos nas bordas pelos grãos equidirnensionais, Raranente
são encontrados pequenos grãos neofornados de plagioclásio nas
bordas e' fratutas do ¡nineral; intercrescimentos nirnequíticos
são observados no contato entre plagioclásio e anfibó1io. CLino
e ort,opíz,oæãnios Íormam grãos equidinensionais desde 2 mn, exi-
ben deformações acentuadas e apatecem isoladarnente ou como agre-
gados. A hoynblenda constitui cristais prisrnáticos de at6 4 mm

de comprinento que envolvern agregados ou grãos Ìenanescentes de
piroxênios, bern como grãos equidirnensionais de I a 2 nm, geral-
mente agregados, -Possui extinção ondulante e pleocroísno varian-
do do rnarrorn-esverdeado-claro a escuro. 0s cristais equidinensio
nais se associam corn freqtlência ao quartzo e opacos e, apatente-
mente estão en equilíbrio textural con o plagioclásio granoblás-
tico. 0s po¡firoclastos desse mineral tên contatos irregulares a

reentrantes pela hornblenda. 0 anfibó1io nostra passagens para
biotita e ãs vezes para actinolita verde-claro. A biotit;a é de
pleocroÍsrno narron-pálido a verrnelho, apresenta extinção ondulan
te e algunas larnelas con !kink bands' ou encu¡vadas. 0s cristais
tên tamanho variando desde 2 mn de cornprirnento e apaÌecen isola-
dos ou agregados, geralmente envolvendo piroxênios, A biotita
tende a ser mais freqtlente en porções onde o conteúdo de horn-
blenda é rnenor. Invade os piroxênios ao longo de fraturas e cli-
vagens, ou pode apresentá-los em meio aos agregados.Alguns cris-
tais contên plagioclásio e quartzo en gotas e/ou vênulas, e ou-
tros nostÌan manchas de anfibólio. O quavtzo é escasso, anédri-
co, deforrnado e ocorre cono pequenos grãos (0,2 mrn) intersti-
ciais ou associados ao anfibó1io. Os minev,ais acessóríos con¡re
enden zircão e apatita cono cristais eu6dricos a subarredondados
e aparecem cono inclusões nos rninerais principais. 0s opacos são

subédricos e an6dricos, por vezes alongados, entre eles . <listin-
guern-se Ìnagnetita, ilmenita e ocasionalnente pirrotita e'pirita.
o espinélio verde ten nanchas de nagnetita e está incluído nos
pi roxêni os .
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FOTOMICROGRAFIA 7 - Plroxênlo-hornblenda gabro-norlto. Agregados de

hlperstênto e dlopsíd1o estão parclalmente substltuídos por

hornblenda (porção central.) e blotita (os fêmlcos do lado

dtreito). o plagloclás1o (lncolor) pode conter plroxên1os.
' Amostra SF-67, nlcó1s paralelos, aumento de 38x.

FoTOMICROGRAFIA 8 - Leuco-nor1to. Porflroclasto de labradorlta (con-

tendo apatita, opacos, hlperstênlo e blottta) envolto por
matrlz granobÌástlca a labradorlta, quartzo e hlperstên1o.
Amostra SF-614, nicóls cruzados, aumento de Sgx.
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Na ocorrência próxino ãs áreas centrais, ponto SF

-59, a rocha é um quartzo gabno-noníto foliado de gra fina a rné-

dia, apresentando coLoração cinza-escuro a esverdeado. Os felds-
patos megacristalinos (ern rnédia de I a 1,5 cn de comprimento) ap?
recem orientados subparalelamente e os rninerais fêmicos, em agre
gados, ocorrem igualmente distribuídos na rocha. Ao microscópio,
a textura da rocha é porfirói.de a porfirítica, onde os rninerais a

parecem relativamente estirados e deformados, correspondendo tex-
turalrnente ãs rochas foliadas. O pLagíoclã,sio é de composição an-

desina cã1cica, com antipertitas esparsas, formas subédricas a a-
nédricas e de comprimento variando entre I e 5 rnm. Grande parte
dos cristais estão deformados, sendo que alguns deles apresentam

textura em moldura e invasões ao longo dos contornos e fraturas
pelo material da matriz. As inclusões mais comuns no plagioclásio
são de opacos, biotita e apatita, aparecendo também as de diopsí-
dio e hiperstênio. O feLdspato alealino em geral é fino e inters-
ticial, ocorrendo alguns cristais pertíticos e deformados (de at6
3 mn de comprimento) esparsos na matrí2. O quartzo ê anédrico e

deformado (de atê 3 mn de comprimento), aparecendo tamb6nr como

agregados alongados esparsos. A bíotita 6 de pleocroísmo marrom-

pátldo a vermelho, deformada, ocorrendo como agregados associados
aos piroxêni,os, envolvendo-os e preenchendo aS fraturas, OU dis-
pers a îa natriz; as maiores lamelas de biotita podem atingir até
3,5 mm de comprimento. As exsoluções de opacos, vênulas de quart-
zo e de carbonato entre as lamelas são comuns; apatita e zircã'o
com halos pleocróicos ocorrem como principais inclusões na bioti-
ta. 0s piroæâníos ocorrem como cristais sub6dricos a anédricos,de
conprimento variando entre 0,1 a 1,8 mln e parcialnente deforma-

dos; os agregados são de divelsos tamanhos, podendo chegar atê 8

mm. As inclusões mais comuns nos piroxênios são de apatita, quart
zo e opacos, alérn das inclusões e diminutas lamelas de clinopiro-
xênio (no hiperstênio) e de ortopiroxênio (no diopsí¿io). Destaca

-se entre os clinopiroxênios quase equidimensionais, os cristais
menores (en torno de 0,3 a 0,5 mm), que rodeiam os maiores, COmo

agregados; estes cristais menores, em vários locais da amostra,es

tão projetados para dentro do plagioclásio. Em porções rnais defor
madas da rocha, alguns cristais de piroxênios aparecem estirados
e orientados subparalelamente. É comum a passagem do piroxênio
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para hornblenda e biotita, aparecendo grãos reliquiares de piro-
xênios e¡n ¡neio a esses rninerais . A hornbLenda ðe pleocroísno va

riando de verde-arnarelado a verde-oliva ocorre cono rnanchas ou

intercrescida ao longo das bordas dos piroxênios. Junto ãs por-
ções centrais dos grãos de clinopiroxênio poden aparecer cono

pseudornorfos agregados microcristalinos de calbonato, clorita,
quartzo e exsoluções de opacos; nas bordas dos clinopiroxênios
podem oiorrer pequenos cristais e aglornerados de fibras rnais lon
gas de anfibó1io incolor da série trenolita-actinolita. 0s opa-

¿os, cono nagnetita (con gerninações lanelares) e pirrotita, for-
narn grãos de at6 l rnn geralnente associados corn os piroxênios.

IV.1.1.a - Enclaves

Os enclaves ocorrem aleatoriamente ' gelalnente in-
tercalados ãs rochas enderbetícas dos diferentes domínios deforna

cionais. São rochas escuras, alongadas ou lentiformes ' que variam

desde dirnensões centirnétricas a decin6tricas e possuern granulação

fina a média, destacando-se da rocha que as engloba.

Una variedade de rocha Leuco-nov'íticø (SF-614) foi
encontrada na borda neridional do naciço e apresenta textura ine-
quigranular fina com mat'rí z granoblástica poligonal abundante e é

constituída essencialmente de labradorita, qualtzo e hiperstênio
(Fotonicrografia 8).

A Labradorita ap'resenta geninações polissint6ticas
e Carlsbad, constituindo granoblastos equi dimens i onai s de 0'2 mrn '
con extinção ondulante, cono tarnbén porfiroclastos de contornos

irregulares de 0,5 a 2 rnn de cornprimento. No rnine¡al se encontTam

várias inclusões, sendo que nos porfiroclastos ocorren grãos dirni

nutos de apatíta, opacos, hÍperstênio, biotita verrnelha e horn-

blenda verde; nos granoblastos e nas bordas dos porfiroclastos se

observa¡n grãos arredondados de quartzo e de feldspato alcalino' O

qua,"tzo aparece anédrico, deforrnado e esparso, con tamanho de at6

1,8 mrn, alguns cristais menores e poligonizados são intersticiais.0
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hipez,stënio predomina en cristais equidirnensionais que variarn de

0,2 a I,2 rnn; secções prismáticas são raras. o mineral constitui
pequenos agregados associados con opacos e apresenta forte defor
rnação. A biotita 6 escassa, possui pleocroísmo variando do nar-
rom-pálido a averrnelhado, ocorrendo em finas palhetas envolven-
do o hiperstênio e opacos. Nun níve1 nilim6trico da lânina obser

va-se pequenos grãos intercrescidos de hornblenda e cunrningtoni-
ta assoiiados com opacos e carbonatos, os acess6rios rnais conuns

são apatita e zircão; a ilrnenita ocoïle junto ã pirrotita e cal-
copirita en dininutos cristais.

A amostra SF-22A. ê .¿m Leuco-nov'íto intercalado a

enderbitos da borda setentrional do maciço, diferencia-se da ro-
cha descrita acirna por apresentar textura equigranular fina e an

desina, além de conter hiperstênio e quartzo corno minerais essen

cia.is.

A andesína 6 rararnente antipertítica, possui con-

tornos irregulares e quase senpre apTesenta geninações polis;sin-
téticas. O tarnanho varia de 0,8 a 1,5 nm de colnprirnento' são pou

cos os cristais de 3 nm' A anclesina está foÌtenente defornada e

nostra recristalização nas bordas; as inclusões são de quartzo,o
pacos e hiperstênio. O quantzo é anédrico e seni-alongado, estâ

defornado (con bandas de deforrnação, sinais de recuperação), a-

presenta um tananho nédio de 0,5 rnn e ocorre esparso; grãos neno

res e neoforrnados são intersticiais. Un níve1 de quartzo estira-
do .aparece intercala¿o por cristais de plagioclásio' O hipez'stã

nio ê subêðrico a anéd¡ico, tem tananho de 0,5 a 1nm e 6 aproxi.

madarnente equidimensional ern cristais de 0,2 nrn, Aparece isolado

ou agrupado, corn forte extinção ondulante, fraturas e bandas de

defornação; as inclusões nais conuns são de opacos e apatita' A

bíotita é escassa, defornada, con pleocroísno variando de narro¡n

-pátido a avermelhado. Os cristais tên tananho nédio de 0,2 nn

de conprimento, se projetam para o interior do hiperstênio e pla

gioclásio e nostra equilíbrio textural con os grãos sá1icos neo-

formados. A apatita aparece corno cristais idionórficos e o zír-
cão rara¡nente ocorre. Entre os opacos predanina a nagnetita ' sub

idiorn6rfica e com as bordas nartitizadas; a pirrotita se associa



a

no
nagnetita e piri ta

in c 1us ões .

-89-

tanbé¡l possui calcopirita nas bordas ou co

Na pedreira Itererê, no donínio naciço, um dioz,í-
to fino, centin6trico (SF-244) , está en contato irregular corn a

rocha enderbítica que o engloba. 0 diorito possui textura inequi
granul.ar fina e é constituído de andesina, biotita e subordinada
mente de' quartzo e feldspato alcalino,

A andesina é sub6drica de tananho n6dio de I rnn e

possui extinção ondulante, Os porfiroblastos (de até 4 nn) são

raros, podern ser antipertíticos, encurvados e tên suas bordas in
vadidas por biotita e plagioclásio da matliz; contém opacos e hi
perstênio subarredondados, A biotíta possui pleocroísno marroln -
pátiao a avermelhado, está orientada e deformada. ocorre como pa

thetas isoladas ou agregadas, por vezes forna intercrescimentos
sÍrnplectÍticos com o quartzo; o equilíbrio textural de biotita e

andesina é evidente . O feLdspato aLcaLino aparece corno dirninutos
grãos intersticiais. o rnineral aumenta em conteúdo à nedida que

se aproxirna da rocha enderbÍtica, da nesma f orrna que o hiperstê-
nio vai aparecendo gradatívanente con pequenos agregados equidi-
mensionais, associados a opacos e parcialmente tTansformaclos em

biotita. Os rninerais acessórios são apatita, zircáo e opacos.

IV.I.2 - Segregações Mãficas

No donínio naciço (SF-24, pedreira Itererê; Fig.
IIi,I) as segregações máficas foram estudadas ...rnesoscopicarnente,
sendo representadas por pequenas concentrações de piroxênio e

biotita de tarnanho ¡n6dio, ou então de granada e biotita sern orien-
tação preferencial. Algurnas dessas segregações forarn denornínadas

de. tcoroas de reação';. exibern forrnas arredondadas, centirnétricas
(1 a 3 cn), constituÍdas por piroxênío no núcleo, guarnecido de

anfibó1io orientado que poï sua vez é rodeado por fina borda de

biotita, a qual tanbén faz conexões con 'coroas' vizinhas atra-
vés de agregados lanelares. Outras 'coroas de reação' apresentarn
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formas ovaladas ou alongadas constituídas de anfib6lios por vezes
aconpanhados de biotita larnelar. En alguns casos, quando as segre
gações estão parcialnente assirnil.adas pela rocha hospedeira, elas
apresentam núcleos escuros envoltos por rnanchas mais claras, cor-
respondendo a estruturas 'schlieren' en pequena escala (de at6 t0
cÌn) .

IV.1.3 - Rochas De charnock i tizadas

No donínio rnaciço (SF-24) ocorre una injeção graní
tica corn diques e veios subordinados cujos efeitos retroneta¡n6rfi
cos de contato, irnpressos nas rochas encaixantes, se fazern sentir
pela nudança gradativa de coloração nurna faixa de ap roxirnadarnente
2 metros ao longo do contato corn a injeção granítica principal , á

rea de acesso a que se atribui efeitos de fluidos associados a es

sa manifestação.

Na faixa decharnockitízada, a rocha vai adquirindo
gradativamente coloração ern tons de cinza, cinza-c1aro e róseo
claro en direção ao contato com o granito, A rocha enderbÍtica a-
presenta as Ìnesnas características texturais e rnineral6gicas jâ
descritas para o donÍnio rnaciço, é tanbén portadora de 'coroas de

reação' que se destacam constituindo agregados arredondados fêni-
cos de cor preta ou verde-escura, ou são manchas irregulares par-
cialnente ass irniladas pela hospedeira,

Ao nicroscópio, nuna seqtlência de quatro seções
delgadas de arnostras de rochas decharnocki tizadas, observou-se as

seguintes caracterÍsticas: uma naior incidência de mirmequitas ao

l-ongo dos contornos dos fenocristais de plagioclásio e de grano-
blastos rnirrnequíticos na rnatriz; fraturas nos ¡ninerais sálicos
preenchidas por vênulas de quartzo; a biotita dessas rochas tem
pleocroÍsno variando de rnarrorn-pá1ido a verde, é sinpectítica e

englobada por cristais de quartzo; os rninerais opacos forrnam in-
tercrescimentos tanb6n con biotita verde, alén de alterar-se para
esfeno e leucoxênio nas bordas, Nas 'coroas de reação' aparecen u
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na associação de ninerais dispostos irregularmente r colno o anfi-
bó1io acicul.ar da série trernolita-actinolita, opacos, leucoxênio,
granobJ.astos de biotita verde e de rninerais quartzo-feldspáticos.
En alguns casos há intercrescinento regular de anfib6lio prisná-
tico e acicular (verde-azuLado a verde anarelado) con quartzo e

carbonato, rodeados por biotita verde lamelar; por vezes a bioti
ta está parcialnente cloritizada, Zircão e apatita ocorren asso-
ciados d essa segregações cono grãos dininutos.

No ponto Z0 (Fí9. III.1), na borda setentrional
do maciço, porções de rocha parcialnente decharnockitizada se

configuram corno manchas de cor cinza-clara a rósea' Cornparativa-
nente ã rocha cinza-esverdeadar essas porções apresentam, rnicros
copicanente, intercrescirnentos nirnequíticos abundantes ao longo
dos contornos dos rninerais feldspáticos; a biotita é rnarrom-escu
ra e sinplectítica con quartzo; o hiperstênio está seni-transfor
rnado ern biotita e en parte pseudomorfisado em clorita, carbonato
e quartzo rnicrocristalino; nos feldspatos a alteração 6 acentua-
da en carbonato, saussurita e sericita.

IV.1.4 - Manifestagões Graníticas

As nanifestações graníticas da pedreira Itererê
(SF-24) são constituídas por granitos róseo-esbranquiçados finos
a nédios com estïutura maciça. os dados nodais obtidos para alnos

tras da intrusão (SF-24K) e de veios (SF-24J) perniten classifi-
cá-los como granitos do típo 3a. As rochas são hololeucocráticas,
a anostra SF-24K contén aglonerados s ub cent inétri cos de biotita
e granada enquanto que na SF-24J apareceln pontuações ou agrega-
dos finos de biotita,

Ao rnicroscópio, a textura das rochas é inequigra-
nular fina a nédia. o nierocLínio ê pertítico e apresenta gernina

ções en grade. o tananho varia de 0,5 a 4 nn de conprirnento, as

forrnas clos cristais säo sub6dricas e os contornos irregulares,en
parte devido a intercrescimentos rnirrnequíticos e projeções dos
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cristais da matríz ao longo das bordas. Manchas e finas bordas
de albita são cornuns tanto nos cristais rnaiores quanto nos in-
tersticiais. Na naioria deles aparece extinção ondulante e espo-
radicamente, mostran algurna alteração para sericita, O quaz'tzo 'e

anédrico, mede de 0,1 a 6 mrn de conprinento e é intersticial. As

inclusões no quaÌtzo da arnostra SF-24J são de zircáo e apatita e,

na SF-24K são de plagioclásio e biotita. O oLigoclãsío ê subédri
co, geralnente nirnequítico, aparece îa matT:.Z e possui oontor-
nos irregulares. En SF-24K os cristais têrn extinção ondulante,
fraturas e bandas de defornação enquanto que em SF-24J, o plagio
clãsio 6 nenos defornado e possui rnanchas de albitização tardia.
A granada da amostra SF-24K é an6drica, fraturada, está rodeada
pelo quartzo e cont6rn esse mineral sob forma de gotas. Os

rais opacos são escassos e envoltos por biotita.

IV.1.5 - Xenólitos de Metanorfitos

Os xen6litos de Leptinitos ou gnaisses graníticos
a biotita, gz'anada e siLLínanita (e eoz,diez,ita) conpreenden b1o-
cos métricos isolados no donínio foliado (anostras SF-25 e SF-
2ó). Essas rochas são foliadas, têm cor rósea e granulação fina
a rnédia; biotita e granada avertnelhada aparecen esparsas e por
vezes forman pequenas concentrações orientadas.

Ao rnicroscópio, a textura das rochas é granoblás-
tica inequigranular interlobada. O feLdspato aLcaLino porfiro-
c1ástico (com forte extinção ondulante, bandas de deformação e

encurvado) é nesopertítico de padrão longitudinal, corn superpo-
sição de nicropertitas em gotÍculas alongadas, ou sonente pertí-
tico, nede de 0,5 a 2 rnn de conprimento, possui gerninações em

grade difusas e contornos irregulares. As inclusões nais freqtlen
tes são de rutilo e sillinanita aciculares. 0 feldspato alcalino
da malriz é e qiri dimens i onal , en toïno de 0,2 mn, possui genina-
ções en grade definidas, 6 rnicropertÍtico de padrão longitudinal
e por vezes apresenta rnanchas ou bordas de albita; en grande par
te é reentTante aos cristais porfiroclásticos. O oLigocLãsio ge-

nlne -
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ralnente ten geninações polissint6ticas pouco narcadas. Os porfi
roclastos, corn fornas arredondadas e irregul-ares, varian de 0'5
a 2 ¡nrn de conprirnento e são escassos, apTesentan inclusões de a-

patita, sillinanita acicular, espiné1io verde e cordieritas con

halos pleocrõicos. Na rnatriz os grãos são equidinensionais, in-
tersticiais e f re qtlen te¡nent e nirmequíticos . O quantzo 6 anédri-
co a semi-alongado, corn forte extinção ondulante, bandas de de-

fornaçãci, sinais de recuperação e fraturas, geralnente preenchi-
das com filossilicatos e carbonatos. 0s cristais de quartzo va-

rian de 0,1 a 5 mrn de cornprimento, tenden a englobar alguns agre

gados feldspáticos e apresentan inclusões de plagioclásio, nicro
c1ínio, zircão, a16n de rutilo e sillinanita aciculares ' Peque-

nos grãos equidirnensionais tên forte extinção ondulante ' os nine

rais como granada, biotita e sillirnanita estão presentes nessas

rochas en pequenas quantidades . A granada é an6drica a subarre-

dondada, aparece en cristais de 0,2 a 2 mm rodeados pelo quartzo

que tanbém preenche as fTaturas e irregularidades I as inclusões

são de opacos e apatita, a16n de quartzo globular' A biol;ita ê

narron- ave rne thada , ocorre en palhetas de até 1,2 run de compri-

mento, isoladas ou agregadas, geralrnente defornadas e orienta-
das, por vezes 6 simplectÍtica con quaïtzo; as inclusões são de

opacos , zircáo e esfeno. A siLLimandta exlbe pequenos cristais
prisrnáticos ou equidinensionais de até 1- rnrn ' em agregados ' ou as

sociados ã biotita, está tanb6m defornada e por vezes contém es-

pinélio verde e opacos. Os minerais acess6rios são escassos e di
rninutos, conpreenden o zircão, apatita, espin6lio verde, ilneni-
ta parcialnente transforrnada e¡n esfeno e nagnetita; a cordierita
é intersticial, algo alterada para clorita e penina ou então apa

rece cono inclusões no plagioclásio. A alteração dos rninerais 6

incipiente e apalece como sericita, clorita, carbonato e bioti-
ta verde.

Os biotita gnaisses con gz'anada finos a médios a

parecen como xen6litos lentifornes e subarredondados de dinen-

sões centinétricas e decin6tricas ' rararnente atingen 2 netros de

comprinento, e estão presentes ern vários locais do naciço ou da

faixa norte. Una das amostras é de cornposição granÍtica (SF-604)'

cont6n grãos de granada dispersos ' os agregados quartzo-feldspá-
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ticos e de biotita estão alinhados e coincide¡n con a foliação da

rocha charno-enderbítica hospede i ra.

O gnaíese aptesenta textura granoblástica inequi
granular interlobada, O feLdapaþo aLcaLino porfiroclástico, de a

t6 4 mn de conprinento, possui geninações en grade parcialnente
desenvolvidas ou difusas e pertitas freqtlentes sob for¡na de file
tes e vônulas. Os contornos são irregulares e reentrantes por
cristais da natriz. As inclusões são de apatita, plagioclásio ar
redondado e quartzo en forma de gotas (de até 0,2 nn) e gotícu-
las. o pTagiocLã.sio é subédrico a anédrico, não apresenta genina

ções narcadas, compos i ci onalmen te pode ser oligoclásio (com rele
vo próximo ao feldspato alcalino) ' por vezes está saussuritizado
e polvilhado de dininutos grãos de ¡ninerais de baixa birrefrigên
cia (clorita). O nineral ten tananho de at6 3 nn de cornprirnento 

'
contornos corroídos e interlobados pela matriz, por vezes as bor

das são rnirmequíticas ou albitizadas (rnais claras). O quantzo ê

anédrico, varia de 6 a 0,1 nn de conprinento, ãs vezes 6 alonga-
do, está defornado e interlobado pela matt:-z. Poss.ui inclusões
de biotita, apatita e rnicroclínio. Localmente envolve agregados

feldspáticos. A matviz é constituída por grãos equi dinens i onai s

de nicroclÍnio (que predonina) , quartzo e algurn plagioclásio rnir

nequítíco, projeta-se para o interior e preenche as flaturas dÕs

rninerais porfiroclásticos. A biotíta forrna cristais de 0'3 mm de

comprimento e possui pleocroÍsrno variando de marrorn- es ve rde ado -
claro a escuro. As lamelas estão isoladas ou agregadas, orienta-
das, urn pouco deformadas, invaden as bordas e fraturas dos porfi
roclastos feldspáticos. A granadd constitui grãos esparsos, sub-

arredondados ou an6dricos, en parte envoltos pela biotita. Zircão
e apatita conunente estão associados à biotita'

Os nenóLítos de rochas . ,cá.lcio-silicatadas são

subarredondados e lentifornes, decin6tricos. Una das anostras 'SF
-59, 6 cinza-rnédio, fina e ernbora seja de estrutura naciça se

distinguen concentrações granulares e esparsas de granada averng

thada e de diopsÍdio esverdeado" Textural-mente a rocha é g¡ano-

b1ástica equigranular poligonal , com tananho n6dio dos ¡ninerais

en torno de 0,3 mn, constituída principalnente de plagioclásio,
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diopsídio, quartzo e esfeno, contendo proporções menores de gra-
nada e escapolita, alé¡n de apatita, zircão e opacos. 0 plagioclá
sio é labradorita, grande parte do.s grãos não apresentan leis de

rnacla e são línpidos; alguns cristais mais desenvolvidos tenden
a forrnas subédricas. O diopsÍdio ocorre cono agregados orienta
dos subparalelanente. O esfeno, escapolita e granada aparecern i-
solados ou associados ao díopsídio. os acess6rios cono apatita,
zircáo è opu.os são poligonizados, ocorreln isolados ou corn inclu
sões nos rninerais.

TV.Z - UNIDADE ,ANGELIM

Os granada-hornblenda-biotita gnaisses tonal ít i
cos e granodioríticos cinza-nédios e cinza-claros são de difíci1
separação e apresentan foliação narcante, com aspecto homogêneo,

dada pela orientação dos ninerais. Essas rochas são porfirÍti-
cas con fenocristais de feldspatos subcentim6tTicos em natriz m6

dia, possuem rnegacristais de feldspatos brancos de hábito tabu-
lar de 1a 2 cn, Taramente de até 5 cn de cornprirnento, que ocor-
rem esparsos e nuna proporção entre 10 a ISe". Por vezes estes a-
presentan maclas Carlsbad distintas e fornas levemente ovaladas
ou algo onduladas. As segregações sá1icas lenticulares são quart
zo-feldspáticas, brancas, porfiróides, centirnétricas, e poden

conter granadas disseminadas. EIn telnos gerais ! o quartzo tende

a ser alongatio; a biotita forma principalnente aglornerados lame-

lares que envolvern os aglornerados sálicos e negacristais,este rni

neral é tanbém protluto de transformações netanórficas de anfibó
lios e granadas. Na anostra SF-45 (Fig. III.f), o clinopiroxênio
aparece corno acessório e parcialnente transforrnado en anfibó1io.
A matriz granoblástica, ern granile parte associada con biotita, o

corre en proporções que não ultrapassam os 10%, possui caráter
seriado com cristais equidimensionais entre 1- 0,8 e 0,5 - 0,2
nn.

Entre as rochas lrlais gnaissificadas e protonilo
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níticas encontram-se ternos tonalito-granodiorÍticos cinza - ¡n6-

dios e claros, granodioríticos cinza-claros a r6seos que tên en
vários pontos (no sentido norte do perfil oriental) intercala-
ções de rochas graníticas. Nessas rochas os rninerais são estira-
dos, os porfiroclastos feldspáticos possuern forrnas ocelares, ra-
ranente aparecendo negacÌistais tabulares, e a tonalidade rósea
marca â presença do feldspato a1ca1ino. 0 quartzo alongado e os

aglornerädos de biotita orientados salientam os contornos ovala-
dos de agregados sá1icos e porfiroclastos. A ¡natriz granoblãsti-
ca varia en proporções entre 10 a 15% (estinadas) , excetuando -
-se os níveis granoblásticos sálicos finos que aparecem interca-
lados en rochas rnais gnaissificadas (amostra SF-32).

Os gnaisses tonalíticos e granodiorÍticos, de as

pecto hornogêneo possuem textura inequigranular hipidionórfica de

fornada e parcialnente recristalízada, que passa a porfiroclásti
ca nos ternos nais gnaissificados e protoniloníticos. Nesses ú1-
tinos acentuam-se os contatos inteÌlobados de grande ,parte dos

rnineraís con a natriz granoblástica e a orientação definida pe-
los cristais de feldspatos seni-alongados, de quartzo e biotita.
0 Índice de cor das rochas varia de 15 a ZS encontrando-se os ne

nores valores de IC nos granodioritos (Tab. IV.2). O pl.ote das a

nálises modais das rochas encontra-se na figura IV.2 que mostra
o espectro conposicional da unidade Angelin con predoninância dos

termos tonalÍticos. Na figura IV.2 estão tanbén incluÍdos os da-
dos nodais do enclave de quartzo-diorito e de variedades graníti
cas.

Iy.z.a - Donínio dos gnaisses honogêneos

Nos gnaisses tonalíticos e granodiorÍticos de

aspecto honogêneo o pL,qgioeLã.sio tem forrnas subédricas semi-alon
gadas e quadráticas, o cornprirnento dos cristais maiores pode che

gar a 10 nrn, variando en nédia de 4 a 6 nm con larguras de 2 a 4

rnrn. A composição dos feldspatos nos tonalitos.abrange o canpo da
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andesina, As antipertitas são cornuns, aparecendo dispersas ern to
do o cristal ou concentradas no centro ou ãs vezes nas bordas, a

Lé¡n disso, oco¡retn sob forrna de filetes estruturalnente orienta-
dos ou são irregulares a seni-quadráticas. O plagioclásio .apre-
senta gerninações polissintéticas parcialmente desenvolvidas. En

alguns cristais as geninações e as antipertitas são raras ou pra
ticanente ausentes. 0s fenocristais aparece¡n isolados e os que o

corrern àgrupados geralnente tên os contatos retos entTe si, apre
sentando irregularidades e reentrâncias ¡narcadas pela presença
de cristais n6dios (en torno de 2 nn) ao longo das bordas, be¡n

cono por aglornerados e palhetas de biotita ou pelos cristais gra
noblásticos da matriz, estes últirnos tanbém preenchern as fratu-
ras dos fenocristais. Os agregados de cristais n6dios circundan
os fenocristais, são constituídos por indivíduos aproxirnadarnente
equidirnensionais , tên os contatos retilíneos en parte invadidos
por biotita e granoblastos da natriz (Fotornicrografia 9). Nos fe
nocristais de algunas a¡nostras se destaca o alinharnento de indi-
víduos semi-alongados, porén, são conuns as geninações levernente
encurvadas , bandas de defornação, fraturas e a forte extinção on

dulante; nos cristais n6dios os efeitos de defornações são menos

acentuados, raÌamente eles apresentalÏl encurvanento nas lanelas
ou bandas de defornação. As inclusões rnais freqtlentes do plagio-
clásio são de apatita, zircão e biotita; o quartzo em gotas é

rnais co¡nun nos cristais nédios.

Nos granodiorítos (anostras SF-74 e SF-75G) os ne

gacristais de feLd.spato aLcaLino aparecen isolados e atingen até
10-12 nn de conprimento. Os cristais tên fornas seni-alongadas o

rientadas e apresentam pertitas espatsas, nuitas vezes concentra
das nas bordas ou no centro. Possuern gerninações Carlsbad e en

grade, pouco marcadas , nas bordas. Geralnente têm os contornos
irregulares invadidos por cristais rn6dios de plagioclásio rni¡me-
quitizado e de feldspato alcalino, alén de granoblastos da Ina-

triz envolvente constituída principalrnente de microclínio. 0s fe
nocristais (con até 7 mm de cornprirnento) e cristais nédios (de 2

-3 nm) tên pertitas finas ou micropertitas, variando de formas

urn pouco alongadas a quadTáticas e se agregam fornando contatos
Tetos a irregulares entre si, que geralnente são interpostos por
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FOTOMICROGRAFIA 9 - Crlstals de plagloclás1o de formas subédrlcas a

quadrát1cas e de contatos retllíneos entre si, com lnvasões
nas bordas de palhetas de blotlta; o plaglocláslo lnclui
hornblenda e blotlta. A hornbLenda aparece na parte superlor
esquerda. Amostra SF-84, nlcó1s cruzados, aumento de 3Bx.

FOTOMICROGRAFIA 1O - Agregados estlrados e/ou parclalmente recrlsta-
Llzados de quartzo. Agregado alongado de granada (parte 1n-

ferlor) contornaclo por b1ot1ta. Aglomerados de blotlta orlen
tada e acompanhando os agregados de quartzo. Amostra SF-42,
nicó1s cruzados, åumento de 38x.

ltjt,ii,:rlrr rJ..) \re$rtlênc;âs - 8ìl,ii,rir:,;,1
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grãos da matriz e lamelas de biotita; o contato com o plagioclá-
sio quase sempre ê feito atrav6s de intercrescimentos nirmequíti
cos. Nesses cristais de feldspatos, freqtlentemente não há genina
ções e quando presentes elas são difusas ou parcialmente desen-
volvidas nas bordas. Os cristais maiores apresentam deformações
mais acentuadas, como forte extinção ondulante, bandas de defor-
nação, fraturas e encurvamento das lamelas. As inclusões mais co
muns são de apatita e biotita; o quartzo aparece com mais fre-
qtlência nos cristais m6dios. A sericitização é incipiente e ocor
re nas bordas e fraturas dos cristais. Nos tonalitos , o feld.spa-
to aLcaLíno ocorre predominantemente como cristais m6dios agrega
dos , pequenos granoblastos e vênulas esparsas. Na amostra sF- 4r
aparecem fenocristais dispersos e deformados que medem em torno
de 4 mm de comprimento; os contornos desses cristais são irregu-
lares e parcialmente recristalizados, eles guardam as nesmas ca-
racterísticas ópticas descritas para os granodioritos.

O quartzo é an6drico, intersticial e cristais se-
rni-alongados e orientados também ocorrem. As dirnensões dos cris-
tais varian desde 0 ,2 a 10 mm de comprimento, em n6dia estão en-
tre 2-4 mm. 0s cristais maiores apresentam diferentes graus de
deformações, poden mostrar forte extinção ondulante, bandas de
deformação e fraturas; aparecem tanb6m cristais com recristaliza
ções finas marginais ou sinais de recuperação. Alguns grãos es-
tão isolados em meio ãs concentrações feldspáticase mas a maio-
ria deles ocorre sob forma de agregados de contatos irregulares
a serrilhados entre si. Alguns agregados tôn formas algo ovala-
das com terrninações envoltas por lamelas de biotita, outros ten-
dern a rodear parcialnente megacristais e fenocristais feldspáti-
cos e, em alguns casos, envolvem totalmente cristais m6dios de

feldspatos e de hornblenda prismática; os contatos entre esses
minerais e o quartzo são retos ou irregulares, nos espaços en-
tre eles , nas reentrâncias e fraturas do quart zo hâ invasões de
granoblastos da natriz e palhetas de biotita. As inclusões nais
freqtlentes do quartzo são de apatita, zircáo e biotita (ãs vezes
em finos cristais orientados) ; grãos diminutos de opacos e horn-
blenda (arnostras SF-45 e SF-84) são menos comuns; o clinopiroxê-
nio ocorre somente na amostra SF-45.
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A gz,anada constitui cristais subarredondados, ané

dricos e seni-alongados que geralmente estão fraturados. As di-
rnensões varian de 2 a 4 nm de diânetro e cristais de at6 6 rnrn

são mais escassos; grãos pequenos (de 0,5-2 nrn) rodeian os cris-
tais maiores e aparecen tanbén dispersos na rnatriz ou englobados
por larnelas de biotita. 0s cristais de granada apresentan conta
tos retos parciais com os rninerais sálicos e en al-guns casos r po

de¡n ser'vistos cercados por quartzo; os cristais intersticiais
de granada contornan ou invadern una das bordas de plagioclásio
nédio ou mais rara¡nente de fenocristais ' De nodo geral , a grana-
da possui lamelas de biotita a¡noldadas aos seus contornos, reen-
trâncias e fraturas preenchidas por natriz e projeções de bioti-
ta. Na amostra SF-75 a hornblenda aparece contornando grãos pe-
quenos de granada. As inclusões nais conuns do ¡nineral são de í-
números grãos defornados de quartzo globular ou alongado (ern tor
no de 0 ,2-0,5 mn) , biotita e plagioclãsio deforrnados e arredonda
dos, zircão, opacos ou apatita que são rnenos freqtlentes. Na arnos

tra SF-75C un plagiocl-ásio ¡nédio cont6n pequeno grão (0,5 run) de

granada.

A hornbLenda tern pleocroísmo variando en tons de

verde e verde-azulado (n* = verde-arnarelado, ty = verde -oliva,
n, = verde-azuLado e verde) en diferentes cristais ou lnostra pas

sagens graduais dessas tonalidades num sõ cr:istal ' Pode ser re-
conhecida en dois tipos: o prineiro corresponde aos cristais in-
tersticiais sob for¡na de prisnas cultos de 2-4 mm de comprirnento

e que rararnente ten gerninações (sirnples ou múltiplas) segunilo
(100) ; o segundo tipo 6 de cristais equidinensionais que variam
de 0,2'2 mn e que aparecem cono agregados. A hornblenda prisrnáti
ca ocorre esparsa e é reentrante ao plagioclásio nédio,. grande

parte dos cristais são orientados, possuern forte extinção ondu-

lante e fraturas I os contornos e fraturas são invadidos por na-

triz e biotita. Os agregados equidimensionais rodeiam a hor:nblen

da prismática, ou então, aparecen associados a cristais pequenos

da matrtz e com dirnensões sernelhantes (ern torno de 1 nn) fornan
do un arranjo granoblãstico que tangencia os contoÏnos da horn-

blenda; al-guns agregados de anfib6lio contolnan parcialnente fe-
nocristais e agl-onerados de cristais nédios de feldspatos. É co-
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nun a passagen do anfibó1io para biotita que se desenvolve nas
bordas, fraturas e se projeta para o interior da hornblenda; en
estágio rnais avançado o anfib6lio aparece residual entre as la¡ne
1as. A essa transformação estão associados o quartzo, epidoto,
carbonato r opacos (ilnenita con bordas de esfeno e nagnetita)
que aparecem cono inclusões ou nas á¡eas de borda da hornblenda.
Outras inclusões que ocorren são de feldspato alcalino, apatita
e zircão.

O cLinopiz'oæãnio ocorre nì.nn tonalito (amostra SF-
45) cono pequenos grãos (de 0,2 ¡nn) agtegados e isolados, parci-
almente transforrnados en carbonato, cristais aciculares de anfi-
bó1io da série tremolita-actinolita e hornblenda verde- azulada;
esta últina contén diminutos grãos de epidoto. 0 clinopiroxênio,
tanb6n aparece incluÍdo no quartzo, está preservado e associado
com alguns cristais de hornblenda narrorn-esverdeada.

A b'iotita possui pleocroÍsmo variando do narron -
pátldo (n*) a marrom-esverdeado (n, = n") na maioria dos tonali-
tos e granodioritos; em poucas anostras (SF-34, SF-45 e SF-74) é

lnarron- ave rne th ada ou marron (SF-41 e SF-75C). 0 nineral forna
aglornerados de palhetas orientadas con o cornpri¡nento en torno de

0,2-0,5 nn, podendo cc¡nstituir lamelas de 1a 3 rnn (amostra SF-

75G). As palhetas nais finas ocorrem esparsanente e têm orienta-
ção qualquer, em geral estão perfeitanente amoldadas aos gr.ano-

blastos da mal-riz; os aglonerados, nais densos, tanbén nostram
associação com esses ¡ninerais entTe as lanelas, alén ilos rnine-
rais acessórios, ¡nuitas vezes incluídos na biotita, como a apati
ta, zircáo e a allanita que apïesentarn halos pleocr6icos, esfe-
no, formas granulares ou vênulas de opacos, quartzo, rnuscovita,
carbonato e epidoto. A biotita envolve parcialnente ou totalmen-
te os cristais de granada, anfib6lio e feldspatos, ern alguns ca-
sos se projetando para o interior dos mesnos ao longo de fratu-
ras e contornos. A extinção ondulante á conun a toclos cris
tàis de biotita enquanto que encurvanento é observado principal
nente nas lamelas rnais desenvolvidas.

Os minez,ais aeessónios conuns nessas rochas são
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a apatita, zír.cáo, opacos e allanita. A apatita e o zircão apare
cem isolados ou incluídos nos ¡ninerais principais cono pequenos

prisnas de atõ I nrn; a apatita tanbém ocotre sob forna acicular,
Entre os opacos destacan-se a nagnetita e a ilnenita en cristais
subédricos a anédricos , pequenos, incluídos nos fênicos I por ve-
zes nos sá1icos. Anbas apresentan lamelas de exsolução recÍpro-
cas; a nagnetita pode estar parcialnente nartitizada e a il¡neni-
ta pode'ter bordas de esfeno, Pirita e calcopirita são restritas
corno inclusões diminutas nos 6xidos opacos. A allanita tende a

ser subédrica e ocorre en cristais de cor narro¡n- anare l ada , par-
cialnente netaníctica, corn cristais de 0,2-2 mm de conprirnento;
raramente contén dininutos grãos de zircão e apatita. 0s cris-
tais de allanita aparecen isolados ou rodeados pela biotita e en

alguns casos, apresentan alteração para clorita nas porções cen-
trais dos grãos e para epidoto e/ou clinozoisita e quartzo geral
nente nas bordas. O epidoto, esfeno e carbonato são tipicanente
netanórficos e tên associação rnais freqtlente con a biotita e en

parte con o anfibõ1io,

A matriz gz,anobLã.stiea dos gnaisses de aspecto ho

nogêneo varia nurna proporção de 3 a 5% podendo chegar a quase 10?

nas anostras SF-45, SF-74, SF-75G e SF-84. A natriz é constituí-
da por cristais de quartzo e feldspatos equigranulares con tama

nho rnédio de 1 nn que apresentam extinção ondulante forte; s5

cristais nenores cle 0,2-0,5 nn são rnenos deformados. o plagioclá
sio é o rnineral rnais inportante, apresenta geminações polissinté
ticas, total ou parcialmente desenvolvidas , e intercrescimentos
mirnequíticos; o microclínio tende a forrnar grãos menores con ge

mínações ern grade a difusas; o quartzo é an6drico na maioria dos

cristais, relativarnente deforrnado, mas há tarnb6n grãos 1Ímpi.dos

e poligonizados, Esses rninerais f,ormarn urn rnosáico irregularrnente
distribuído que, com freqtlência, invade as bordas, fraturas e re
entrâncias das fases principais isolando alguns indivÍduos;os pe

quenos grãos de nicroclínio, en tonalitos, envolve¡n ou estão as-
sociados aos cristais rnaiores de feldspato alcalino. As palhetas
de biotita cTescen contornando indistintanente os diferentes
grãos da matriz granob 1ás ti ca.
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IV.2.b - Donínio das Rochas Gnaissificadas e Protomiloní-
ticas

Nas rochas nais gnaissificadas (granodioritos, a

nostras SF-39, SF-40, SF-76) e protoniloníticas (tonalitos, amos

tras SF-31, SF-35 e SF-42; Fig. III.l) os ninerais mostram quase

que as nesrnas características ópticas dos gnaisses honogêneos,po

rém, se distinguen desses úttimos na defornação nais f,reqllente
dos ninerais e na orientação dos porfiroclastos e cristais ¡né-

dios de feLdspatos que, em agregados , tendern a fornas subarredon
dadas a ovais; nos protornilonitos esses rninerais estão parcial-
mente isolados ou forrnan agregados ocelares (Fotornicrografia 10).

Parte dos contatos são retos, preservados, ou forman irregulari-
dades preenchidas por matïiz e palhetas de biotita. O quantzo é

alongado, contorna os agregados de feldspatos (os rnais longos
tên at6 16 n¡n de comprimento) e apresenta defornações, recrista-
lizações parciais ou rnarginais finas nos constituintes agregados.

Os cristais de granada da amostra SF-42 aparecen esparsanente ou

en concentrações irregulares a alongadas, intersticiais ao pla-
gioclásio nédio. Os indivíduos (de 2-6 nn de cornprirnento) tên
seus contornos e fraturas ¡narcados por rnatriz e biotita fina, en

alguns deles as bordas säo sinplectíticas a qvarïzo e biotita fi
na; raramente observa-se projeções de hornblenda prisnática na

granada. A hoz,nbLenda ocorre corno cristais intersticiais e orien
tados, corno grãos equi dimens i onai s que rodeian os prisrnas ou os

cristais de feldspatos e, sob forna residual entre larnelas de

biotitas ge ralment e aconpanhadas de granoblastos de epidoto, carbo
nato, esfeno e opacos. A bíotita é ¡narrom- ave rme thada (anostras
SF-51 e SF-40) e narron-esverdeada (anostras SF-33' SF-39' SF-42

e SF-76). Nos tonalitos o mineral predonina sob forna de aglone-
rados erientados, enquanto que nos granodioritos os aglomerados

são constituídos de poucos indivíduos, as lamelas são curtas (0,4

x 0,5 nm, 0,2 x 0,3 nrn de conprinento) e .distribuern-se esparsa-
nente. A biotita ta¡nbém aconpanha os agregados e/ou ¡ninerais sá-

Licos ovalados e o quartzo alongado, contolna e preenche fratu-
ras dos rninerais principais, projeta-se para o interior dos

feldspatos e aparece corno inclusões nos nesmos ' A ilnenita e a
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rnagnetita geralnente estão incluídas ou associadas con anfibólio
e biotita; pirita e calcopirita são inclusões pequenas nos 6xi-
dos opacos. Zircão, alLanita e apatita tanb6n ocorren entre os a

cessórios dessas rochas; carbonato, epidoto' ¡nuscovita e esfeno

são subprodutos provenientes das reações principais que originam
a biotita netanórfica (q.v. itern V.3.2.b) .

' A natriz gz'anobLãstiea das rochas nais gnaissifi
cadas aparece nuna proporção de l-0å e nas protoniloníticas pode

atingir atê L5"6 e¡n.rninerais sálicos. o aurnento da deformação au-

Í¡enta a proporção de natriz e afeta ta¡nbén os pr6prios cristais
da matriz, os granoblastos de 0,2-0,5 ¡nn são rnais abundantes do

que os de 1 nn e aparecen en concentrações; parte desses cris-
tais estão separados poT palhetas de biotita. Bandas de defor¡na

ção e forte extinção ondulante são freqtlentes nos cristais de 1

mm. Os intercrescinentos nirnequíticos em grãos finos e nas bor-

das do plagiocl-ásio são cornuns, principalnente quando eles es-

tão en contato corn o feldspato alca1ino.

IY.2.c - Orden de Cristalização

Os negacristais e fenocristais de pLagiocLásío

são os primeiros rninerais a se fornar. O feLdspato aLcaLíno in-
teTsticial e xenon6rfico mostra caráter tardio con relação ao

plagioclásio, por6n, em rochas oncle é nais abundante pode ser si
nuttâneo ã ele. De nodo geral , os megacristais e fenocristais de

plagioclásio e feldspato alcalino tên irregularidades de borda e

reentrâncias preenchidas pelos Ìespectivos cristais nédios '

A' granad'a, cono nineral esparso nas rochas ' ten

uma tendência a ser intersticial aos cristais n6dios de plagio-
cIaslo, o que e raranente observado com relação aos fenocristais '
A hoz,nbLend.ø verde, sobretudo a prisnática, mostÌa alguns aspec-

tos intersticiais preservados com reLaçäo ao plagioctásio; são

nenos fteque.ntes os casos en que a hornblenda rodeia ou se proje
ta para o interior da granada. A hornblenda narrorn - esverdeada
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preservada cono inclusões no quartzo da anostra SF-45 ' pode indi
car a cor original do ¡nineral , anterior ao processo metan6rfico
que afetou as rochas da unidade. Parte da hornblenda pode ser
herdada ou nesrno, ser proveniente da transfornação do clinopiro-
xênio, presente unica¡nente nessa amostra, O quartzo intersticial,
principalrnente en cristais mais desenvolvidos, tende a envoLver

negacristais e fenocristais de feldspatos e menos conunente os

de hornblenda e granada.

Os nìnerais acessóvios cono opacos, zircão e apa-

tita cristalizan.isoladamente; a allanita por vezes apresenta in
clusões dininutas de zircão e apatita. No entanto, os prineiros
acess6rios nostram início de cristalização precoce, estando in-
ctuídos en rnegacristais e fenocristais de feldspatos e, com ìa

continuidade de fornação, aparecen tanbén corno inclusões na gra*

nada, hornblenda e quartzo.

A biotita ten uma história de cristalização nais
complexa. A biotita de cristalização inicial ocotre como peque-

nas inclusões nos feldspatos'; é nais restrita do que aquela in-
cluÍda no quartzo. De outra forrna, envolve total ou parcialmen-
te cristais de feldspatos, granada e anfibólio, projetando-se pa

ra o interior dos nesnos e transforrnando os ninerais fênicos. 0

rnineral sobrepõe-se a processos de recristalízaçáo, adquirindo
características texturais cornuns à mattiz granoblástica que apa-

rece en todas as amostras.

Iv.z.d - Rochas Granít i cas

Na pedreira Itaipavas (ponto 75; Fig' III'1), na

parte orientaL, biotita gnanito gnaisses porfiríticos ' con grana

da acessória, aparecen en bolsões (anostra SF-75B) ou intrudi¿los
(anostra SF-758) nos gnaisses hornogâneos. A cor dessas rochas ê

cinza-claro a róseo, os minerais apresentarn-se algo alongados se

gundo a foliação e o feldspato alcalino predonina entre os nega

cristais, geralnente sendo centinétïicos e con nacla Carlsbad' A
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textura das rochas é inequigranular hipidion6rfica deformada,par-
cialnente recristalizeidal a matriz granoblástica circunda os cris
tais maiores e aparece en proporções não superiores a 39; os fêni
cos for¡na¡n pequenos agJ-ornerados esparsanente distribuídos.

O feLdspato aTcaT.ino apÌesenta geninações em gra-
de, às vezes co¡nbinada con Carlsbad, é em geral sub6drico a ané-
drico, f'orna fenocristais de 1,5-4 mm de cornprirnento, de 'contato
irregular entre si, comunente inteÌpostos por matTiz e palhetas
de biotita. En alguns cristais aparecen pertitas finas e orienta-
das nas porções centrais. As inclusões nais conuns são de apatita
e de quartzo, este últino corno cristais arredondados (0,1-0,2 nn)
concentrados nas bordas ou espalhados nos grãos. Urn dos rnegacris-
tais de feldspato alcalino da arnostra SF-758 é rnicropertÍtico,tem
gerninações en grade e Carlsbad combinadas e apresenta 16 ¡nn de

conprimento. 0s contornos do nineral são irregulares e invadidos
pelos fenocristais de feldspatos (plagioclásio con bordas nirnequÍ
ticas) , matTiz granoblástica e biotita. No seu interior Aparecem
cristais con até 0,5 n¡n de conprirnento, cono o quartzo alongado
e globular, plagioclásio subarredondado, por vezes nirnequítico,e
biotita fina, todos distribuídos aleatoriamente.

O pLagiocLãsdo ê de conposição andesina, apresen
ta geninações polissintéticas parcialmente desenvolvidas, levenen
te encurvadas t ou fracarnente rnarcadas. Os cristais são se¡ni-a1on-
gados, algo orientados, de tarnanhos variados (de 1,5-5 nrn), con
bordas irregulares e forte extinção ondulante. Antipertitas ocor-
rem en alguns cristais, são esparsas, sob forna de filetes e nan-
chas. 0 mineral aparece en proporções subordinadas com relação ao

feldspato a1ca1ino, cono cristais isolados ou pequenos agregados
de contatos retos a irregulares entre si; os contornos ern patte
são interlobados pela matrí2. Apresenta inclusões de apatita, zir
cão e palhetas finas de biotita; os cristais arredondados (0,1
0,2 nm) de quartzo e de feldspato alcalino apaïecem dispostos pró
xinos ãs bordas,

O quaz'tzo
re cono cristais al ongados

anédrico e intersticial , tanbén ocor
orientados, por vezes há sinais d;

e

e
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recuperação, principalnente nos cristais rnaiores (o tananho va-
ria de 1,5-8 nm de conprimento). 0 quartzo envolve os cristais
ou agregados de feldspafo, mas é invadido en reentrâncias e fra-
turas por rnatriz e biotita. As inclusões rnais conuns são de apa-
tita, zLrcáo, feldspatos e biotita.

Ã biotita rnarrom-esverdeada aparece en palhetas
finas esparsas ou pequenos aglornerados orientados (con 0,2 - 0,5
nrn). Geralnente apresenta extinção ondulante e invade os feno-
cristais de fetdspatos vizinhos, a partir de suas bordas e pol
vezes nas fraturas. Mostra inclusões ou associações corn biotita,
zircáo (con halos pleocr6icos) e opacos; entre as clivagens e la
rnelas são conuns as vênulas de quartzo, feldspato alcalino, car-
bonato e opacos envolvidos. Pode apresentar intercrescinentos nas

bordas e clivagens con nuscovita e clorita (de birrefringência a

z ul anôrnal a) .

A gz'anada ocorÌe cono cristais anódricos a serni-a
longados, são fraturados e medern e¡n torno de 0,2 nn ou nenoÌes '
De rnodo geral , a granada está circundada por fenocristais e ma-

tTiz quartzo-feldspáticos; a biotita pode estar associada a aT-

guns grãos. Na amostra SF-758 ocorren dirninutas inclusões de gra

nada nurn pequeno cïista1 (1,5 nm) de feldspato alcalino.

A hornbTendø é pleocróica verde a verde- azulada,
ocorre corno cristais reliquiares e pseudomorfizados, corn forrnas

prisrnáticas (de 1-2 rnin), en agregados rnicrocristalinos de clori-
ta (de baixa birrefringência) , carbonato e opacos exsolvidos; al
guns pseudonorfos aparecen isolados, outros estão agregados, ro-
deados e/ou recortados por palhetas finas de biotita.

os acessõr,íos cono apatita e zircáo forrna¡n peque-

nos cristais subédricos (0,1-0,2 nm) isolados ou associados aos

rninerais principais. A allanita é prisnática e nede 0,5 nm de

cornprirnento, é metaníctita, de cor marrom- amare l ada e parcialrnen
te isótropa; encontra-se esparsa e parcialnente rodeada pela bio
tita. Os opacos aparece¡n eln pequenos cristais subédricos a ané-

dricos, en geral associados ã biotita.
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A natniz granobLãs.t¿ca 6 constituída por cÌistais
equidinensionais de nicroclínio, plagioclásio e qualtzo que en n6

dia são de 0,5-0,? tt; os de 0,8-1 mn são vistos envolvendo os

cristais naiores de feldspatos. o plagioclásio ten geminações po-

lissintéticas e o nicroclínio, geminações em grade, e anbos cornu

mente apresentan extinção ondulante, sendo os cristais ¡nais defor
mados l-evemente envergados; o plagioclásio nostra intercrescinen
tos rnirrnequíticos nas bordas ou eln quase todo o cristal quando em

contato con o feldspato atcalino. O quartzo ten forte extinção on

dulante e por vezes, bandas de defornação. A rnatriz aparece en

concentrações írregulares, como pequenos agregados , ou dispersa e

associada con palhetas de biotita; de modo geral invade as bordas

e fraturas dos fenocris tais .

A amostra SF-32 é de conposição granítica e ocorre
cono intercalações lenticulares e centinétricas en tonalitos mais

gnaissificados. A rocha tern cor cinza-claro, é granoblástica equi

granular fina e constituída essencialrnente de nicroclínio e bioti
ta, con granada acess6ria.

O mícroclínio ê equídilnens i onal , de tananho nédio

de 0,3 nn e apresenta defor¡nações cono forte extinção ondulante,
bandas de deforrnação e fraturas ' Possui geninações en grade, ãs

vezes cornbinada corn Carlsbad. As inclusões rnais colnuns são de

quartzo, biotÍta e apatita acicular. O quantzo forrna cristais po-

ligonizados esparsos e pequenos agregados ' que geralmente estão

defornados. Microgranulações e vênulas de quartzo e ¡nicroclínio
são freqtlentes entTe esses minerais. A bíotíta 6 rnarrorn-esveldea

da, fina, e ocorre esparsalnente; há porções da rocha en que a bio
tita não está pïesente ou só aparece ern aglonerados densos, €s-

treitos e orientados. Entre as lanelas ocorren q]uartzo venular ' a

patita, esfeno e epidoto. A' granad'a é an6drica ' fraturada, contén

quartzo globular, está parcialnente circundada pela biotita e nas

fraturas ten alguna clorÌta.

No perfil oriental , os diques graníticos são nais

freqtlentes. Na pedreira Itaipavas (ponto 75; Fig. III'1), uma das

anostras analisadas petrograficamente dos diques (SF-75H) está Te
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lacionada ã cúpula de intrusão de biotita granito gnaisse porfi-
rítico; a outra anostra (SF-904) é de un dique, portador de xen6

litos do granit6ide Ange1"in, que corta a unidade nigmatítica en-

caixante. As duas amostras são de granitos finos a nédios coln

biotita esparsa, naciços e is6tropos; a anostra SF-g04 contén feno

cïistais de feldspato alcalino subcentin6trico.

' A míneraLogia dos gz'anítos a biotita são basica-
mente semeLhantes entre si, a textura é inequigranular hipiclio-
n6rfica. O nicyocLínio possui gerninações en gl.ade. A naioria dos

cristais são sub6dricos e de contoïnos irregulares, o tarnanho né

alio é cte 2 n¡n. os cristais rnaiores (3-5 run) por vezes têrn perti-
tas finas nas porções centrais, são bordejados e reentrantes pe-

1os nenores que tanbén se interpõen entTe os contatos dos cris-
tais. Na amostra sF-904, os fenocristais de 5-8 nrn de cornprirnen-

to são nicropertíticos, apresentarn geninações en grade e Carls-
bad cornbinadas e um zoneanento opticanente fraco e bordas irregu
lares; ern geral aparecem isolados ' havendo alguns fenocristais a

grupados. As inclusões arredondadas de qúaTlzo são conuns no rni-

croclínio, ocorrem ao longo ou pr6xino ãs bordas e no centro de

alguns cristais, tanbón aparecendo nos grãos da natriz, ernbora

en menoT núnero; nessas inclusões há forte extinção ondulante.0u
tras inclusões rnenos freqtlentes são de plagioclásio' apatita,bio
tita fina e opacos di¡ninutos; no nicroclÍnio da amostla sF-904 a
parecen agulhas de rutilo. A albitização tardia ocorre ao longo

das bordas ou colno rnanchas ern alguns cristais'

o oLigocLãsio é subédrico, con tananho de 1-2 nn'

sendo raros os de 3 rnrn. Apresenta gerninações polissintéticas, ãs

vezes parcial-nente desenvolvidâs, contornos iÏÌegulaTes e forte
extinção ondulante, ern alguns casos os cristais 'são invadidos

nas bordas pelos grãos nenores de feldspatos ou pela matriz ' O

nineral ocorre esparsanente ou forma agregados con os contatos

Ìetos a irregulares entrê si. En alguns cristais as bordas são

nirmequíticas, en outros há pequenas manchas de albita nas bor-

das ou nas porções centrais. As inclusões arredondadas (0'2 ¡iln)

ou al-ongadas (de até 0,5 nrn) de quartzo tanbén aparecem no pla-
gioclásio, a1én do z ircão.



-LlZ-

O quartzo 6 an6drico e intersticial ,apresenta for
te extinção ondulante e bandas de defornação; o tamanho varia d;
2-6 nn de conprinento, e cristais nenores tanbén ocorren. O quart
zo forma pequenos agregados (L-3 nn), alguns deles .envolve¡n os

fenocristais e grãos agrupados de feldspatos. O rnineral te¡n inúne
ras inclusões de rutilo acicular (principalnente nos cristais
nàiores), apatita, feldspatos, cristais finos de opacos e bioti-.
ta,

A b¿ot¿ta. é o fêmico principat, de cor marrom-es-
verdeada e marron- ave rne thada (anostra SF-75H). Alén de ocorrel
en palhetas esparsas, a biotita tanbém aparece en pequenos aglone
rados (cristais de 0,3-0,5 rnm, raranente de 1,5 nm). Pode ser in-
tersticial corn relação aos feldspatos; palhetas isoladas tên fi-
nas projeções para algurn fenocristal de feldspato a1ca1ino. Apre-
senta inclusões e associações con zircão, allanita (fornando ha-
1os pleocróicos), opacos e apatita, Na arnostra SF-904, a biotita
conumente se projeta pâra os feldspatos vizinhos e associa-se con
algun epidoto e carbonato; pode ter quartzo e opacos venulares en

seu interior. Na nesma anostra, o anfibõlio está . pseudonorfizado
em clorita, carbonato e opacos finos exsolvidos, en secções pris-
náticas rodeadas por lanelas de biotita.

Entre os acessór,ios destaca-se a allanita,ern cris
tais prisrnáticos (1-2 nn) , netanícticos, isótropos, bastante es-
parsos. Apatita (en prisrnas de 0,2 rnrn) e zircão são relativamente
freqtlentes, geralrnente incluídos nos de¡nais ninerais.

A natz'íz é subordinada, conposta por minerais
quartzo-feldspáticos aproxinadanente equidirnensionais, pouco de-

forrnados e menores do que l nn; os cristais preenchern os espaços

e reentrâncias entre os fenocristais e em alguns casos estão acorn

panhados de biotita. Nos feldspatos estão, as inclusões dininutas
de quartzo; o plagioclásio pode ser rnirrnequítico.
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IV.2.e - Enclaves

Os eneLauee que forman intercalações nos hornblen
da-biotita gnaisses da pedreira Itaipavas são de dois tipos:quart
zo-diorito (anostra SF-75F) e nonzonito (anostra SF-75D) ; as duas
amostras estão plotadas nos diagranas da Fig. IV.2. 0 quartzo dio
rito é fino, cinza-escuro, possui concentrações nilin6tricas de

feldspatos e está en contato abrupto con a encaixante; o nonzoni-
to é fino a nédio, cinza-n6dio a escuro, e aparece como nÍveis
lenticulares nilinétricos, foliados, que transicionam I para o

gnaisse tonalítico encaixante.

O quartzo dioz,ito tem caráter porfiroclástico in-
cipiente nos cristais isolados de plagioclásío que se destacan
dos denais da rnatriz (1-1,5 mm), conposta tanb6n por biotita,horn
blenda, clinopiroxênio e quartzo nun nosaico de cristais aproxina
danente equidinensionais; a orientação 6 observada em cri.stais
subédricos, porfiroclásticos e biotitas alihhadas (Fotoinicrogra
fia 11).

O pLagíocLã.sio ê de conposição andesina e possui
geminações polissint6ticas, os cristais da natriz exiben fraturas
e forte extinção ondulante. Os porfiroclastos são antipertíticos,
en torno de 2-4 rnn, subédricos e de contornos irregulares,en par-
te são invadidos pelos grãos da matriz, alguns cristais estão par
cialmente encurvados e mostram sinais de recuperação. As inclu-
sões comuns são de apatíta, biotita, anfibõ1io e opacos corno grãos

muito pequenos. O quartzo é an6drico a semi-alongado, alguns cris
tais são poligonizados, geralrnente apresentando deformações. 0 ni
neïal aparece esparso ou associado aos fênicos e contén díninutos
grãos de c1-inopiroxênio e hornblenda.

O cLínopiz,oæânio é incolor, pïovavelmente diopsí-
dio, e ãs vezes apÌesenta genínações sirnples. Tende a constituir
grão equidiinensionais agrupados, raramente são prismáticos. Pos-

sui inclusões pequenas de quartzo e opacos. 0 nineral geralnente
apresenta defornações e nostra passagens, en graus vaiiádos, a
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FOTOMI CROCRAFIA 11 - Quartzo dlorlto. Granoblastos de blotlta, hornblen

cla (parte lnferlor dlretta), cllnopiroxênfo, ptagloc).ås1o e

quartzo. A orlentação pode ser observada nos mlnerale pr1ncl-
pals. Amostra SF-75F, nlcó1s cruzadoe, aumento de 38x.

ForoMrcRocRAFrA 12 - Níver de matrlz flna composta por mlnerale quartzo-
feldspåtlcoe e blotlta com lntercalações de cordões de quartzo
estlrado e/ou recrlgtallzedo, passando para um nlvel. rlco em

aglomeraclos porflroblåettcoe de granada. Amostra sF-12, nlcó1e
cruzados, aumento de 38x.
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hornblenda e biotita; alguns cristais estão pseudonorfizados em

anfibó1io acicular da série tremolita-actinolita (verde- cl"Io) ,

clorita, exsoluções de opacos e carbonato microcristalino, que

formam aglomerados rodeados de hornblenda. O anfibótio nais co-
rnurn é a hornblenda verde (nx = verde-anarelado, n, = verde- o1i-
va) , aparece cono cristais sub6dricos a equidinensionais, agrupa
dos, deforrnados, geralnente contendo relictos preservados de c1i
nopiroxênio. Vários cristais rnostran passagens para hornblenda
verde-azulada ou biotita, que se desenvolvem nas bordas ou mesmo

em seu interior. Quartzo, opacos, microclínio (mais raro) e apa-
tita são suas principais inclusões. A biotita marrom-avermelhada
aparece em pequenos aglomerados que se anoldam aos cristais de

feldspatos da matriz, por6rn, se projetam para o interior dos por
firoclastos de plagioclásio, bem como para o clinopiroxênio e

hornblenda; palhetas mais finas invaden cristais de feldspatos
vizinhos. Aos aglomerados de biotita se juntam os

rocha que muitas vezes estão nela incluídos.
acessórios da

A aLlanita é isótropa, subédrica, ocorre em pe-
quenos grãos (0,2 mn) esparsos e geralmente tem finas bordas de

epidoto. A ilmenita 6 pequena, sub6drica a anédrica, e está en-
volta por esfeno; a apatita e zircão são comuns como inclusões
nos minerais principais. Epidoto, esfeno e carbonato são subpro-
dutos de reações metamórficas e se alojam entre clivagens, fratu
ras ou contatos de minerais como hornblenda e biotita, sob forma
alongada ou pequenos grânulos.

Os níoeis de eomposição monzonítica apresentam
matriz granoblástica com cristais aproximadamente equidinensio-
nais (1-1,5 nm) de quartzo, plagioclásio e microclínio que con-
trastam com a hornblenda prismática orientada; a biotita forma a

glomerados alinhados e aumenta em conteúdo na transição para a

rocha tonalítica encaixante.

O nieroeLínío predornÌna na matriz, tem gemina-

ções ern grade e possui inclusões pequenas de quartzo e apatita.
O pLagíoeLã.sio é de composição andesina e apresenta geminações
polissint6ticas. O quantzo ê levemente anédrico. Esses minerais
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nostran defornações cono forte extinção' ondulante e fraturas,sen
do as bandas de defornação mais co¡nuns no quartzo; cristais fi-
nos nenos defornados con até 0,2 nn aparecern esparsos. A ho?n-
bLenda verde co¡n leve tonalidade verde-azulada tararnente ten ge-
ninações sinples I aparece corno cristais de 1-6 n¡n de .oornprimen-

to, os maio¡es são poiquiloblásticos envolvendo vários grãos sub

arredondados a globulares da matTiz. Apresenta fraturas, forte
extinçãb ondulante e bordas irregulares, invadidas por biotlta.
Carbonato ! opacos exsolvidos, algurn epidoto aparecen nas cliva-
gens e fraturas; apatita e zitcáo são nais escassos colno inclu-
sões. A biotita narrom ocorre en palhetas isoladas e aglomera-
das (0,5-1,5 rnrn de cornprinento) comunente associadas ã hornblen
da, crescendo nas bordas do mineral , envolvendo-o ou cortando-o.
Palhetas rnenores se projetan para os feldspatos vizinhos. A bio-
tita contérn restos de hornblenda, carbonato, opacos e quartzo ve

nulares entTe as lanelas e segundo as clivagens. Apatita, opa-
cos e zircão são inclusões cornuns na biotita'

IV.3 - UNTÐADE CATALUNHA

IV.3.a - Mignatitos Bandados

Mesoscopicanente , os rnignatitos ' bandados podem

ser descritos cono gnaisses kinzigíticos bandados ' As bandas kin
zigíticas finas a n6dias são cinza-violãceas, conpostas por ní-
veis (rnilin6tricos e centinétricos) félsico-internediários mais

ou nenos ricos em biotita e granada, dispostos em listras ou ban

das lanina¡es e intercalando-se corn bandas kinzigíticas. nédias e

nédias a grossas, de tonalídade cinza-cIara a violácea, tanbé¡n

félsicas e félsico-internediárias, con alternâncias de níveis ou

porções mais claras ou mais escuras dependendo do conteúdo eln

biotita.Os porfiroblastos (ou porfiroclastos) de granada e felds-
patos estão senpïe presentes nessas bandas, aparecendo dissernina

dos ou fornando agregados nulna ploporção entre 5-10% quando ob-

servados en anostras de não. Geralrnente eles são contornados pe-

1a foliação ou a interronpem' A granada é r6seo-vioLácea, ocor-
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rendo en grãos subarredondados e alongados de cerca de 0,1-0,6 cn
nos níveis finos e nédios; os feldspatos brancos tê¡n em torno de

0,2-0,3 c¡n e aparecen e¡n forrnas aproxinadanente equidirnensionais.
Nos nÍveis médios a grossos os porfiroblastos de feldspatos e gta
nadas são subcentinétricos, enquanto gue entre os feldspatos ten-
de a predoninar o feldspato alcalino (com rnaclas Carlsbad) e¡n cris
tais ovalados e subidioblásticos, alongados e orientados. 0 quart
zo é abündante nessas rochas (varia de 30-50% en seções delgadas),

é senpre alongado e se destaca rnelhor nos níveis félsicos como

cordões de L-2 cn de comprinento. En alguns casos são observadas
pequenas dobras isoclinais de quartzo! coln espessamento de Lhar-
neira, orientadas con a foliação. Os principais rninerais acessó-

rios das rochas são apatita, zitcão, cordierita, sillinanita e ru
tilo (desde quantidades traço a I-2"ø); nagnetita e pirita são nais

Testritas.

Modalnente , os gnaisses kinzigítícos têm conposi-

ções graníticas (tipo 5a) , granodioríticas e tonalíticas distribu
ídas nos diversos níveis e bandarnentos. Ern bandas finas a méilias

(p.ex. amostras SF-18, SF-19 e SF-63) são encontrados granada-bio
tita gnaisses (às vezes con sillinanita) de conposições variando
de graníticas a tonalÍticas. Nun nesno afloranento (anostra SF-

784, SF-788 e SF-78D) tên-se níveis finos a n6dios de granada-bio

tita gnaisses granodioríticos, alternados con sillinanita-biotita
-cordierita-granada gnaisses graníticos rnédios e bandas de cordie
rita granitos nádios e grossos, con sillirnanita.

A matviz fina (em n6dia de 0,2 nn) é abundante nos

níveis finos a n6dios das rochas. É composta essencialmente de

feldspato alcalino, plagiocJ-ásio e quartzo for¡nando um arranjo
granoblástico de grãos poligonizados (a levemente alongados). O

plagioclásio é cornposicionalrnente oligoclásio, possui gerninações

polissintétícas, ãs vezes cornbinada corn Carlsbad, ou, cono en vá-
rios casos , as geminações são pouco tnarcadas. 0 nineral apresen-
ta extinção ondulante e contornos quase retos; podem ocorrer grãos

de plagioclásio con bordas nirnequitizadas ou grãos rnirnequíticos
em contato con o feldspato alcalino. O feldspato alcalino não pos

sui geninação definida, ten extinção difusa, 6 rnicropertÍtico,con
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pertitas nuito finas, contínuas e pouco espaçadas; aparece tan-
b6n cono cristalitos e vênulas intersticiais ã ¡natriz. 0 quart-
zo ocotre corno cristais änédricos, alongados e poligonizados,dis
persos ou agrupados, fracarnente defor¡nados ou apresentando forte
extinção ondulante e bandas de defornação (ãs vezes tên sinais
de recuperação). Quando predonina a natriz fina, os grãos de

quartzo são principalnente an6dricos, s ub ordinadanente aparecen
do os c¡istais poligonizados ou se¡ni-alongados. En vários casos,
o quartzo forna cordões finos de grãos poligonizados ou de grãos
estirados, podendo haver al.ternâncias sucessivas, L.irregtrlares,
desses cordões de quartzo corn a ¡natriz quartzo-feldspática, con
os mais . longos desses cordões atingindo a pelo rnenos 10 rnrn de

conpriñento ( Fot oni crog t afia 12),

Os níoeís Lamínadoe, intirnarnente associados con a

matríz, apresentan variações na quantidade de biotita.Podérn cons
tituir níveis granolepidoblásticos alternados con matriz qùar^tzo

-feldspática, aglornerados ou palhetas de biotitas ben espalhadas
entre os cristais poligonizadas (geralrnente com texturas de equi
1íbrio) ou mesmo, pequenos cordões alinhados com o quartzo, As

biotitas apresentam pleocroÍsno variando do marrom-pálido (nx) a

l aranj a- ave rrne thado. (n"=nr), tamanho nédio de 0,2 nn e palhetas
levenente deformadas. As lamelas mais desenvolvídas (0,6-1 mn de

cornprirnento) podem nostrar forte extinção ondulante e leve encur
vaaento, sobretudo quando associados aos cristais de granada' A1

gurnas palhetas tê¡n intercrescinentos sinplectíticos a quartzo
nas bordas. Rutilo, apatita, zircáo (con halos pleocróicos), opa

cos exsolvidos e ilmenita aparecem associado ou cotno inclusões
na biotita.

Na natriz e nos níveis larninados aparecen peque-
nos porfíz,ocLastos (ou porfiroblastos), isolados ou agrupados,de
feldspatos e granadas que, en parte são contornados pelos cor-
dões de quartzo e pela biotita. 0s feldspatos são sub6dricos a a

longados, orientados, con dinensões entre 0,3-0,4 mn, e apresen-
ta¡n defornações (forte extinção ondulante, encurvanento, bandas

de defornação e às vezes sinais de recuperação); os contornos
são irregulares, geralmente invadidos pela natriz e por palhetas
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de biotita. O felspato alcalino não te¡n geminações, 6 nicropertí-
tico de padrão fino e contínuo corn superposição de pertitas espar
sas (gotículas e vênulas) ; ao longo dos contornos tendem a se con

centrar nicrocl.ínio e plagioclásio nirnequítico. O pLagioc|ãsio(o
tigoclásio) tem geninações polissint6ticas parcialnente desenvol-
vidas (ou pouco narcadas) , alguns cristais apresentan antiperti-
tas sob for¡na de finas gotículas ou rnanchas esparsas i as bordas

podern sèr rnirnequíticas. As inclusões comuns nos feldspatos são

de pequenos cristais de quartzo globu1ar, zircão, apatita, bioti-
ta ou opacos. Ã granada aparece corno cristais anódricos e subarre

dondados , os grãos alongados geralnente são orientados; individu-
alnente os grãos variarn de 0,1-3 nm, mas os agregados alcançam en

tre 4-8 mm de cornprimento. O nineral está flaturado, as lanelas
de biotita ocorrem nas fraturas e bordas, ernoldurando ou invadin
do parcíalnente os cristais; en alguns casos, os grãos são envol-
tos pelo quartzo estirado ou pela matÍiz rica ern quartzo. A grana

da pode apresentar numerosas inclusões de quartzo globular,a¡nebói
de (defornados) e biotita arredondada perfazendo a textura poiqui
lob1ástica, o que é cornumente visto nos grãos agrupados. outras
inclusões, tanb6rn freqtlentes, são de apatita, ilrnenita, nagnetita
ou rutilo; sillinanita e rutilo aciculares aparecem concentrados
em feixes orientados nas. porções centrais dos grãos rnaiores. A o-

corrência de siLLinanita é relaT'ivamente restrita (arnostras SF-

18 e SF-19). O nineral aparece cono pequenos agregados de cris-
tais prismãticos e orÍentados (nenos do que 0,5 nrn) , com forte ex

tinção ondulante e fTaturas, ocupando espaços entre os cristais
da mat'riz ou grãos agrupados de granada, e com nais freqtlência,as
sociada aos níveis laminados aconpanharido cordões de quartzo e

biotita (Fotonicrografia 12) .

Os níueís fáLsicos constituen agregados lentifor-
rnes de ninerais sã1icos granoblásticos e alongados (agregados de

10-20 rnn de comprirnento) dispostos alternadarnente e de rnaneira re

gular ou irregular com a rnatriz. NesSaS bandas tambérn podern SeT

vistos espal.sos grãos de granada e cordões granolepidoblásticos
de biotitas. Nos níveis félsicos o quartzo predonina sob forna de

agregados a]-ongados de gräos poligonizados ou nais conurnente, de

grãos estirados e anédricos (ðe 2-4 mrn de cornprinento) coln as poÌ
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ções terninais afiladas, de diferentes glaus de deformações e re
cristalizações, O ¡níneral está rodeado pela natriz quartzo-felds-
pâtíca, tem os contornos e contatos entre si TeentTantes por essa

maliiz I e em gera!. apresenta recristalizações finas rnarginais e

fraturas. Os cordões de quaïtzo podem ser relativanente contÍnuos,

anostornosados, ondulados ou dobrados, forrnando dobras nas porções

terninais ou dobras interrornpidas (isoclinais e orientadas devi-
do ã transposição da foliação). 0s porfiroclastos de feldspatos
e granadas tanb6n aparecen nos níveis félsicos. Estes ocorren co-

mo cristais (en n6dia de 2-4 rnrn; alguns con 6 rn¡n de :conprirnertto)

isolados ou agrupados, por. vezes os grãos feldspáticos se aglegam

sob fornato ovóide, alguns deles rnostrando nicrogranulações nas

bordas configurando a textura ern molclura, ou são envoltos e em

parte invadidos por palhetas de biotita. os porfirocl-astos,en vá-

rios casos, estão ernbutidos ou parcialrnente envoltos pelos cor-
dões de quartzo. As inclusões rnais comuns nos cristais mais desen

votvidos de quartzo são de pequenos grãos de apatita, opacos, zir
cão, feldspatos ou rutilo acicular e granoblástico fino; as bioti
tas arredondadas ou en palhetas finas aparecem cono inclusões re-
til-íneas.

Entre os minez'ais acessõrios o rutilo é o nais co-

rnum e pode chegar a 1% nas rochas. o nineral se destaca cono cris
tais de cor vermelha-escura translúcida, corn fornas subarredonda-

das e prisnáticas, variando de 0,2-1 mrn. 0s grãos rnaiores apare-

cern dispersos na natriz, associados con biotita e granada, e os

nenores estão incluídos nos minerais principais; os cristais aci-
culares ocorrem principalnente no quartzo e na granada' No luti-
1o são freqtlentes as manchas ou finas bordas de il¡nenita; bordas

de esfeno são raras. A ilnenita ocolre corno grãos pequenos (0,2

mm ou menores) e alongados, juntamente com biotita e granada'A pi
rita e magnetita apaTecen corno grãos dininutos, geTalnente incluÍ
dos na granada e no plagioclásio; a nagnetita pode ocorrer ;nas

bordas do rutilo, parcialnente nartiti zada' Ãpatita e zircão são

vistos corno cristais pequenos (os naiores tên 0,4-0,6 nm), subar-

redondados, incl-uídos ou associados aos denäis rninerais; raralnen

te estão agrupados ern rneio a palhetas de biotita'
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Os gnaisses kinzigítícos nêdios a groseoe r'êm un

aspecto relativarnente ¡nais honogêneo, sendo esparsas as interca-
1ações de nÍveis e bandas félsic;s (estas últirnas são nornalnen-
te de alguns centÍmetros). Os níveis laninados e granolepidoblás
ticos são rnais esparsos, lentifornes, destacando-se pela granula

ção fina a nédia e poden passar gradualnente para bandas fé1si-
cas (os nÍveis laninados e féIsicos são opticanente sernelhantes

aos descritos anteriorrnente) . Cornurnente aparecem espalhados na

foliação das rochas: os porfiroclastos de feldspatos (alguns exi
bern rnaclas Carlsbad e medern 1,5-2 cn de conprirnento) con fornas
prisnáticas ou ovais, levemente retorcidas; agregados ovalados
quartzo-feldspáticos (de I-2 crn) ; e cristais subarredondados de

granada (3-8 nn) geralmente envoltos por lanelas de biotita.

A matriz granobTástica das rochas nédias (a gros-
sas) ocorre nurna proporção entre 40-50%, preenchendo os espaços

entre os porfiroclastos, invadindo os contornos e fraturas de

feldspatos e granadas. Por vezes a matríz forma concentrações
rnais quartzosas ou feldspáticas, mas quase senpre está acornpanha

da de palhetas de biotita e pequenos porfiroclastos (ou porfiro-
blastos) de granada. Os cristais quartzo-feldspáticos são equidi
rnensionais (tananho nédio de 0,5-1 mn, e cristais nenores tanbén
ocorrem) , levernente deformados ( o quartzo pode ter deformações

acentuadas) e apresentan as demais características 6pticas que

são senelhantes às da matriz dos gnaisses finos a rnédios.

Os porfirocLastos ¡eLdspáticos são subédricos a a

nédricos, alguns são ovais ou alongados, a maioria deles estão

orientados e têm os contornos irregulares e invadidos por rnatriz
e algurnas palhetas de biotita. Apresentarn forte deforrnação e ta-
nanhos variáveis (1-6 nm; ern rnédia 3-4 nn de conprirnento), O pLa

giocLásio (oligoclásio cálcico) ten gerninações polissint6ticas,
ern alguns cristais aparecen antipertitas sob forna de nanchas.Vá

rios cristais de feLdspato aLcaLíno mostlam geninações Carlsbad

e são pertíticos (gotículas esparsas). Os cristais de quartzo são

anédricos e alongados, rnegacristais corn 10-12 nn são conuns, mas

en nédia os cristais apresentarn 2-5 mm de cornprinento e tên di-
ferentes graus de deforrnações. En geral , o quartzo contorna par-
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cialnente os porfiroclastos feldspáticos. Pode haver algun níve1
com cordões de quartzo onde aparecen grãos ben estirados de grana
das e feldspatos, corn rnuito pouca natriz entre eles. A granada a-
parece corno grãos subarredondados, an6dricos ou alongados (desde

0,5-4 rnm) e grande parte dos rninerais apresentan inclusões globu-
lares e arnebóides de quartzo, constituindo as texturas poiquilo-
bl-ásticâs. E cornurn a granada encontrar-se rodeada por cristais de

quartzo 'e de natriz. A biotita laranja-avernelhada forna agrega-
dos lamelares esparsos (lanelas de at6 0,5 nrn) , defornadas e ori-
entadas; as palhetas juntam-se à natriz ou aos cristais de grana-
da (em parte envolvendo ou preenchendo fraturas).

No ponto SF-78, aflora un gnaisse fino a n6dio
con bandas félsicas intensanente foliadas e transpostas I aparecen
do intercalações de bandas kinzigÍticas de grão ¡n6dio, con porfi-
roblastos de granada. Lateralmente, bandas graníticas de injeção
'1it par lit' alternan-se con os gnaisses (con espessuras varian-
do desde 50 cn a poucos centÍmetros), Esse granito 6 branco, né-
dio a grosso e foliado, sendo que nas bandas rnais espessas apare-
cern 'rnanchas' cinza-azuladas constituídas por agregados de cordie
ritas porfiroblásticas (subcentin6tricas), porções quartzosas
cinza-claras, e porfiroblastos feldspáticos (subidioblásticos , de

cor branca-leitosa, nedindo 1-3 cn de conprimento) orientados que

envolvem as cordieritas. Junto aos contatos con as bandas kinzigÍ
ticas o granito aprese.nta porfiroblastos de granadas.

Ãs bandas kinzigíticas de gr'ão mádío apresentam

cono aspecto destacado, e por orden de freqtlência na lânina petro
gtãfica estudada (amostra SF-788) , a associação de ninerais a gra
nada, cordierita, biotita e sillinanita' As características da na

triz sáo basicamente as nesmas vistas païa as ¡ochas nédias a

gross.as, salientando-se apenas que o feldspato alcalino e quartzo
são doninantes na mattiz, aparecendo na nesna, porções nais abun-

dantes en un ou outro mineral . A. gz'anada 6 alongada e subarredon-
dada, os cristais mais desenvolvidos são poiquiloblásticos a

quartzo e biotíta globulares (contérn tanbén agulhas de sillirnani
ta nas porções centrais dos cristais) ; as bordas são reentrantes
por cristais de sillinanita, cordierita e quartzo da matriz.A cor
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dienita forrna cristais sub6dricos, arredendados, de contornos ir-
regulares corn geninações características e forte extinção ondulan
te. 0s cristais de cordierita estã.o dispersos na natriz ou en a-
gregados, e rnuitos dos quais apresentan inclusões pequenas ðe zir
cão (con halos pleocr6icos), sillinanita e biotita; alguns tê¡n al
teração a pinita nas bordas e fratutas, os lnenores grãos são qua-
se is6tropos, A biotita Lar anj a- ave rme Ihada aparece cono palhetas
dispersâs e pequenos aglonerados larnelares; aptesenta intercresci
mentos con sillinanita, preenche fraturas ou envolve patcialnente
a granada e está associada corn o rutilo, A siLlímanita ocotre co-
mo cristais equidirnensionais e prisnáticos pequenos (até I nn),ge
ralnente agrupados; por vezes apresenta intercrescinento sinplec-
títico a quartzo nas bordas (Fotornicrografia 13).

As bandas ¡áLsicas intensamente fotiadas, contén
quartzo alongado (corno cristais de 2-8 nn de conprinento, sob for
rna de cordões, en meio a nattiz feldspática fina) e porfiroclas
tos alongados de feldspato alcalino de quase 10 nrn. Cordões de

biotita e rnanchas alongadas de granadas aparecem bern espalhadas nas
bandas.

O cordíez,ita granito (arnostra SF-78D) ten una textu
ra granoblástica inequigranular rnédia a gtossa parcialmente defor
mada, con natriz fina quartzo-feldspática relativamente escassa e

irregularmente distribuÍda. 0s porfitoblastos de feldspato a1cali
no são prismãticos, pertíticos, de contornos itr.egulares e apre-
sentam macla Carlsbad; un dos negacristais mede 15 mrn de cornpri-
mento, rnas a rnaioria é de 4-6 nm. O pLagiocLãslo (oligoc1ásio cál
cico) é sub6drico (cristais de at6 4 nn), exibe geninações polis-
sint6ticas e manchas antipertíticas. O quartzo é anédrico a alon-
gado (1-6 nn) , en parte é intersticial , formando agregados que en
volven parcial- ou totalmente os cristais de feldspatos e cordieri
tas, con os quais apresenta contatos definidos ou retos . A cotdie
rita (aproxi madarnen t e 10%) constitui cristais subarredondados corn

geninações larnelares descontínuas, geralnente ocorrendo cono agre
gados de diversos tamanhos (1-5 nn) ; alguns grãos rnenores podem a

parecer esparsos, apresentando alteração típica para pinita (tan-
bén são isõtropos). Esses Íìinerais rnostram forte extinção ondulan
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FOTOMICROGRAFIA 13 - NíveI ktnzlgítlco apresentando a assoclação granada'

cordlerlta, sll.llmanfta (porções centrals) e blotlta envolta

por matrlz quartzo-feldspáttca. Amostra SF-788, n1có1s cruza-

dos, aumento de 38x.

FOTOMICROGRAFIA 14 - Cordlerlta granlto. Os crlÊta1s de quartzo e

pato a1caIlno pertftlco envolvem os grãos de cordlerlta.
tra SF-78D, n1cóts cruzados, aumento de 38x.

fe lds-
Amos-
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tê, leve encurvamento e fraturas (alguns feldspatos tên sinais
de recuperação); os contornos irregulares e fraturas dos feldspa
tos comumente estão invadidos pela rnatriz. Na rnatriz, cerca de

5-10%, os cristais são equidimensionais e menos deforrnados; o

feldspato alcalino tem geminações em grade, ãs vezes ma1 defini-
da; o plagioclásio geninado pode ser mirmequítico e o quartzo ê

anédrico a poligoni zado. Como mínev,ais aeess6rios aparecem ï'aros

opacos, 'pequenos agregados lamelares de biotita vermelha, espar-
sos; a sillirnanita acicular pode estar incluÍda ou formando agre
gados finos junto ã cordierita (Fotonicrografia 14).

IV.3.b - Migmatitos Nebulíticos

As rochas nebulíticas encontradas ern dois aflora
mentos, próxirnos ou em contato direto (pontos 2I e 22; Fig.III.l)
com a unidade Bela Joana, podem ser descritas como gnaiss¿s homo

gãneos de granulação variável. As porções de grão grosso, de as-

pecto pegmatõide, são constituídas de megacristais (de L a 3 cm)

de feldspatos subidioblásticos (alguns com maclas Carlsbad) e

granadas subarredondadas (cerca de 15%) quase sempre envoltas
por aglomerados lamelares de biotita, os quais formam juntamente

com o quartzo (subcentim6trico) agregados ou concentrações irre-
gulares de cristais sem orientação definida; nas partes féfsicas
são observadas a tonalidade verde -clara ou branco-esverdeada dos

feldspatos e a presença de megacristais esparsos de granadas (de

cor avermelhada). As porções de grão nédio (e rnédia a grossa)são

cínza-claro a rnédio, isolam as porções de grão grosso e nelas,po
dem ser vistas pequenas áreas do gnaisse bandado ou manchas

('schlieren') com maior quantidade de biotitas e minerais grano-

b1ásticos finos (SF-22).

No ponto 2I, o gnaisse bandado está melhor repre
sentado (com níveis laminados, granolepidoblásticos e fétsicos
com foliação transposta) e mostra contatos difusos a transicio-
nais com o gnaisse hornogêneo. Nesse ú1timo, âs segregações de

grão grosso são mais restritas, os minerais feldspáticos tambén
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apresentarn tonalidades branco-esverdeadas e a cor da granada é 16

seo-vio1ácea.

Qs gnaísses kínzdgítieos homogâneos são sernelhan-
tes en conteúdo nodal e nineral6gico aos gnaisses bandados. As 1â

ninas petrográficas das amostras analisadas de granada - bôotita
gnaieaes honogêneos nostÌan que nos ternos nãdios e mádì'os a gros
sos (SF-22) os rninerais porfiroblãsticos são quase selnpre defor¡na
dos (e alinhados) , en parte interlobados e contornados por una na

triz fina (a quartzo, feldspatos e biotita) que, de nodo geral , a

presenta orientação de fluxo. A granada é porfiroblástica (ou poi
quiloblástica) e não tona paÌte nessa natliz'

A mal;ríz é fina (ern torno de 0,2 nn), poligoniza-
da, constituÍda de cristais quattzo-feldspãticos com extinção on-
dulante e aparece entre 5-10% nessas rochas. 0s cristais de pla-
gioclásio são geninados e por vezes têrn as bordas rnirrnequíticas,
os grãos nuito pequenos são mirnequÍticos. 0 feldspato alcalino
não tem geninações definidas e o quartzo pode ser anédrico ou se-

ni-alongado, ern cristais 1ímpidos ou defornados. Esses rninerais
forrnam concentrações ern forrnato alongado (ou oval) nos espaços en

tre os porfiroblastos, invadindo as suas bordas , fraturas e 'pro-
longando-se rente aos cristais mais desenvolvidos e agregados de

quartzo orientados.

os porfinobLasl;os feLdspãtieos tôn fornas subédri
cas a equidimensionais, alguns cristais apresentan-se un pouco a-
longados ou ovais, são orientados , outros têm os contatos retos
entre si ou são interlobados pela matriz, geralmente Inostrando

graus diferentes de defornações (leve extinção ondulante ou encur

vanento, bandas de defornação) . Pode¡n ser invadidos nas bordas

por finas palhetas de triotita. 0 plagioclásio ten conposição oli
goclásio-andesina, geninações polissintéticas, às vezes conbinada

con Carlsbad e varia ile 0,4-5 nm de conprimento, en nédia é de Z-

3 nn. As antipertitas ocorrem esparsas em poucos cristais como pe

quenas rnanchas. O feldspato alcalino é encontrado em dirnensões

desde 1-9 nrn de comprinento (en nédia os cristais são de 5-7 nn) '
6 pertÍtico e por vezes apresenta gerninações Carlsbad; pode con-
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ter peguenos grãos de plagioclásio.

O quantzo constitui cristais an6dricos a semi - a-
1-onga.dos de 2-8 rnrn de cornprirnento, alguns agregados contolnan par-
cial ou totalnente feldspatos e granadas, isolando-os, outros es-
tão a1 inhados con a foliação. A naioria dos cristais de quartzo es

tão deforrnados e têrn matríz reentrante às bordas ou entre os conta
tos dos þrãos agregados.

A gz'anada ocorre en cristais subarredondados, alon
gados e anédricos que variarn de 2-10 rnrn. Os cÍistais nenores são a

longados e fraturados, apresentam inclusões de quartzo e biotita
(ou são siinplectíticos) e em parte são rodeados por larnelas de bio
tita (ãs vezes tanbém nas fraturas) ; os maiores são poiquiloblásti
cos a quartzo e envoltos pela matriz félsica'

A bíotita laranj a-averrnelhada tern leve defornação,

forna agregados lamelares esparsos e palhetas finas associadas ã

matTíz (varia de 0,2-2 rnm de cornprinento) ' Envolve cristais de

feldspatos projetando-se para o interior dos rnesmos. As palhetas
geralnente estão alinhadas subparalelanente, e entre as clivagens
podem apareceï quartzo e opacos exsolvidos; é comun a biotita sob

forna de inclusões pequenas nos rninerais quartzo-feldspáticos '

Os ninez'ais acessórios corno ilmenita, rutilo, apa-

tita e zitcáo apatecen incluÍdos nos rninerais essen.ciais, cono tan
b6m esparsos ou associados con a biotita. A ilnenitâ é alongada, o

rientada, ou anédrica e ocorre en cristais de até 0,8 run, pode ter
alguna alteração de borda para esfeno, Zircão e apatita são cris-
tais nuito pequenos. o rutilo aparece principalmente sob forrna a:
cicular incluído no quartzo e na granada; raros são os grãos opa-

cos a averrnelhados (translúcidos). A cordierita é escassa, subarre

dondada, isótropa e/ou pinitizada, A alteração a carbonato e cl-ori
ta (nicrocristalinos) é incipiente nos rninerais. clorita e carbona

to acornpanham a saussu'ritizaçáo e sericitização nas bordas e fratu
ras dos feldspatos, tarnbén apaïecen nas fraturas da granada e en-

tre as lanelas de biotita.
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As po.z'eães de granada-bíotíta gnaieses fínos a né
dios ('are as de gnaisses bandados nos gnaisses honogêneos, en SF-
21) contên cordierita e sillimanita acess6rias, texturalrnente es
tão un pouco nodificados, passando a apresentar o feldspato alca
lino poiquiloblástico (ver descrição abaixo) ; agregados alonga-
dos de quartzo substituindo os cordões de quartzo estirado (vis-
tos anteriornente) ; e os porfiroblastos (ou porfiroclastos) de
granada'são os cristais ¡nais desenvolvidos, ocorrendo ern propor:
ções en torno de 10-15?.

Nessas porções de rocha a naty,íz fina granoblâstí
ca 6 abundante, levernente deforrnada, os minerais fetdspáticos são

equidínensionais e tenden a se concentrat em volta dos porfiro-
clastos de origem. São cornuns os intercrescinentos nirrnequíticos
no plagioclásio e gerninações pouco marcadas. O quartzo 6 aneb6i
de, por vezes tende a ser poligonizado.

Os porfiroclastos de feLdspato aLcaLino sIs an6-
dricos, micropertíticos, as pertitas são finas e contÍnuas con
superposição de gotículas esparsas nos cristais, a naioria deles
rnedem entre 0,5 e 1,5 nn, chegando por vezes a 4 rnm. Os cristais
aparecen reliquiares ern neio a matTíz ou constituein agregados a-
longados; nuitos dos quais forrnam concentrações poiquiloblásti
cas serni-alongadas coln pequenas inclusões de quartzo, biotita e

rutilo (pode haver zircáo), e são interlobados pela natriz f6lsi
ca (e nirnequítica). Os porfiroclastos de pLagíocLãslo tên cornpo
sição oligoclásio-andesina, são anédricos a subédricos (en cris-
tais de 1,5 nm a nenores), corn gerninações polissintéticas; poden
conter quartzo e biotita. 0 quartzo é alongado e mede at6 3 mm

de conprinento, constitui agregados orientados e deforrnados e

contén feldspatos e biotita. A granada é anédrica e subarredonda
da, ocorre desde pequenos grãos de 0,2 mn a: poiquiloblastos a
quartzo de 6 rnrn, tanbén envoltos por cristais de quartzo, matriz
ou lamelas de biotita; alguns cristais de granada são alongados
e orientados. A coz.dierita aparece ern cristais subédricos e alon
gados de até 2 nm de cornprinento, com geninações lamelares, A"-
formações e bordas reentrantes por rnatriz e palhetas de biotita,
0s pequenos granoblastos podern ser isótropos, A siLL¿manita ocor
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re en cristais pequenos prisrnáticos, geÌalnentc agrupados I orien-
tados junto ao quartzo, associados com a biotita ou con a matriz
entre os espaços dos agregados de granada. Sob foïna acicular, a

sillinanita aparece incluÍda en todos os minerais, inclusive ern

plagioclásio e cordierita. O rutilo forrna prisrnas de até 0,8 ñff,
geralmente é avermelhado, translúcido, con rnanchas opacas; apare-
ce disperso na natriz, associado ou incluído (cono pequenos grãos)

nos denâis rninerais.

IV. 3. c - Rochas cá1cio-Sili catadas

As rochas cálcio-silicatadas estão presentes nos

nignatitos como camadas estreitas ou lentes e resistatos corn for-
mato ovalado. Geralmente são granoblásticas finas e hornogêneas de

cor cinza-esverdeada, sendo que variedades cinza'rnédias tamb6n o-
correln, Podern apresentar ni crob andane nt os quartzo-feldspáticos de

tonalidade c1ara, ou rnanchas violáceas alongatlas constituídas de

granadas.

As v,ochas cãLcio- s íLic at adas apresentam poucas va-
riações texturais e rnineralógicas. Essencialrnente são conpostas
de plagioclásio, quartzo, diopsídio e granada fornando u¡n mosai-
co granoblástico equigranular de cristais com 0,2-0,3 nn.

O pLagiocLã.sio é de cornposição labradorita e apre-
senta na naioria dos casos geninações potissint6ticas combinadas

com Carlsbad. O quartzo 6 poligonizado e pode aparecer restrita-
nente alongado (forrnando cristais de até 4 mrn de conprirnento) e

fortemente deforrnado. 0 diopsídio ocorre ísoladamente ou en agre-
gados, por vezes forrnando cristais nuito pequenos. A granada é po

Ligonizaða, os cristais anédricos tên texturas poiquiloblásti.cas
ou en atol con inclusões nurnerosas de quartzo (ãs vezes de bioti-
ta arredondada) ; en alguns casos predornina sobre o diopsídio. En-

tre os acess6rios o esfeno 6 o nais conun, é subarredondado e jun
ta-se ao ctiopsídio e granada. Apatita, zircão e opacos formam cris
tais pequenos dispersos ou incluídos nos minerais principais. A
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biotita ver¡nel-ha é rara, algunas palhetas estão associadas à gra-

nada.

IV.4 - UNIDADE SÃO FIDÉLIS

IV.4. a - Mignatitos Bandados

Os nignatitos da unidade São Fidélis são conpos-

tos principalmente por tipos petrográficos gnáissicos, granada -

biotita gnaisses e biotita gnaisses com granadas (ãs vezes corn

sillinanita), de conposições individualizadas como níveis estrei-
tos (cte pouco ni1ínetros) e bandas (centimétricas) alternadas aos

gnaisses, ou rnais conumente' cono listras félsicas (de poucos cen

tírnetros) espalhadas irregularrnente nos mesmos ' A tabela IV'3 nos

tra as análises rnodais dos principais tipos litol6gicos da unida

de.

Mesoscopicamente, os gnaisses têm coloração vari-
ando do cinza-claro a cinza-rnédio relacionada ãs bandas e nÍveis
leucocráticos e l-euco-nesocráticoS que alternan-se entre si' coln

espessuras desde pouco nilírnetros a centírnetros; o bandanento po-

de ser regular ou disposto irregularrnente e lentiforrne' Nos gnais

ses con defornação ñão muito acentuada as bandas são pouco nalca-

das, passando gradualrnente da tonalidade cinza-claro a cinza- né-

dio, pelo acréscino do conteúdo en biotitas, formando alternân-
cias regulares de biotita gnaisses e granada-biotita gnaisses' As

rochas são inequigranulares, com predominância de cristais finos

a rnédios e n6dios; as frações finas, en forma de natriz' apresen-

tam defornações leves a rnoderadas ' enquanto que as frações nÉdias '

constituindo porfiroblastos e/ou porfiroclastos, nostra¡n deforma-

ções conspícuas, sendo parte destes herdados de urna associação rni

neral69ica anterior' Os porfiroblastos (ou porfiroclastos) de

feldspatos são de f orrnas alongadas e ocelares (con dinensões de

2-3 cm e oscilando entre 20-30% em volume), e os de granadas (a-

verrnelhadas) são subidioblásticas ' esparsos ' e ocorrendo nurna pro

porção a 10% e¡n volume, podendo nedir 3-5 cm de diânetro en grãos
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isolados. Marcando a foliação participan: os agregados quartzosos

ou quartzo-feldspáticos alongados ou ovalados, nuitos dos quais

se agruparn como pequenas lentes; os porfiroblastos feldspáticos;e
os aglonerados e níveis ricos e¡n biotita orientada. os rninerais a

cessórios principais são apatita e zircão; a sillinanita ocorre
cono constituinte nenor ern algurnas anostras (at6 5%). outros rnine

rais freqtlentes são os óxidos opacos (ilnenita e rutilo), sul-fe-
tos (pir'ita, calcopirita e bornita) e esfeno.

A maþníz dessas rochas 6 abundante e possui catã-
ter seriado narcante, constituindo urn rnosaico granoblástico de

cristais equidinensionais quartzo-feldspáticos, com porções ricas
en plagioclásio ou en quartzo, nedindo entre 0,5-1 nn e 0,2-0,3 nrn.

Ern rochas bastante defornadas a matriz fina, ern parte derivada dos

rninerais porfiroclásticos (ou porfiroblásticos) , predonina sobre

os cristais de 0,5-l mn, enquanto que eln rochas pouco deformadas

a matl^iz cornpreende principalrnente os cristais de 0,5-1 rnn, sendo

que a proporção en natriz fina não ultlapassa Soa ou, como em vâ

rios casos, é cerca de 10-15%. Comurnente, a maiLTiz envolve os cris
tais de tananhos variados das principais fases minerais ou desen-

volve-se en . fai¡as (nilinétricas) que aconpanharn a foliação' Ern

ambos os casos estão associados à matriz os cristais orientados
de biotita, en palhetas finas ou em agregados dispersos; as fai-
xas mais ricas ern biotita e matriz quartzo-feldspática são descri
tas cono níveis laninados (ver abaixo) , (Fotonicrografia 15) '

Ern rochas onde a mat:^íz fina predornina, os cris-
tais de 0,5-1 nn aparecen esparsos ou en agregados, sendo a rnaio-

ria dos agregados feldspáticos alongados ou em forrnato geral ova-

1ado. Nos feldspatos (da natriz de 0,5-1 nn) a extinção ondulante

é noderada e alguns deles poden apïesentar sinais de recuperação;

o plagioclásio ten cornposição andesina e nostra geninações polis-
sintéticas, ãs vezes cornbinadas con Carlsbad, enquanto que o felds
pato alcalino não ten geninação ern grade definida, podenclo ser

vistos cristais corn gemínações Carlsbad. O quartze constitui grãos

alongados, anédricos e poligonizados quase senpre defornados ' nui

tos dos quais exibindo bandas de defornação; os pequenos agrega-

dos alongados são conuns. Na natriz fina (0 ,Z-0 ',3 nrn) esses rnine
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FOTOMICROCRAFIA 15 - Níve1 de matrlz flna quartzo-fe)'dspåtlca passando

para nlvel quartzo-feldepát1co rlco em blotlta ou lamlnado,

com lntercalações de quartzo estlrado. Amostra SF-08(2)A' n1-

có1s cruzados, aumento de 38x.

FOTOMICROGRAFIA 16 -
nado e em

do tanbém

sF-o8 ( 2 )A,

PIagloclås1o antlpertlttco porflroclást1co contor-
parte lnvadldo nas bordas por matrlz flna, aparecen
parclalmente os nlvels lamlnado e quartzoso. Amostra

nlcó1s cruzados, aumento de 38x.
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rais são poligonizados e tên leve extinção ondulante. 0 plagioclá
sio por vezes mostra geminações polissintéticas pouco rnarcadas, a

parecendo tamb6n sob forma de intercrescirnentos ninrequíticos quan-
do rodeia o feldspato alcalino; este últino apresenta gerninações
em grade nítidas e, em vários casos, sornente aparece como crista-
litos e vênu1as intersticiais ã natriz (envoltos por mirmequita
fina). De modo geral, a matriz circunda praticamente todos os ni-
nerais þorfiroblásticos e/ou porfiroclásticos, isolados ou agrupa
dos, projetando-se ao longo dos seus contornos, reentrâncias, fra
turas e interpondo-se aos contatos dos agregados.

Os níueis Lamínados ou mais ricos em biotita es-
tão associados ãs estreitas faixas de rnatriz e apresentam textu-
ras granolepidoblásticas. En vários casos, os níveis laminados po

den delinear níveis félsicos alongados ou separar faixas de ma-

triz quartzosa feldspática, contendo quase sempre cristais de gra
nada e agregados de feldspatos (ou porfiroclastos com textura em

moldura que podem estar parcial ou totalrnente isolados por quartzo
alongado) . Cordões de biotita lamelar, com orientação de fluxo,en
volvern em parte os porfiroclastos de granadas e feldspatos, e pro
longando-se acompanham tarnbóm os agregados alongados de quartzo
vizinhos. Podem ser vistos com freqtlência aglomerados de biotita
envolvendo agregados feldspáticos salientando-se en formatos ova-
lados, semelhantes a 'pseudo-augenst . Na'rnaioria das amostras,gran

de parte da biotita 6 fina (0,2-0,5 mm), ocorrendo sob forma de

palhetas equidimensionais e desenvolvendo texturas de equilíbrio
principalmente com os grãos da matriz. As lamelas maiores (de até
1 nn) tenden a ser alongadas, um pouco encurvadas e com forte ex-
tinção ondulante. O pleocroísno da biotita varia do marrom- páf:.-
do (t*) ao vermelho (t, = îr) , podendo ocorrer a biotita marrom-a

vermelhada ou marron eln algumas amostras. Vênu1as de quartzo ou

exsoluções de opacos aparecem comumente alojados nos contratos eq

tre palhetas ou segundo aS clivagens do mineral ; apatita, zircão
(corn halos pleocróicos) , minerais opacos e por vezes ocorrem asso

ciados ã ¡iotita.

0s níveis e Listras fáLsieas se dispõem alternada-
mente e de modo regular entre si, mantendo-se paralelos ã folia-
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ção das rochas; algunas listras tên espessuras ¡nilin6tricas, alon
gando-se por cerca de 1-6 crn de cornprinento, con terminações afi-
ladas. Conunente, os níveis e listras separa¡n faixas estreitas de

mat'ríz quartzo-feldspática ou granol-epidoblástica, podendo'rnes-
clar-se con essas faixas. As listras quartzosas contê¡n cordões de

quartzo estirado envoltos por u¡na mat'ríz fina de grãos de quart-
zo anédrico, alongado ou poligonizado; alguns grãos de feldspatos
podern es'tar associados a essa matriz envolvente. Ën outros níveis
e listras o quartzo predornina cono agregados alongados (de 2 a 20

rnrn de cornprinento) de configurações retilíneas, anostornosadas, on

duladas ou dobradas (as porções terninais fornarn., dobras isocli-
nais de transposição) , isolando aglornerados de cristais de forna
to ovalado constituídos de natriz, porfiroclastos feldspáticos corn

textura ern rnoldura ou grãos de granada. Ern alguns níveis félsicos
são encontrados forfiroblastos ocelares de feldspato e granatlas
serni-alongadas (con dinensões de 1,5-2 cnJ parcialmente contorna-
dos pelos agregados de quartzo. 0s cristais de quartzo (de 1- 10

rnm de comprinento) sob forma de agregados têrn contatos irregula-
res a serrilhados entre si que, às vezes, são interpostos por na-
tríz fína e palhetas de biotita. Nesse rnineral as deformações são

de intensidades variáveis, ocorrendo cono forte extinção ondulan-
te, fraturas e/ou bandas de defornação; os cristais rnaiores de

quartzo rnostram sinais de recuperação ou recristalização narginal,
podendo ser encontrados grãos parciaLmente ¡ecristalizados que

guardan a forrna alongacla. Nos cristais rnais desenvolvidos de quart
zo são cornuns as inclusões de biotita fina, ãs vezes orientaclas
ou retilíneas, por6rn, são rnenos freqtlentes o rutilo acicular, pe-
quenos cristais de apatita , zircão, opacos, feldspato alcalino e

plagioclásio; a granada raramente aparece incluída no quartzo.

Na anostra SF-O8B, o nível félsico fino a nédio,
branco, do tipo granito 3a, apresenta porfiroblastos de feldspa-
to alcalino subcentinétricos, agregados de quartzo alongado , aI-
guns cristais de granada e biotita. 0 feldspato alcalino, geral-
rnente serni-alongado e deformado, nostra pertitas, genrinações Carls
bad e inclusões de plagioclásio e quartzo finos e anédricos, prin
cipalmente nos cristais naiores (de 3-6 nn; os contornos irregu-
lares são interlobados por nattiz rnirnequítica ou mais rica en



-136-

feldspato a1calino. 0 plagioclásio, de conposição oligoclásio-an
desina, ocorre e¡n cristais geninados ðe 2-3 nm, defornados e bem
esparsos; o rnineral aparece rodeado de natriz nirnequítica, Os a

gregados de quartzo, abundantes na a¡nostTa, apresentam as mesmas
características petrográficas descritas acirna. A granada subarre
dondada aparece ern cristais fraturadas, co¡n dimensões de S-4 nn.
As palhetas de biotita vermelha são escassas, encontrando-se as-
sociadad aos cristais de granada ou da lnatriz (por vezes proje-
tando-se para o interior dos porfiroblastos de feldspatos).

Os ponf,iz'obLastos e/ou poz,fiz,ocLastos de feLds-
patos e gz,anadas são rnais abundantes e naiores nas rochas com

porções e bandas de granulação nédia, porén, estão presentes tan
b6m nas faixas de natriz quartzo-feldspática, nos níveis larnina-
dos, bem como nos níveis e listras félsicas que são comuns ã naio
ria dos tipos petrográficos. Os feldspatos tên fornas subédricas
a equidinensionais principalnente entre os cristais de 1,5-5 rnn;

os cristais ¡naiores observados ern 1ãninas pettográficas, cotn até
10 nn de conprinento, tenden a ter fornas serni-alongadas e ova-
1adas, quase senpre orientadas, 0s contornos são irregulares e

invadidos pelos cristais da mat'riz e biotitas; esses cristais
tanbén interpõen-se aos contatos dos minerais agregados (gera.1-
nente de formatos ovais ou subarredondados). Pequenos porfiro-
blastos (1,5-2 rnm) aparecem esparsanente como grãos anédricos e

residuais en neio a maluriz quartzo-feldspática. As defornações
são comuns nos. feldspatos , aparecendo cono fraturas (ãs vezes
preenchidas por natriz) ou forte extinção ondulante; nos cris-
tais naiores poden ser vistos bandas de defornação, sinais de re
cuperação (principalnente nas bordas) e textura ern rnoldura.A corn

posição do plagioclásio abrange o canpo da andesina, Nos crfs-
tais rnaiores as antipertitas são freqtlentes, aparecendo sob for-
rna de gotículas ou filetes orientados e dispersos en todo o cris
tal , raramente ocorrendo corno gotas (de 0,2 mn) ou rnanchas irre-
gulares. Os cristais tên geminações polissintéticas muitas vezes
em cornbinação con a de Carlsbad; nos cristais rnais defornados as

geminações são descontínuas e encurvadas (Fotornicrografia 16).As
inclusões conuns no plagioclásio são de quartzo en gotas, palhe-
tas finas de biotita, zircão ! opacos e apatita (en parte sob for
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na de agulhas) ; inclusões de granada (dois pequenos grãos) somen-
te foran observadas num cristal de plagioclásio da a¡nostra SF-O2.
O feLdspato aLcaLino, em poucos casos, corn gerninação Carlsbad,rnos
tra geninações en grade parcialnente desenvolvidas nas bordas. En
cristais rnaiores, as pertitas são nais freqtlentes nas porções cen
trais, sob for¡na de filetes e barras, sendo que algumas delas pa-
Tecern passar para rnanchas irregulares corn gerninações polissint6ti
cas, A naioria dos cristais e agregados são envoltos por '.natriz
nirnequítica ou matriz rnais rica en feldspato alca1ino. Nas ro-
chas tonalíticas o nineral aparece sonente na rnatriz r corno vênu-
las e grânulos intersticiais. O feldspato alcalino pode incluir
quattzo, biotita, plagioclásio (ãs vezes coln .bo¡das rnirmequíti-
cas), opacos e zitcão, a16n de agulhas de apatita. A granada ocor
re ern cristais anédricos, serni-alongådos ou subarredondados, coÍr
tamanho variando de 0,5-6 ntn. 0s cristais de granada aparecen to-
deados pela natriz (quartzosa ou quartzo-feldspática) e por palhe
tas de biotita, rnuitas vezes ernoldu¡ando os contornos ou preen-
chendo as fraturas; nos agregados de granada esses rninerais ocor-
ren entre os contatos separando os indivíduos. Os cristais poiqui
lob1ásticos apresentan inclusões globulares de quartzo e .vários

deles são sirnplectíticos a quartzo e biotita; outras inclusões me

nos freqtlentes na granada são de plagioclãsio (con cerca de I - 2

rnn) e grãos diminutos de apatita e opacos.

Entre os acessõv'ios comuns estão a apatita ,e o

zircão que aparecen esparsamente na matTiz, incluídos nos princi-
pais ninerais ou nesno, associados ãs lanelas de biotita. Os rnine
rais acessórios apresentan-se fraturados, subidionórficos, con di
rnensões va¡iando de 0,2-0,5 mn; apatitas de 0,8 mn ocorren isola-
das. Os opacos são escassos, pequenos e geralmente associados con
a biotita. Ilrnenita e rutilo ocorren cono grãos subidion6rficos
ou alongados. Pirita, calcopirita e bornita fornan agregados xeno

mórficos, em alguns casos, apresentando intercrescirnentos de bor-
da entre si; Taranente esses ¡ninerais ocorrem cornb grãos isolados.
0 esfeno, quando presente nas anostras, aparece cono grânulos de

0,2 n¡n (raros os de 1run) associados à biotita ou aos opacos;o es

feno xenorn6rfico se desenvolve ao redor dos óxidos opacos. A alte
ração secundária 6 incipiente nos minerais, A calcita, sericita e
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saussurita aparecen junto aos feldspatos (nas bordas e fraturas);
clorita, muscoyita e calcita ocorrern associados ã biotita e ern al
guns cristais de granada (principalnente en fraturas).

A anostra SF-04, corresponde a um biotita gnaisse
con granada fino a rn6dio (coletado de urna banda de rnignatito es-
tronático), de composição tonalítica, apresentando listras félsi
cas paràletas ã foliação em alternâncias irregulares. A rocha mos

tra estiramento rnineral acentuado e contérn porfiroblastos (ou por
firoclastos) de feldspatos alongados, podendo ser vistos tanbán
grãos e concentrações de quartzo e granada estirados; as biotitas
aparecen alinhadas en pequenos agregados e aglornerados fornando
juntanente com a natriz quar:uzo-feldspática a fração fina que é

predominante na rocha (nessa fração cerca de 10% é constituída de

maluriz fina). Cabe ressaltar nessa rocha que, ern meio às palhetas
de biotita narron ocorren cristais de hornblenda verde (de 0,5 -
1,5 nn), en parte pseudonorfi zados a clorita, calcita, quartzo e

opacos; alguns desses rninerais tanbém aparecen incluídos ou preen
chendo fraturas dos restos preservados de hornblenda, Entre as 1a

melas ou clivagens da biotita são cornurnente encontrados cristais
reliquiares de hornblenda, grânu1os de opacos, esfeno e carbona-
to. A granada, geralnente é sirnplectítica a biotita e quartzo e

tarnbérn está rodeada por lanelas de biotita.

A arnostra SF-03, é equivalente a una das bandas

ð,e s iLLimaní ta- granada-b i otíta gnaísse tonalítico, cinza-médio e

de granulação fina a nédia, que ocorren intercaladas ãs bandas
de granada-biotita gnaisses de tonalidade cinza-c1aro e de rochas
graníticas. A banda rnencionada apresenta a matriz quartzo-feldspá
tica levemente defornada, corn cristais granoblásticos de 0,5-1 nn
predoninando sobre os de matriz Íina (de proporção inferior a 5%).

os cristais de plagioclásio são geminados, apresentando intercres
cimentos nirnequíticos quando próximos aos de feldspato alcalino
e estes por sua vez, en nenor proporção, aparecern isoladanente ou

rodeando ou cristais de feldspato a1ca1ino, 0s porfiroblastos
feldspáticos (de 1,5-4 nn) são equidinensionais e un pouco defor-
mados (corn forte extinção ondulante, geminações encurvadas ou fra
turas). A and.esina ten gerninações polissintéticas e várias inclu
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sões pequenas de sillinanita, feldspato alcalino (en gotas e ãs
vezes sob forna de manchas), granada e quartzo. O feLdepato alea-
Lino tende a ser an6drico e não possui geninações; as inclusões
nais freqtlentes são de pequenos cristais de plagioclásio nirnequí
tico, biotita, quartzo, apatita e agulhas de sillinanita, O quat
tzo 'e anêdrico a alongado (nede até 6 nn) , defornado; os agrega-
dos alongados de quartzo envolve¡n porções subarredondadas de rna-
tlriz qvaltzo-feldspática que aparece rodeando porfiroblastos de
feldspatos ou granadas. 0 quartzo cont6m inclusões pequenas de p1a
gioclãsio,, zircáo, agulhas de rutilo e sillirnanita, alérn de inúrne
ras palhetas finas de biotita, A granada en cristais subarredonda
dos e anédricos (corn dinensões de at6 4 nrn) aparece envolta por
cristais alongados de quartzo, natriz ou biotita; os grãos poiqui
1ob1ásticos de granada contéin opacos, quartzo globular nas por-
ções centrais e biotitas próxinas ãs bordas . A biotita verrnelha o

corre em agregados ou palhetas esparsas na mâtriz (cristais de
0,2-1 rnn) ; projeta-se para o interior de porfiroblastos feldspáti
cos; e associa-se con a sillimanita, zircão e esfeno. A siLLimani
¿¿ apresenta-se etn cristais equidirnensionais ou prisnáticos orien
tados, quase sempre deformados (de até 3 rnrn). Vários cristais de
sillinanita são poiquiloblãsticos a quartzo, plagioclásio, zircão
e opacos; e outros cristais associam-se ãs palhetas de biotita e

matriz envolvendo grãos de granada.

IV. 4. b - Mignatitos Nebulíticos

Os gz'anada-bi o þíta gnaisses con siLlimaníta, de es
trutura nebulítica, ocorren em bandas levenente foliadas, de as-
pecto honogêneo, apresentando por vezes porções de grão nédio e

fino a médio, de cor cinza-claro, e porções nais escuras, ricas
em biotita e granada. 0s porfiroblastos de feldspatos e granadas
aparecem esparsos nas rochas, alguns deles apresentando di¡nensões
de até 3 cn; os porfiroblastos feldspáticos geralnente têm forrnas
ovóides ou serni-alongadas.

A arnostra SF-06 corresponde a bíotíta-gnaisse



-140-

g?a.nod¿orítico con gnanada e siTLimani¿d, n6dio a fino e de cor
cinza-claro. A natriz da rocha é constituída de cristais quartzo-
-feldspãticos poligonizados, nuna proporção en torno de 59o e de

tarnanho variando de 0,2.-0,5 run; a natriz preenche os espaços en-
tre as principais fases rninerais, nuitas vezes reentrantes aos ser¡s

contornos. 0 plagioclásio tem geninações po1-issintéticas, enquan-
to que o feldspato alcalino nostra geninações em grade pouco níti
das, e änbos apresentarn l-eve extinção ondulante; o quattzo pode

ser poligonizado ou anédrico, deforrnado ou não ( Fotomi crografi a

L7).

Os porfiroblastos feldspáticos (con dinensões en-
tre 1-7 mrn de cornprinento) são sub6dricos a anédricos, por vezes
alongados; a naioria dos cristais são deforrnados (com fraturas ou

levernente encurvados) e de contornos irregulares, sendo que os

rnais desenvolvidos estão orientados. As inclusões conuns aos felds
patos são de biotita, zircáo, agulhas de apatita e rutilo. o pLa-
giocLãeio, de conposição oligoclásio, apresenta antipertitas sob

forna de gotículas e filetes esparsos nos cristais; nas bordas
são freqtlentes. os intercrescinentos nirnequíticos. O feLdspato aL

caLdno pode exibir gerninações Carlsbad e pertitas esparsas, nos

cristais (gotas con gerninações albita, filetes ou vênulas orienta
dos estruturalnente) ; alguns cristais nenores apresentan difusas
gerninações ern grade, O quartzo é an6drico, defornado (corn extin-
ção ondulante, bandas de deformação e fraturas) con dirnensões né-
dias de 5-6 nn; rnegacristais de 12 mm de comprirnento tanbé¡n ocor
rem. 0s agregados de quartzo são seni-alongados, de contatos en-
tre grãos e bordas reentrantes por rnatriz, alguns deles engloban
cristais de feldspatos e granadas. 0s cristais maiores de quartzo
incluern palhetas de biotita, zircáo e agulhas de rutilo' A gnana-

da é anédrica e fraturada, ocorrendo cristais com dirnensões de 2-

3,5 rnm; alguns grãos porfiroblásticos contên dois ou três cris-
tais de quartzo globular lÍrnpidos , próxinos ãs bordas ' Vários cris
tais de granada tên biotitas anoldadas aos seus contornos ou pre-
enchendo fraturas, A siLLinanita 6 equidinensional e prisnática
(de até 1 nin) , aparecendo isol-adarnente, associada con biotita ou

alinhando-se com os agregados de quartzo. A biotíta naïron-averne
l-hada tem 0,5 nn de conprinento rnédio, leve defornação, ooorren-
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ForoMrcRoGRAFrA 17 - Assoclação de mlnerals de um blotlta gnalsse gra-
nodlorítlco com granada e sllrlmanlte. os crtstals de felds-
pato alcallno (parte superlor) apresentam gemlnações em gra-
de pouco nítldas. A sllllmanlta (parte central dlrelta) apa-
rece assoclada com palhetas de blotlta. Amostra sF-o6, nlcóis
cruzados, aumento de 3gx.

FOTOMICROGRAFIA 18 - Hlperstên1o granulfto com granada. Os granoblastos

de bytownlta e quartzo mostran leve deformação, e os de hlperg
tênlo (menores) aparecem na parte superlor. Um crlgtal de gra-
nada ocorre na parte lnferlor. da fotomlcrografia. Amostra SF-

OBA, ntcó1s cruzados, aumento de 38x.

t

I

\,
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do em pequenos agregados ou dispersa em meio ã natriz; as palhe-
tas finas podem se projetar para o interior dos feldspatos. Zir-
cão (con halos pleocróicos) , opacos, esfeno e quartzo (em gotas
ou vênu1as) ocorrem associados ãs lamelas de biotita.

IV.4.c - Rochas Cãtcio-Silicatadas

As rochas cãtcio-silicatadas aparecem como bandas

estreitas, raramente como bandas de quase 1 metro de eSpeSSuTa, e

resistatos lentiformes, geralmente deci-nétricos, êil quase todos
os afloramentos de nigrnatitos. As rochas cãLcio-siLicatadas são

granoblásticas finas, de cor cinza-médio a esverdeado, distinguin
do-se nas suas estruturas, listras quartzosas cínza-c1aro e ní-
veis granatíferos de tonalidade róseo-avermelhada. A amostTa SF-

30 (coletada em meio a rochas nebulíticas; Fig. III.1) apresenta
uma dobra isoclinal constituída por cristais alongados de quartzo,
medindo cerca de 15 ilD, cujo plano axial é paralelo ã foliação da

rocha encaixante; na amostra aparecem tamb6n várias listras quart
zosas irregularmente espaçadas. Os rnineraís essenciais destas ro-
chas, por ordem decrescente de freqtlência, são plagioclásio,quart
zo, diopsídio e granada que, de maneira geral, apresentam-se leve
mente deformados e caracterizando a textura granoblástica poligo-
nal equigranular (com cristais de 0,2 mm em né¿ia).

0 plagioclásio, de composição labradorita, por ve

zes nos tra geminações poliss intéticas e cornbinações com gerninação

Carlsbad; alguns cristais podern aparecer ern meio ãs listras quart
zosas. O quartzo ocorre como cristais poligonizados, sem deforma

ções, com inclusões de granada, piroxênio, esfeno e zircão. Os a-
gregados alongados de quartzo são constituídos de cristais defor
mados (corn forte extinção ondulante e bandas de deformação).4 gra
nada forma grãos isolados e pequenos agregados; os cristais poi-
quiloblásticos a quartzo, plagioclásio, piroxênio e esfeno alcan-
çam dirnensões entre L-4 ilil, podendo se concentrar em agregados a-

longados. O diopsídio aparece tambén em pequenos agregados, geral
rnente associados com granada e esfeno; níveis mais ricos em diop-
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sídio estão paÌcialnente pseudotnorfizados e¡n calcita, epidoto e

anfibóLio da s6rie tremolita-actinolita. Os ninerais opacos , zir-
cão e apatita ocorren esparsos ou cono ínclusões nos principais
rninerais. Esfeno e escapolita podern estar presentes en algunas a-
nostras cono cristais poligonizados; pequenos cristais de calci-
ta poiquiloblástica a q\artzo e plagioclásio são relativarnente ra
ros.

IV.4.d - Rochas Granulíticas

As rochas granulÍticas aparecem intercaladas aos
mignatitos da unidade São Fidé1is cono resistatos lentifornes e

decinétricos. A anostra SF-038 corresponde a un biotita-hornblen-
da-hiperstênio granulito cinza-escuro, de granulação fina con ní-
veis feldspáticos ou a feldspatos e anfibólios finos a nédios. Na

pedreira de São Fidélis (ponto SF-08; Fig. IILl), são conunenre
encontradas, entre os mignatitos bandados, lentes de hiperstênio
granulito cinza-escuro a esverdeado, naciços e de grã fina, nos-
trando contatos abruptos corn a rocha encaixante. Faixas tschlie-
ren' de 2-3 cm de largura, rnais ricas ern lanelas de biotita, por
vezes aparecem envolvendo a rocha granulítica. Nesse rnesmo local ,

podem ser vistos tarnbén lentes de hiperstênio granulito rodeadas
por hiperstênio granulito com granada, fino, cinza-escuro con to-
nalidades esverdeadas e róseas.

A anostra SF-038, é equivalente a um biotita-horn-
b Lenda-hip e rs tânio gz,anuLito, de composição norítica, apresentan-
do textura granoblástica inequigranular, con cristais mais desta-
cados, em torno de 1 run, de plagioclásio, quartzo, hiperstênio,
hornblenda e biotita (na orden decrescente de abundância) , A na-
triz constitui corn esses ninerais urn arranj o granoblástico de cris
tais com 0,2-0,5 nm, de contatos retos entre grãos aproximadarnen-
te equidinensionais.

0 plagioclãsio, de conposição bytowníta, apresen-
ta geninações polissintéticas e leve extinção ondulante em quase



-1.44-

todos os cristais; grãos sub6dricos e equidinensionais nostran -
se algo orientados. O plagioclásio te¡n inclusões dininutas de a-
patita, zírcâo, biotita ou opacos. O quartzo é an6drico a poligo
nizado, por vezes alongado, constituindo agregados ou grãos iso-
lados; pode conter apatita e biotita. O hiperstênio ocorre dis-
perso ou en agregados, geral-rnente en cristais deforrnados;os cris
tais prisnáticos estão orientados, podendo conter grãos pequenos

de quartzo e plagioclásio. A hornblenda aparece dispersa na matriz
ou concentrada nurna porção da 1â¡nina petrográfica, fornando nes-
se 1oca1 cristais poiquiloblásticos orientados, subédricos a ané

dricos, com inclusões de quartzo, piroxênio, plagioclásio, e por
vezes de apatita e opacos en grãos nuito pequenos. Vários cris-
tais de hornblenda (n* = verde-amarelado, ty = verde-pardo e nr=

verde) apresentan geninações lamelares e defornações; rnanchas in
tragranulares e intercrescirnentos na borda para cunmingtonita
são comuns no rnineral ' A biotita verrnelha ocorre en pequenos a-
glornerados orientados, associando-se principalnente ã hornblenda;

algurnas lamelas envolvem cristais de piroxênio e opacos. EntTe

as larnelas de biotita aparecen opacos exsolvidos, zircão e apati.
ta; rnuscovita e calcita são raras e retronetanórficas. A nagneti
ta ern grãos isolados 6 xenonórfica ou alongada, por vezes narti-
tizada ao longo das bordas; pequenos grãos de pirita e calcopiri
ta podern ocorrer associados principalrnente con hornbLenda e bio-
tita.

As anostras de hipertânio granuLíto (SF-08-ZAJ e

hiperstânio gr.anuT,ito com granada (SF-084) são texturalnente se-
nelhantes entre si e constituídas por cristais equidirnensionais
de 0,2-0,5 mrn ein nédia. O plagioclásio e o quartzo poclen apare-
cer en cristais alongados de at6 1 rnrn, relativarnente nais defor-
mados do que os cristais nenores, enquanto que os agregados esti
rados de quartzo ocorren dispostos irregularmente na arnostra SF-

0 84.

O plagioclásio tern conposição bytownita, gemina-

ções polissintéticas e forte extinção ondulante; as inclusões
nais cornuns no rnineral são de piroxênio, apatita e opacos. os

cristais pol-igoni zados de quartzo nostran-se relativa¡nente defor
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mados, aparecendo esparsamente ou eln pequenos agregados; nele en

contran-se incluÍdos hiperstênio, zircão e apatita. o hiperstô-
nio distribui-se anplanente nas amostTas, associando-se por ve-
zes con rninerais opacos; grãos pequenos de apatita, zircão ou
quartzo poden estar incluídos no hiperstênio. A biotita verrnelha
ocorre cono escassas palhetas envolvendo opacos e hiperstênio na
anostra SF-O8-24. A granada da anostra SF-084 é poligonizada e

bastante esparsas; grãos poiquiloblásticos (de I n¡¡) a quartzo,
apatita e opacos são raÌos. Magnetita e ilnenita ocorren nessas
anostras cono grãos xenomórficos isolados ou associados. A piri-
ta e calcopirita aparecen restritas e pequenas; poden ser obser
vados alguns grãos de pirita con bordas de calcopirita (Fotornicro-
grafia 18),

IV.4. e - Diques Graníticos

Os diques de granito equigranular cinza-c1aro,co¡n
espessuras decirn6tricas, cortan di s co rdant emente a foliação dos

mignatitos São Fidélis, aparecendo ern diversos locais (p.ex. SF-

02, SF-73, SF-83; Fig. III.1) corn deforrnações sincinenáticas,sen
do que subordinarnente a esses diques ocorrern granitos finos sob

forna de veios, tanbém un pouco deforrnados. No ponto SF-72, un

dique granÍtico contém xen6litos angulosos e centim6tricos do

granit6ide Angelirn. As características petrográficas desse grani
to assernelham-se ãs da arnostra SF-904, coletada de un dique gra-
nítico portador de xen6litos do granit6ide que corta a unidade
mignatítica e descrito anteriorrnente (iten IV.2.d).

o nicroclínio ten gerninação ern grade, ãs vezes corn

binada com Carlsbacl , fornas subédricas a anédricas e contornos
irregulares; o tananho n6dio é de 2 nin. Alguns cristais apresen-
tan pertitas nas porções centrais, alén de inclusões de quartzo
e plagioclásio; grãos menores de microclínio poden exibir inter-
crescimento gráfico. o plagioclásio, de conposição o1-igoc1ásio,a
presenta geninações polissint6ticas, por vezes en conbinação con
geminação Carlsbad, e tananho variando de 1-1,5 n¡n; o plagioclá-
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sio pode incluir ¡nicroclínio r quartzo e zircão. 0s intercrescinen
tos nirnerquÍticos são conuns nos cristais pequenos ou nas bordas

de alguns cristais rnaiores. O quartzo, geralnente é anédrico e in
tersticial, ¡nedindo até 4 nn de conprinento I as inclusões rnais

freqtlentes no quartzo são de biotita, ¡nicroclínio ou plagioclásio
A biotita vernelha aparece em palhetas de 0,2-0,5 mn bern espar-

sas, associadas corn zircáo (com halos pleocróticos) ou apatita en

cristais rnui to pequenos .

IV.5 - UNIDADE SANTO EDUARDO

iV,5.a - Migmatitos Bandados

Os migrnatitos da unidade Santo Eduardo são consti
tuídos pe tro grafi canente por bandas de biotita gnaisses finos a

nédios, biotita gnaisses nédios com granadas esparsas, anfibó1io-
biotita gnaisses finos a n6dios, de cornposições granodioríticas e

tonalíticas, Lentes centirnétricas e listras félsicas se dispõen

paralelarnente ã foliação, dada tanbén pelo estirarnento do quart-
zo, pelas lanelas de biotitas e porfiroblastos feldspáticos ali-
nhados. Os gnaisses leucocráticos e leuco-nesocráticos tên colora

ção variando do cinza-claro (nos ternos granodÍoríticos) a cinza-

¡nédio, A rnatriz fina, granolepidoblástica, é rnoderadamente defor-

nada, enquanto que os porfiroblastos (ou porfiroclastos) de felds
patos, cornpondo a fração nédia, são cornp arat ivanent e nais deforma

dos. Os porfiroblastos de feldspatos apresentan dor branca 'na

¡naioria dos casos e, branco-rosada ern alguns tipos granodioríti-
cos; o rnineral é subcentinétrico , subidiobl-ástico con forrnas ova-

ladas, e os cristais maiores (con dinensões de até 3 cm) ocorrem

esparsanente nas rochas. A granada avernelhada aparece ern grãos

subcentinétricos , escassos' na proporção de I-2"'" em volume (p'ex'

ern SF-35, SF-36; Fig. III.l) i na anostra SF-374' agregados subar-

redondados de granada, corn dimensões ern torno de 1 'cm aparecen

bern espalhados na rocha. 0s anfibólios (hornblenda 'curnmingtonita '
grunerita) ocorren cono constituintes menores ern algurnas amostras



-147 -

(até 5S), 0s ninerais acessórios principais são apatita e zircão;
os opacos e esfeno são nais restritos.

A natniz das rochas é abundante, de caráter seria
do, onde os ¡ninerais quartzo-feldspáticos fornan arranjo Srano-
b1ástico de cristais equidinensionais nedindo entre i.-1,5 ¡nrn e

0,2-0,5 n¡n. A natriz envolve os cristais de quartzo e feldspatos
¡nais desenvolvidos t interpondo-se aos contatos dos agregados, in-
vadindo os contornos, reentrâncias e fraturas, principalmente dos

feldspatos; há porções de matriz nais ricas en plagioclásio. A ne

triz fina é relativamente pouco defornada, aparecendo ern propor-

ções não superiores a 5%. As palhetas e larnelas de biotita alinha
das ocorrem associadas ã matriz quartzo-feldspática, i s ol ando

cristais e agregados de feldspatos. O plagioclásio da rnatriz ' em

cristais de 1-1,5 nun, tern cornposição andesina e geninações polis-
sintéticas; ern cristais rnais defo¡mados podem set vistos urn leve
encurvanento, forte extinção ondulante e geninações descontínuas.
Os cristais de plagioclásio poden apresentar bordas nirmequíti-
cas. O feldspato alcalino nostra geninações éin grâde e leve de-

fornação, ocotrendo sob forna de agregados ou en grãos equidimen-
sionais dispersos. O quartzo apresenta-se tanbém defornado, en

grãos anédricos, alongados e poligonizados. Na ¡natriz fina (0,2 -
0,5 nm) esses rninerais ocorrem principalnente sob forna de grãos

poligonizados, sendo que o feldspato alcalino tanbén aparece como

vênulas e microgranulações intersticiais, quase sempre envoltos
por rnirnequitas finas (Fotornicrografia 19).

A biotíta ocorre ern palhètas e lanelas de ta¡nanho

variando de 0,2-1,5 ¡run, concentradas ou bern espalhadas entre os

cristais da rnatriz, desenvolvendo texturas de equilíbrio, ou en-

tão, alinhando-se con os agregados de quartzo' As palhetas finas
são equidinensionais, e os cristais rnaiores de biotita nostTan-se

alongados e ¡nais deformados (con fo¡te extinçäo 'ondulante e un

pouco encurvados) ; algurnas palhetas se projetan para o interior
dos porfiroblastos de feldspatos. O pleocroísmo da biotita varia
do rnarrorn-párido ¡n*) a narrotn (n, = nr) na rnaioria dos casos, e

¡narrom-aver¡nelhada na anostra SF-374. Zircão, rninerais opacos e

apatita apaÌecem conunente associados ã biotita; clistais de esfe
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FOTOMICROGRAFIA 19 - Blotlta gnalsse. Aspecto do arranJo Sranoblást1co
plagloctås1o, rnlcroclínlo' quartzo e blot1-
n1có1s cruzados, aumento de 38x.
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ForoMrcRocRAFrA 20 - Aspecto de um nível de composição norftrca. obser_
va-se a orlentação subpararela dos mlnerals porflroblÅstlcos
como hlperstên1o (parte euperlor), pìagloclås1o e blottta. A_
mostra SF-37, n1cóls cruzados, aumento cle 3gx.
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no granular e alongado, vênulas de quartzo, exsoluções de opacos

e calcita poden ser vistos segundo as clivagens ou entre as lane

Las.

0s porfirobLastos e/ou porfiroclastos de ptagioeLâ

sío têm composição andesina, geninações polissint6ticas, ãs vezes

en combinação com Carlsbad, e f ormas subédricas .a equidimensio-
nais, arredondadas ou alongadas. Os contornos do nineral são irre
gulares, con reentrâncias preenchidas por rnatriz e biotita. Anti-
pertitas (com padrão en barras) são raras nos cristais. O tana-
nho do plagioclãsio varia de 2-6 flD, ocasionalmente aparecendo

cristais maiores de atê 9 nm de conprirnento, apresentando formas

alongadas com geninações polissintéticas solnente nas bordas, si-
nais de recuperação, col tornos interlobados por cristais menores

e alguma matriz, além de biotita e anfib6lio. Alguns cristais de

plagioclásio incluern grãos (de 0,2-0,5 nm)alongados, subarredonda

dos ou manchas de feldspato alca1ino, bem como de opacos, zircão,
agulhas de rutilo, biotita ou quartzo subarredondados. As deforma

ções comumente encontradas nos cristais de plagioclásio são de in
tensidade variáveis, aparecendo como forte extinção ondulante,ban
das de deformação, geminações encurvadas ou parcialmente desenvol

vidas e fraturas (geralnente preenchidas por rnatri z fína de bioti
tas). Pequenos cristais (1,5-2 run) ou agregados porfiroclãsticos'
aparecem em meio a matriz ou rodeados por lamelas de biotita' A

alteração do plagioclásio ê incipiente, sob forma de saussurita e

microcristais de carbonato.

0s porfiroblastos e/ou porfiroclastos de feLdspato
aLealíno são subfdricos e anédricos, com tananho em nédia de l- 4

mm; as geminações em grade em alguns cristais são pouco nítidas e

em outros estão desenvolvidas somente nas bordas. 0s cristais de

feldspato alcalino aparecem esparsamente ou em agregados, com for
mato alongado ou ovalado; geralrnente os SeuS contornos são reen-

trantes por matriz de feldspato alcalino e por vezes intercalados
por mirnequitas finas. As inclusões comuns no mineral são de quart

zo e pl agioclásio globulares , biotita , z: rc-ao e agulhas de apati -

ta.
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O quattzo ocorre en cristais an6dricos ' alongados

ou poligonizados, co¡n dimensões de at6 6 nn de comprinento' As de

fornações aparecen no ¡nineraL en.SÌaus variãveis (leve ou forte
extinção ondulante, bandas de defornação ou sinais de recupera-

ção), sendo que grande parte dos cristais- de quartzo estão sob

forna de agregados alongados, com recristalizações parciais ou

narginais, de contatos irreguLares ou serrilhados entre si e ter-
ninações afiladas. Alguns agregados contornan parcialnente os por

firoblastos de feldspatos adquirindo configuração ondulada; cris
tais anédricos tanbén poden ser vistos contornando pequenos agre-

gados ou porfiroblastos feldspáticos. Nos cristais naiores de

quartzo aparecen inclusões de plagioclásio subarredondatlo (de até

0,2 nm), zircão, apatita, biotita ou agulhas de biotita'

A hoz'nblend¿ verde da amostra SF-36 é reliquiar' a

parecendo também como cristais prisnáticos de 0,5-1 nn envoltos

por larnelas de biotita aconpanhadas de grãos de epidoto, clinozoi
sita e exsoluções de opacos. Alguns cristais de hornblenda apre

sentam inclusões de quartzo e apatita.

Os anfibólios presentes na anostras SF-37-2' um

cumningtonita-grunerita-biotita gnaísse tonalítico' aparecen cono

'ninhos' ou aglomerados pseudo¡nórficos derivados do hiperstênio,
con raros restos desse ¡ninera1. Nas porções centrais dos 'ninhos'
(com dinensões de até 4 Iùn) a cumningtonita forna urn agregado de

cristais aciculares e prisrnáticos (entre 1-2,5 nn), incolores a

levernente esverdeados, e a grunerita envolvente, en agregados de

prisnas curtos (de 1-1,5 mn) corn leve tonalidade rnarron-pá1ido,a-
presenta geminações larnelares características; granoblastos finos
de quartzo ocorreln conumente associados a esses aglonerados ' En

algumas porções da 1ânina petrográfica os tninhos' de anfib6lios
são circundados por biotita lamelar averrnelhada' A alteração des-

ses minerais é incipiente, podendo aparecer biotita verde ' clori-
ta, quartzo, opacos exsolvidos e algurn carbonato associados a e-

1es.

Os minerais
cos apârecen espars anente

acessórios colno apatita, zircão e opa-

na rnatriz, associados ã biotita ou corno
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inclusões nos principais ¡ninerais ' A apatita ocorre sob forna aci

cular e en grãos subiclioblásticos (de 0,2-0'5 ¡nn) ' fraturados ' Na

anostra sF-37-?, cristais subarredondados de 0'5-l nn de apatita

aparece¡n en agregados rodeados por lanelas de biotita' 0 epidoto e

clinozoisita granulares e o esfeno (en cristais subidioblãsticos '

de 0,2-0,5 nn) ocorrern associados con a biotita' e geralrnente são

subprodutos da transfornação da hornblenda; alguns cristais xeno

¡nórficos de esfeno envolvern grãos de opacos (ilnenita).

IV.5.b - Rochas NorÍticas

As rochas noríticas, no ponto 37 (Fig' III'1) opcor

rern sob forna de lentes ou bandas interacamadas coln biotita gnais

ses e curnrningtonita-grunerita-biotita gnaisses de conposições to-

na1íticas. A arnostra SF-3?, corresponde a um hotnb Lenda- cummingto

níta g runeri ta-hipe r s tâni o -bí otita gnaisse fino a nédio' cinza-es

curo, com porfiroblastos subcentinétricos de plagioclásio cinza -

esverdeado, anfibólios escuros, piroxênio e 1a¡nelas alinhadas de

biotita (Fotonicrografia 20).

O pLagíocLásùo .'em conposição andesina' gerninações

polissintéticas, forrnas subédricas a equidirnensionais e tananho

vatiando de 1-4 run; na 1ânina petrográfica aparece sonente r¡m cris

ta1 de plagioclásio de 8 mrn de cornprirnento' prisrnático alongado e

defor¡nado, corn bordas interlobadas pela matriz' Cornumente os cris

tais de plagioclásio apresentan deformações em graus variáveis(ex

tinção ondulante, encurvamento,fraturas) e inclusões pequenas de

hiperstênio (subarredondaclo) , biotita' apatita e quartzo' A na-

triz, constituÍda principalrnente de grãos poligonizados de plagio

c1ásio geninado (con 0 ,?-0,5 rnm) ocorre em proporções inferiores

a 5%. O hiperatãnio, sub6drico a anédrico' aparece ern cristais de

0,5-3 rnm, sendo que alguns apresentam gerninações sinPles e orien-

tação óptica; as deforrnações do nineral são freqtlentes corno forte

extinção ondulante, fraturas, bandas de defornação' As inclusões

.orrrn. do hiperstênio são de opacos e apatita' A biotita Inarron-

averrnelhadaâparececonopalhetasfinas(de0,2nrn)elarnelasa-
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longadas (de at6 1,5 nn), forrnando aglonerados que envolvern em

parte os cristais de hiperstênio e plagioclãsio, projetando - se
com freqtlência para o interior dos rnesrnos; as palhetas finas t arn

bé¡n se associarn con os cristais da rnatriz. Algumas larnelas de

biotita nostran-se defornadas (encurvadas ) e associadas com cris
tais de opacos, quartzo e apatita. Os anfíbíLios derivan da
transformação do hiperstênio, desenvolvendo-se ao longo das bor-
das e fraturas do nineral e fazendo-se acornpanhar tanbém de bio-
tita, opacos e quartzo finos. A hornblenda verde-pardo aparece
cono pequenos granoblastos envolvendo o hiperstênio; por vezes a

hornblenda constitui fina borda en torno desse nineral. Cunrning-
tonita-grunerita (incolor a esverdeado; grunerita con gerninações
larnelares típicas) ocorrern como agregados aciculares e prisnáti
cos contornando o hiperstênio; por vezes aparecen restos do .hi-
perstênio e grãos de quartzo ern meio a esses agregados. Em aI-
guns casos, os anfibólios dispõen-se nas bordas do piroxênio, in
ternediãrios ãs lamelas de biotita envolvente. O quartzo aparece
como cristais anédricos de até I rnn, geralrnente deformados e es-
parsos; cristais nenores, línpidos, ocorr:em na mattiz ou corno
sub-produtos da transfornação do piroxênio.

IV,5.c - Seqtlência Carbonática

Rochas anfibolíticas e cálcio-silicatadas apare
cen caracteristicarnente intercaladas aos rnigrnatitos Santo Eduar-
do. os narmores passan a predoninar com a naior proxinidade da
Serra da Portela, sob forrna de bandas e canadas alternadas a ban
das de rochas rnigrnatíticas, anfibolíticas e cálcio-silicatadas,

0 ponto SF-36-2, corresponde a bandas de anfiboli
to escuro, coletado ern rneio a bandas de biotita gnaisses e horn
blenda-biotita gnaisses. A r,ocha anfiboLíticd apresenta concen-
trações de a¡fibólios (subcentin6tricos) orientädos e listras f6lsi
cas paralelas ã foliação. A rocha é constituÍda essencialmentã
de hornblenda é plagioclá,sio numa textura granoblástica inequi-
granular fina; esfeno, oþacos e apatita são acessórios.
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A hsmbLendn verde-amêrelada eco¡re ern cristais equi-
dinensionais variando de 0,3-1.,g nn; os cristais rnaiores tenden a
ser prisnáticos alongados. Os contornos dos cristais de hornblen-
da são retor e entre os contatos dos agregados interpõen-se grãos
de esfeno e plagioclásio. As inclusões conuns no rnineral são de a
patita, esfeno, quartzo e opacos. Nas bordas de alguns cristais
de hornblenda poden aparecer pequenos granoblastos de actinolita-
-trenolita; ern alguns cristais as bordas apresentan a cor verde -
azulada. O.pLagiocLãsio tem conposição andesina, gerninações po-
lissintéticas na rnaioria dos cristais e tananho de 0,4-0,5nm. Os

cristais de plagioclásio são equidinensionais e pouco deforrnados;
alguns deles podem mostrar geminações encurvadas e forte extinção
ondulante. O nineral apresenta inclusões dinínutas de hornblenda,
esfeno, apatita e opacos.

A.s Listras fáLsicas são constituídas de andesina(s6
dica) e quartzo; cristais pequenos de hornblenda aparecern ocasio-
nalnente entre esses rninerais. 0 plagioclásio é sub6drico, alonga
ðo (2-4 rnm), Con geminações polissint6ticas e Carlsbad combinadas
ern alguns cristais; o rnineral ocorre tanbém co¡no cristais e equi-
dinensionais de 0,5 rnn. No plagioclásio aparecem inclusões rnuito
pequenas de quartzo e anfib6lio, O quartzo nostra-se bastante de-
fornado e estirado (corn até ó nm) , bern corno en pequenos agregados
ou grãos poligonizados pouco defornados. O quartzo inclui grãos
de opacos, apatita e esfeno,

As z,oehas cáLcio- siLicatadas são finanente banda-
das, apresentando colorações variáveis com o conteúdo nineral , ou
seja, níveis rnilim6tricos cinza-esverdeado-escuros rnais ricos en
anfibó1ios alternando-se regularmente a níveis cínza- esverdeados
ricos e¡n piroxênios e níveis cinza-rosados, quartzo- feldspáticos
corn granada; poÌ vezes são encontradas listras granolepidoblásti-
cas ou félsicas entreneadas a essas bandas. As principais associ
ações ninerais destas rochas, en orden decrescente de freqtlência,
podem ser resunidas da seguinte forna: quartzo-diopsÍdio-escapoli
ta+ hornblenda; e hornblenda-p1agioclásio-diopsÍdio. 0s ninerais
acess6rios conuns são esfeno, epidoto e clinozoisita; apatita, o-
pacos, nicroclínio e carbonatos poden ser encontrados em alguns
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nrve Is ,

A anostra SF-87, coletada en rneio a una seqllência
de bandas de biotita gnaisses, hornblenda-biotita gnaisses e ca-
rnadas de rnárrnore, é equivalente a uma yocha cãLeío - síLicatada
con níveis nilimátricos rnais ricos en diopsídio e rnais ricos en
hornblenda que se repeten alternadarnente. Os ¡ninerais dessa anos

tra for¡narn urn arranj o granoblástico inequigranular, com cristais
equidirnensionais de dinensões entre 0,1-1,8 mrn; os rninerais fê¡ni
cos tenden a ser un pouco alongados e alinhados, Níveis a diop-
sídio-ptagioclásio-quartzo: os cristais de diopsídio,defor¡nados,
ocorrerD ben espalhados ou agrupados, geralnente rodeados por cris.
tais de epidoto, clinozoisita, esfeno e escapolita. Nas bordas e

fraturas de alguns cristais de piroxênio aparece a hornblenda
verde ou verde-azulada; são raros os cristais de anfibó1ios con
restos de piroxênio. As inclusões nais freqtlentes no diopsídio
são de dininutos grãos de quaÌtzo, epidoto e esfeno. Plagioclá-
sio e quartzo, também defornados, aparecen esparsos; o plagio-
c1ãsio tern cornposição andesina e uen senpre apresenta -gernina-

ções polissintéticas. Níveis a hornblenda-plagioclásio-diopsídio
a hornblenda verde (rararnente verde-azulada) ocorre ern cristais
deforrnados, agrupados com feldspatos, diopsídio e esfeno,os quais

tanbén aparecem sob forma de inclusões naquele nineral; alguns
cristais de hornblenda contên restos de diopsÍdio. O plagioclá-
sio tem conposição andesina e o microclínio, em cristais ben es-
parsos, nostra gerninações en grade pouco nítidas. 0 quartzo fí-
no, venular, aparece associado ã hornblenda como subproduto da

transforrnação do piroxênio. Junto aos níveis rnais ricos en horn-
blenda, poden ser vistos porfiroclastos de diopsídio (de até 5

nn), prisnáticos a ovalados e orientados (alguns com sinais de

recuperação e bandas de deforrnação) ' rodeados por cristais peque

nos de escapolita, epidoto, clinozoisita e esfeno.

A amostra SF-88, corresponde tanb6m a una rochø

cãLcio-síLical:ada, disposta entre bandas de biotita gnaisses e

rnárrnores. A rocha citada apresenta uma associação de rninerais a

quartzo-diopsÍdio + escapolita + hornble¡¿¿ + plagioclásio; 1i:
tras félsicas, de cornposição granítica, alternam-se paralelarnen-
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te ã foliação. Os rninerais, na ¡naioria poligonizados alongados,
forrnan urn ¡nosaico granoblãstico inequlgranular de cristàis .,ine-

dindo entre 0,2-2 mm,0 quartzo, defornado, constitui por ve-
zes pequenos agregados alongados; o nineral pode incluir grãos
de diopsídio e esfeno. 0 diopsÍdio, ern cristais deforrnados, ten-
de a agrupar-se con cristais de epidoto, clinozoisita, escapoli-
ta, esfeno e carbonato. São cornuns os cristais de diopsídio con
bordas de hornblenda verde ou de actinolita verde-claro; alguns
desses anfibó1ios aparecem isoladanente, apresentando restos de

piroxênio ou inclusões dininutas de carbonato, epidoto, esfeno
e guartzo. Vários cristais de escapolita são poiquiloblásticos a

quartzo, clinozoisita e epidoto. 0 plagioclásio, ocorre esparsa-
nente. Nuna porção da 1ânina petrográfica aparecen gradações de

tananho e conteúalo dos minerais onde o enpacotamento entre cris-
tais torna-se fechado, Nessa porção, os cristais são rnais desen-
volvidos (em torno de 1-1,5 nrn) , sendo que os de diopsídio po-
dem alcançar di¡nensões de at6 3 nrn; a proporção de plagioclásio
e quartzo dininui bastante.

As Listz,as ¡áLsicas são constituídas de rnicroclÍ
nio, plagioclásio e quartzo. 0 microclínio, sub6drico a anédri-
co, deformado, por vezes apresenta geninações Carlsbad combina-
das corn gerninações ern grade nas bordas e pertitas finas espar-
sas nos cristais rnaiores (en torno de 2,5 mrn) , enquanto que nos

cristais menores, sob forrna de agregados, as geninações ern gra-
de são pouco nÍtidas; as inclusões no nicroclÍnio são de apatita
e zírcáo, O plagioclásio, de conposiçãô andesína, apresenta gerni

nações polissintéticas, ãs vezes um pouco encurvadas, e contor-
nos irregulares rodeados por nirnequitas finas; as dimensões dos

cristais de plagioclásio são entre 0,2-1 mrn. 0 quartzo ocorïe en

cristais semi-alongados e defornados (com sinais ¿s recuperação,
bandas de deforrnação) , corn até 3 ¡nrn; os cristais 'an6dricos são

levemente deforrnados. Entre os espaços desses ¡ninerais aparecen
alguns grãos de diopsÍdio (rodeados por grânulos de epidoto, es-
capolita e hornblenda) e de esfeno.

Na Serra da Portela, ponto 35, os mãrnoz'es bz'an

cos, em algun caso con leve tonaLidade cínza, são de grã nédia e



-156-

grossa, naciços, conunente contendo ninelaiS ACess6rios subcenti-

métricos e centinétricos corno piroxênio, anfibólios ' opacos, ag19

rnerados de talco e flogopita' Nesse 1-ocal , aparecern intercalados

aos rnárrnores bandas de rochas cálcio-silicatadas esverdeadas ' de

biotita gnaisses porfiroblásticos a feldspato e nÍveis f6tsicos

com porfiroblastos de feldspatos branco-rosados ' No ponto 89' as

carnadas de nárnores apresentan-se com bandas de rochas cálcio-si-
licatadas e anfibolíticas, sendo que eln algurnas porções entre os

contatós de mármores e anfibolitos ocorrem intercrescinentos de

negacristais idioblásticos de calcita e de anfibó1ios aciculares '

A anostra SF-35, 6 equivalente a un mãpmore bran-

co, calcítico, de textura hipidíob1ástica n6dia a grossa com pe-

quena proporção de cristais carbonáticos poligonizados ' 0s cris

tais de calcita aplesentan geninações lanelares e en parte conta-

tos retos entre si; poÌ vezes os contornos são irregulares e in-

terlobados pela natriz (de cristais en torno de 0'5-1'5 mn) ' Os

ninerais acessórios I cono talco e trenolita intercrescidos ' flogo

pita, opacos e apatita (nenores do que 0'3 run) ' ocorrem entre os

espaços dos cristais carbonáticos ou incluídos nos meslnos'



-r57-

CAPfTULO V

QUfMICA MINERAL

0s dados analÍticos obtidos por microssonda eletrô
n1ca, das associaçóes minerais que caracterizan as rochas das uni
dades en estudo são apresentadas nas tabel-as V.1, V,2, V,3, V.4 e

V.5.. Foran selecionadas 24 amostras representativas dos diferen
tes tipos litol6gicos, onde 12 a¡nostras são da unidade Bela Joa-
na, 5 anostras da unidade São Fidélis, 4 amostras da unidade Cata
lunha e 3 arnost¡as da unidade Angelirn.

V,1 - PIROXÊNIOS

0s ortopiroxênios foram estudados em I0 anostras
da unidade Bela Joana, os pares de ortopiroxênio - clinopiroxênio
coexistentes forarn encontrados sonente ern 3 amostras, no enderbi-
to SF-54, e nos gabro-noritos SF-67 e SF-594 (tabela V.1); os or-
topiroxênios dos enclaves nicrogranulares leuco-noríticos (SF-6IA
e SF-224) estão incluídos nesse estudo. Foram tanbén deterninados
ortopiroxênios de duas outras amostras de xenólitos granulíticos
(SF-038 e SF-084) da unidade São Fidélis. Ortopiroxênios e grana-
das coexistentes forarn encontrados somente em duas anostras, SF-
55 e SF-084.

0s ortopiroxênios (tabela V.1) são essencialmente
soluções s6tidas de FeO (23,L6'ø a 34,48q") - MgO (14,25eo a 22,TLe")

- 41203 (1,11,, a 2,7Zeo) - Si02, com baixos conteúdos de CaO (0,28%

a 0,77e0) e MnO (0,iSeo a 1,11%). 0 Fer0, calculado estequion6trica
nente (pelo mátodo de Papike et al.,I974) é geralnente baixo, a-
té 10"ó do Feo total , A distinção entre piroxênios ígneos e meta-
nórficos corn base na relação do 41r0, versus MgO+FeO+FeZ03, tal
cono sugerido por Bhattacharyya (1971) e rnodificado posteriornen-
te por Rietrneijer (1983), está representada na figura V.1. Nesse



onrorl¡ûrE¡tos ssL^ Jo il

^t11"

s¡-23 sr-55 sF-5t sF-59^G'ãtþ boÉ¡ ò..<1. Èóú bonr! bo¡{.49.60 a9,€? 50,06 ¡9.A9 .3,93 .9.33 S!O2 aS'.O .9r3S .9,5. 5r,æ 5o.å5o,lo o,o9 0.o? o.os o,o? o,ot 1102 0'06 0,o, o,l¡ o,r22,72 2.7r 1,62 r.st 2,36 r,aa l,5l 1.33 L,2a 1,59 1...
30,45 3o.3o 30.33 3o.¡r 29.32 2a,9o ¡.ot 3.,t g¡,.ð 3s,9o 33,53 26,!11 2!,r329,17 29,S. 27,'16 27.97 26it¡ 26,.0 FeO. 32,10 32.6s 32.19 i?.¡6 Zr.$ ã|,lal,?o o,a. z,as 2,7t !.5a 2.7f Fézo3 . ¿,r9 2,oo l.9o t,s2 o,3! o,?9
t,ll l.to o.?5 o.73 O,l2 O.72 t¡o o,7. o,?5 o.?s o.?9 0,66 0.6!l

16,0¿r 15,99 L6.7. 16,69 r?.56 1S.O2 |lao t.,A2 LaJT 1ar25 la,ao 11,a2 t7.3¿
o,a3 o,2a o,t3 0,69 O,.B O.a2 0.62 o,53 O,77 O,7.
o.o2 o,o3 0,16 O.ra o,æ o,æ Hâ2o o'o1 o.oo o.@ o,ot
o'o' o'o3 o,o1 o.o¿ o,o2 o,o3 

".ao" 
o,oa o,o¡ o,oa o,o3 o,o2

l@,33 1oo,a3 tOO.?s 1oo.{ 9g,Al 99,65 tor.t too.Sr tæ.Jg t(x)rs2 lq},29 roo.3? 99.å9

T¡AEIA V. r
cfposlçto quf|lrc^ Dt Þ¡¡oxËrlos

sl l,9la 1,92. r,92{ 1,926 t,€9O 1,9()6 St

^,tt o,o€z 0,0?6 o,o73 0,tr69 o,lo? o,oa6 
^¡t"2,@O 2,O@ 1.996 1,995 1,99A 1,992

ÄlvI o,o¡? o,o.a o.€o o,c) o,oæ o,.*x, 
^tw¡.'2. o,9a3 o.95¡ o,s93 0,903 0.6.5 o,asi ¡..2 .

¡.'3. o,o35 o,o2a o.og? o,o?9 o,1o3 o,oål ¡..3 .
ra o,92¿ o,92o 0.959 0,96() I,Otr ¡.O3S tll
h 0,036 0,036 o.oza o.o?¡ o,o?. o,o2a t(¡
Íl o,oo3 o,oo¡t o,æ2 o,æ2 o,@¿ rl
c. o,@l o.ool 0.€o o,@r o,oot
oc!. r,9a5 r,9a5 t.961 1,96S 1,9S5 t,99S Ocr-
E¡ê.Oct- O,9as o.9a6 0Ì961 0,96a o,9s5 o,99s Êrc.ocÈ.

o,ot2 o.o3{t o,o¿9 o,o¿o o,or? c¿
r. o,ool o,oo2 o.o13 o.or3 o,o@ oiooo r¡r
l(2 1.æO I,Oæ I,OO¡ r,O¡O r.(þ. t{2
at ¿g,is 1a.79 so,s7 s3.e1 5¡.3s
Fr 5O.r¡ 50,59 ¿5,O3

fo o,?3 f),61 1,60 t.5r Lo6 o,9t

. câ¡êulârtoê seaùÀdo trérodo ó. p.Þfr. .r àI. (t97a)

Fómlâ êlrruÞrÈt á b& d. 6 Átñ. d. o¡taahto

1,9()6 t,gol 1,93r ¡,9¡r€ l,!'55 1.52
o,o7o 0,('65 0,062 o,o$ oroas o.o¡!¡
1,976 1.966 1,999 2,0æ 2.0@ 2.@
o,o(þ o,oæ o,o@ 0,06 o,ozt o,ort
1,o5, I,oÊr t,osr t.ú7 0,915 0,9Í'
0,065 0,060 0,036 oro.s o,olo oto23
o,a?o 0,a71 o.a3a o.¡¡:t o,91to 0.999
o.o25 oro25 0.()26 0,0¿6 o,o2l o,o22
o.oo2 o,@2 o.ø2 o,ú¿ o,@. 0.063

o,oor o.@l o,ool o,æl o,Gt
2,O¿O 2.O.r rt9t0 1,96a r,9ó¡
I,O2O I,O¡1 0,976 O,9?A 0.963 O,S9
0.0?6 o,o27 (}.026 o.o22 o,@2 o,o:1
o,oor o,(x)r o.ooo o,@ o.oot o,oot
r.o{t r.063 l.æ¿ rr@ lt@o t.oco

.3,51 .3,a7 5t,tl Sr.!o
5.,13 5.¡6. 55,15 3.,97 a7.as a6._o¿

r,3. 1.3. I,t6 1,63 r.ÊA

I

@
I



^rc¡t.ù 
sF-6t sF_ro sF-22^ 

^ósrrulþ.d. ÈoF<râ boFrrâ
slo2 52'55 32.67 5O..r 50,29 50,12 a9,6O S1O2
ttoz 0'10 0¡o9 o,os ().06 0,oo o,o9 lro;
^trla 

¡,ll l,r5 r.79 r,?o l,s. r.$ 
^r-o.Fc{r_ 21.2. ¿!,16 3O.rZ 3or25 31,(þ i1.O2 ,.åf

F.o . z2to'6 22J, ¿9.o2 2â,s7 3o.3o 2g,7^
F.2O3. L.32 t,22 r,s3 o,?3 1..2 ¡.2O3.
xôo o,f,6 o.s6 o.59 o,59 o,5a ero 

-
trso 22,21 2r!9o 16.t1 16,70 l5,Ar r5,9! tgo
c.o o.s3 0.6l o,.2 o,az o,$ o.33 c.o

o,ot q.ol o,o9 o,o9 o,o5 o,o3 b¿o
c.z% o.os 0,6 o,o. o.o3 o,o. o,oa 

".]o"lot ¡ 1@,a9 too.15 1oo.3t too,¿a 99i65 9sr72 lot.t

l^ß¡lÀ v. t
cæoslç¡o eu¡i¡c DE plioxEtllos _ coltl-

Fóml. ..tñtur¡

sl ¡,95¡ t,966 t,9a2 1,9¡o 1,952 1,9¡2 St 1,96t r,960 1,92A t,9Z' t,!¡.¡.n,
^I 0,0¡6 O,O3,t O,O5A 0,060 O,O4S O,O5S ^l_' 

O,O39 O,O.O O,Or2 O,O73 O.Oa7 O,Ot2
2,O@ 2,m 2,OOO 2,OOO 2,ooo 2,oÉo 2.(þO 2,O@ 2,@ 2,60 2,Gr 2,Oæ-w

^¡ o,oo3 0,016 o.o2! o,olâ o.o23 o.ol3 Àt-_ o.o3o (,,026 o.oo3 o,or3 o,ost o.o?5
t '2 . o,6a5 o!?t.l 0,939 0,932 o.9s? o,9?o t t2' otasø 0,?96 o,Tn o.!r9
r.*3. o,o:r? o,ola 0,036 o,oaa o,o23 o.o¡r¿ ¡.'3. o,ora 0,6rl 0.056
xg 1,231 l,?la 0,959 0,960 O.gla 0.929 & r,ro€ 1,112 l,tr9 l,ltt 1.O9O 1,@a
h o,ola o,ola o,otg o,o¡9 o.or9 o,ol9 rùr orofs o,ola o,o2a o.o2, o,o3o o,o@
lr o,oo3 o!(þ3 o,oo2 o,oo2 o,@2 o,ooB Ît oroo? o,@2 o,æl or@2 o,@2 o.@2
c. o.oot o.@2 o.oot o,ær o,æ1 o.oo¡ c. o!@1 o,oot o,ool o,@l o,@a o,6a
c¡ct. 1.99a 1,979 1.976 r.976 r.9?3 1,9?6 O.t- 1,967 1,969 1,9A5 ¡,966 1,9g5 1.9s.
E¡c.OôÈ- O,99a O,9t9 0,9?6 019?6 O.9?3 0,9?6 E¡c-Oct- Ot96? 0,969 O,9a5 0.9!6 Ot965 Otga.
c¡ orozl o,o¿o o,o1? o,ol7 o.oz3 o,oz2 cr o,oa? (),026 orols o,o¡a o.or5 o.ot6
lr¡ o.ool o,oot o.ú, o,æ7 o.oort o,oo2 ri 0,66 o,oo5 o,ooo 0,60 o,o@ o.o@
x2 ¡,(EO I,O(Þ l.O@ I,OOO 1,ooo I.OOO ¡r2 I,OOO ¡,OOO t,ø t,6O l,ÉO I,O(D
Eñ 63,5? 62,tO 50,19 50.29 .7.60 ¡a,35 | Ën 5r.32 57.92 5¿.AA 58ra2 5,6,6,6 5?,16
Er 35,39 36,.6 aa,gl 4a,ao 5r.r9 æ,5o F. aL,27 .1¡15 ¡to,ir:| .0.6€ .2t% a2,o2
rô 1,O9 t,Os 0,9¡ Orgl 1.21 1.15 1.32 O.79 O,Ì2 O,7A O.A2

JO^r{ cætlvt¡¡ sto ÎIDÊl:ts .

sF-61^ Sf-O3B SF-aa

bord¡ bô.rr. bo.{.
51.66 S1.5¡ 50,95 5r.06 sl.f,O 51,59

o,os o,oá 0.06 o.o,
I,55 1..ø r.t9 1,92 t.7a 7.r2

23,44 25,53 26.13 2€,¡a t.ta 26.09

25,14 ¿5.OA 2a,23 2a.62 25.A7 6,53
o,3. o.5o 2.1¡ o.3o 0.6¡,

0,56 O.S5 O.Aa O.t5 O,95 O,9¡r

r9,s9 19,6r r9.a3 19,75 19,33 t9,5O

0,6? 0.63 O.3r O,3a O,37 O,¡9
o,ot o,ot o,m o,oo o,@ o,@
o,o3 o.o2 o,o. o,o3 o!13 o,r.

99.69 99.7? t@.27 100-59 l@.35 tæ.33

I

(o
I
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coMposlçÃo QUÍMTCA DE PIROXÊNIOS _ CONT.

CLINOPTROXÊNIOS BELA JOANA

Amoe t¡as

s.lo2

Tro2

AI ^O^
Feo 

t

FeO i

FeA03*

MnO

Mao

CaO

Na2O

C¡^O^

1o tel

Fórrnula estrutunal em base de 6 átomos de oxfgênto

SP-59,A

centro borda

51 ,18 50,99

o,21 0,16
2,47 2,29

tL,7A 11 ,99
10,11 I,46

1 ,86 2 ,A2

o, 29 o, 25

12,42 72 ,?A

21 ,OO 20 t79

ot42 O,43

0, 02 o, 06

99 .92 100. 02

centro bo¡da
52,08 51,78
o,29 o, 26

1 ,96 7 ,67
?,97 7,66
6,43 5,06
t ,?7 2,88
o, 23 o, 20

14 ,50 14,86

22,zts 22,82

0,3 2 O,33

O'o4 0,06

99 , 84 99 ,93

1 ,929 1,92O 1,93ô 1,923
0,071 o, o8o o, o4o 0, o73

2,OOO 2,OOO 2,OOO 1,996
0,036 o, o21 otÕ22 o,ooo
o , 319 O, 298 O, 2OO O, 157

o, o53 o,o8o 0,048 O,O81

0,698 O t7L7 O,8O3 O,A22
o, oo9 0, oo8 0,oo7 0. 006

o, 006 o, oo5 o, oo8 o, oo7

o, oo1 o, oo2 o, oo1 o, oo2

!,L27 1,130 1,O89 7 tO76
o,L27 O,13O O, O89 0,0?6
0,848 0,839 0,887 O, 9O8

o,o31 0, o31 o,o23 oto24
1,OOO 1,OOO 1,OOO 1,O08

3?,42 38,69 42,49 43,57
17 ,O9 16, 06 10, 58 8,33
45 ,49 45 ,25 46 ,94 48 , 10

sF-54

cent¡ o borda
50,61 50,61

o,34 O, 26

2,83 2,6A

12,45 12,53
7t,27 11,O4

1 ,3O 1 ,66
o,50 o,41

11 ,49 1r ,42
21,10 21,11

o,33 o,41
o, 01 o, 01

99 ,79 99 ,61

S1

A].IV

Al VI

Fe*2 ,

F"*3.
14B

l'1n

T1

Cr

Oct,

Exc. Oct.

Ca

Na

tn2

Fs

I ,92O 1 t924

o, o8o 0, 076

2,OOO 2,OOO

o, 047 o,oA4

o,358 0,351

o,o37 o, o48

0,650 O t647
o, 016 o, 013

o, o1o o, oo7

o,ooo o, ooo

1,118 1,11O

o, 118 O, 1 10

0,858 o,860
o,o24 o, o3o

1,OOO 1,OOO

34 ,83 34,83
19, 18 18,89

45 ,99 46,2g

+ Calcutados segundo método de paptke et at. (1974)



-161-

s
CIo
ño* 46
û
+
o
a,t!44
+
o
ol

=

Al2 03 c/"

A Belo Joono
A Enclove B. Joono ! Enctovc S F¡ddli3

FICURA v.1 - Dlagrama de varlação de Mgo+Feo+Fe2og vereus 41203 (96 eÍì

peso dos óxIdoB) mgstrando oÊ campoÊ para ortoplroxên1os
de rochas fgneas e metanórflcas' com uma zona de trânslção
( RletmelJer, I983 ) .
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diagrana, todos os ortopiroxênios das a¡nostras estudadas situan-
se acima da linha tracejada definida originalnente por Bhattacha
ryya (197f), no campo dos ortopiroxênios neta¡nórficos, ben cono
acina da zona de transição onde se superpõen os piroxênios de o-
rigens ígnea e netanórfica, definida por Rietneijer (1983).

No diagrana de discrininação da origein de ortopi
roxêniod não coexistentes com ctinopiroxênio ricos em Ca da figu
ra Y,2, utili zando a relação L00 Ca/ (Fe*2 * Mg + Ca) .r"tsu, Fe*Z
/(Fe'" * Mg), confcrrne definido por Rietrneijer (1983), é deli¡ni-
tado un campo relativo ãs rochas Ígneas ¡náficas e ultranáficas
(xF".0,3), onde o conteúdo de wollastonita (100 ca/(Fe+z + Mg+
+ Ca) é muito variáveI. Os ortopiroxênios das rochas da unidade
charnockítica e dos xenó1itos granulÍticos caem no canpo repre-
sentativo dos piroxênios de origen netan6rfica, que são tipica-
nente pobres en cálcio. De acordo con o autor, as conposições dos

piroxênios ígneos podern se ¡nodificar, deslocando-se para o campo
dos ortopiroxênios netanórficos, cono resultado de recristaliza
ções e reequilíbrios sob condições de metarnorfisno de facies an-
fibolito a granutito.

Na naioria das arnostras estudadas, os ortopiroxê
nios têm proporções da nolécula de ferrossilita variando no in-
tervalo FsrU-FsrO, sendo o hiperstênio o nais abundante seguido
do ferro-hiperstênio. No quadrilátero diopsídio (Di)- hedenber-
gita (Hd) - ferrossilita (Fs) - enstatita (En) da figura V.3, os

ortopiroxênios possuern baixos conteúdos de wollastonita e una
proporção naior de FeO sobre o MgO.

Enbora poucas anôstras con análises de piroxê-
nios possuan análises quírnicas de rocha total , a corlposição de

ortopiroxênios parece variar con a conposição da rocha que os

contén, corno pode ser observado na tabela V.Z. As razões Mg/ Mg

* Fe*Z e Fe*Z ¡Fe*z * Mg desses minerais varian sistenaticanente
con as nesmas razões das rochas hospedeiras, enquanto que a dis-
tribuição do MnO e do CaO dos piroxênios não mostran urna boa re-
lação respectivanente con o MnO e CaO das rochas (q.v. tabela
VI.1, cap. VI).
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A Balo Joono

^ 
Eñclova B. Joono

! Enð¡òv. S, Frdal¡

FIGURA V.3 - Composlção química de ortopfroxên1os e de clIno e ortoplro

xênlos coexlstentea dada como percentagem em peso do6 mern-

b¡os flnal5 c aS 103 I MgS I 03: FeS1o3 '

o,6

x 9p'l-c

FIGURA V.4 - Plote de Xfpt {f. total) de pl¡oxênloê coexlstentes de unl-
dade BeIa Joana, A llnha dlagonal é a fração ¡r¡ol.ar equlva-
lente de Fe. A llnha cu¡va é a de Saxena (1968) para cohÞo-

slções de plroxênlos que Ee equilib¡aram sob condlçõee de

facles granullto,
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ÎABELA V.2 - Dlstrlbutção de alguns elementos nos plroxênlos

Al4OSTRAS

Sio2 (rochas) %

ugl ( mg*re* 2 
)

Fel(Mg+Fe)

un/ (ttg*Fe+2*tun) 1oo

cal (Mg+Fe+2+Ca) 1oo

sF-23 SF-55 SF-54

65,70 68,80 59,10

rochas o,28 o,29 o,28

- cpx 0,64

- opx O,49 O,54 0,52

rochas O ,7I O,?L O,?2

- cpx O,38

- opx 0,51 O,48 O,5O

-cpx 1 ,56

- opx 1,89 1,2a L,2?

-cpx 46,29

-opx 0,61 O,91 1 , 51

Kd. Mg-Fe

Kd.Mn

Coeflcientes de dlstrlbulção para os pares de

plroxênlos.

53 ,80 48,50

o,34 0,55

0,69 0,80

o,52 0,64

0,65 O,43

o,34 O,24

o,48 O,37

o,88 0,69

1 , OS 0,93

45 ,25 48, 10

1,58 1.O5

0,61 O, 56

o,a2 |,23

0,49

1 ,49

I

o\

I
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0s clinopiroxênios da unidade charnockítica apre-
sentam teores de CaO variando de 20,70'a a 22,829; MgO ðe II ,42eoa
L4 ,86oø; FeO de 5,069 a II ,27e"; e A1Z0g ð,e 1,67eo a 2,83e" (tabela
V.l). 0s clinopiroxênios são predoninantemente salitas, da série
diopsídio-hedenbergita. No quadrilátero dos piroxênios (figura
V.3) a variação sistenática das proporções de ca:Mg:Fe+2 entre
os piroxênioS coexistentes apresenta un espaço arnpto para o sol-
vus, o {ue é indicativo de que os ninerais se equilibrararn sob
condições de tenperaturas rnetamórficas. Os pares de orto e ctino
piroxênios tenden a apresentar urn enriquecinento en FeOt os mine
rais não coexistentes seguem o 'trend' geral de conteúdos de CaO

quase constantes. As linhas de ligação (tie lines) entre os par
res de piroxênios não se cruzan, evidenciando cristalização ou
recristalização en condições de equilíbrio. A figura V.4 tanb6n
denonstra que as rochas charnockÍticas contérn os piroxênios coe-
xistentes sob equilíbrio, onde os pontos dos rnesrnos caen junto a

curva de Saxena (1968) para rochas de facies granulito, indican-
do que os piroxênios se equilibraran sob condições de facies gra
nulito, corn rnudança de composição praticanente nula durante os
processos de resfriamento e/ou exunação posteriores. Esses pa-
drões conposicionais são senelhantes ãqueles apresentados por pi
roxênios de outros terrenos netanórficos de alto grau, cono por
exenplo, os de Madras (Weaver et al ., 1978); os de Quairading(Da
vidson, 1968); os granulitos da faixa Paraíba do Sul (Oliveira,
1981); os do conplexo Caraíba (Figueiredo, 19S1); ou os de Piên
(Girardi 6 Ulbrich, 1980).

0s clinopiroxênios guardan algumas sernelhanças
quínicas c omp arati valnent e aos ortopiroxênios (tabela V.1), en-
tÌe estas a distribuição do Mn que decresce com a razão F.*2 /

+1Fe -+ Mg dos ortopiroxênios e das rochas hospedeiras; a distribu
ição clo Ca tende a aunentar corn o acr6sci¡no da razão Mg/Mg+, Fe+Z
dos clinopiroxênios.

O coeficiente de partição para Mg e Fe entre piro
xênios coexistontes, en associações rninerais naturais foi usado
por Kretz (1961, 1963) e Bartholon6 (1961) cono Índice das condi
ções de pressão e temperatura de recristalização, bem corno para
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discrininar os piroxênios ígneos dos netanórficos I os valores de
Kd para urn elemento E, são obtidos por Kd. Eopx-cpx- (X/r-x¡oPx 7
(X/l-X)cPx, onde X= Me/Mg * Fe*2 ou X= Mn/Mg * Fe*Z * Mn, cono
for apropriado. Kretz (1963) nostÌou que os valores de Kd. Mg -
Fe entre 0,86 e 0,65 são típicos de rochas ígneas e valores de
Kd entre 0,65 e 0,51 são de rnetanórficas. 0 Kd nédio para os pi-
roxênios coexistentes na unidade charnockítica BeIa Joana é de

0,55, que é tÍpico de condições netanórficas. 0 coeficiente de
partição de Mn, Kd.Mn n6dio de 1,18 para as rochas charnockíti-
cas é análogo ao Kd.Mg-Fe e comparável con piroxênios rnetanórfi-
cos de outras regiões (p.ex., Davidson, 1968; Ray I Sen, 1970;
Stephenson, 19 84) .

V.2 - GRANADAS

As granadas forarn estudadas ern duas anostras do

charnockit6ide Bela Joana, un enderbito (SF-55) e un charno- en-
derbito (SF-29) , sendo que associadas à essa unidade foram tan-
bén analisadas as granadas de urna anostra do netanorfito (xenóIi
to SF-26) e outra de urna intrusão granítica (pedreira Itererê,SF
-24K). Forarn deterininadas também as conposições das granadas de

três arnostras de cada unidade: amostras SF-45, SF-75 e SF-76 no
Angelin; anostÌas SF-18, SF-19 e SF-63 no gnaisse nignatítico Ca

talunha; e anostras SF-08, SF-43 e SF-44 (a1én do granulito SF-

084) no gnaisse rnigmatítico São Fidé1is, As análises quínicas das

granadas encontTan-se na tabela V.3.

As granadas são na maioria dos casos soluções s6

lidas de alrnandina-piropo-grossulária con conteúdos baixos de es

pessartita. O terno alrnandina predonina nos tipos litol69icos da

ârea, variando ern proporção de 58 a 74%. Nas unidades Angelirn e

Bela Joana as proporções de Xau " XF" (XCu variando de 0,03 a

0,15; XU" de 0,67 a 0,87) das granadas tendem a decrescer quan-
do aunenta o de Xrn (variável de 0,11 a 0,37); o terno espessar-
tita do granitõide'Angelirn 6 relativanente mais elevado e chega

na proporção de Xr' a 0,08. Nos gnaisses nignatíticos o *a"



CRANADAS DO BELA JOANÂ

Anostras SF-29

centro borda

sto2 37 '84 37 '77 33,07
1102 o'o3 o'o4 o,o1
41203 21'70 21'46 27 

'67
Feot 28,67 za,zo 34,'t4
tho o,84 0,86 0,96
lfao 9,76 9 ,zt 6,66
cao 1,66 1,85 3,7O

lotel 1OO,5O 1OO,39 1OO, A1

F6ñnule estrutqral em base de 24 átonos de oxisCnto

sF-55 sF-26

centro borda cent¡o

sl 5,855 5,a59 5,354
lvAt 0,145 O,1¡1 0,646

6,000 6,000 6, OOO

al - 3,812 3,783 3,489
1r o, oo3 o, oo4 o,ool

3,815 3,?87 3,490
g 2,251 2,245 1,609

Fe*2 3,210 3,723 4,7r,4
Mn 0,111 0,113 0,131

Ca 0,275 O,3O7 o t64Z

6,347 6,388 7,086

Ca 4,ÁL 4,89 9,24
Mg 36,10 35,78 23,13

Fe 59,49 59,33 67,63

c0r.lPoslçÃo

¡IETÂI'IORFITO

32,a9 36,90 36,a6 Sio2

0,06 o, 03 o,o3 T102

2l,69 2I,60 27,7\ 
^t roa

35,40 33,86 33,77 FeOt

o,91 O,94 1,O4 MnO

6,91 6,05 6,39 ¡{sO

3, 18 0,61 0,5? CaO

100,64 99,99 100,36 lotat

ÎÂBEL V.3

QUIMICÂ DE GRÀflADAS

GRAXIlO

5,286 5,870 5,842 St

o,7L4 O,l3O 0,158 Alrv
6,000 6,000 6, OOO

31446 3,921 3,896 Alvr
o,oo8 o,oo3 o,oo3 T1

3,454 3,9?4 3, A99

1,675 1,436 1,509 Í49

4,816 4,506 4,476 Fe*z

0,126 C,126 0,139 ¡rn

0,554 0,104 0,097 Ca

7 ,!71 6 ,t72 6,221

7 ,A7 1,72 1,60 Ca

23,77 23,?5 z4,gi. Ifg

68,36 ?4,53 73,59 Fe

39,59

o,o¡
2l t54

29,s8

6,62

1,09

roo,60

l_1"
6,135

o, oo1

3,934

1 ,528

3,834

0,285

o, 1at

s,828

3,26

27 t57

69,17

SF-24K

39,22

o,06

21 ,50

29,47

2,11

6,63

1 ,10

too -04

CRAIIIlOIDE ANCELTX

SF-45

centro Þorda

35, aa 35,53

o,o3 o,o3
21,35 21,36

30,50 30,08

2,36 2,43

3,a8 3,94

5,63 6,21

99,63 99,58

sF-75

centro borda
3A,27 38,13

0,06 0,06

20,23 20,30

27 t79 27 ,51

2,35 2ta4

2,57 2,2A

4,62 a,62
99,89 99 ,74

6,114 5 t7A4

o,216

6,tt4 6, OOO

3,95O 3,a41

o,ool. o, oo3

3,951 3,A44

1,54O O.933

3,A42 4,1Lt
o,27A O,323

o, r83 0,972

5,843 6,339

3,29 16,16

27,6? 15 ,51
69,04 68,33

5,738 6,095 6,089
0,262

6,000 6,095 6,Oa9

3,804 3,798 3,821

o,oo3 o,oo7 o, oo7

3,AO7 3,405 3, AZa

0,949 0,611 O,5¿3

4,062 3,701 31674

0,332 0,316 O,38¿

| ,o74 | t17L I ,476
6,4t7 6,099 6,077
1,7 ,65 25,14 25,93

15,59 10,56 9,5ó
66,76 64,00 64,53 I

o\
co
I



lAtElJr V.3

cor,tPoslçÀo QutüIc^

Ctt ¡SSE I'|IG¡{ÁTIÎ¡CO S¡O FIDELIS

anostrâÊ sF-76 sF-oa sF-43 sF-¿4
c.ntÞ borda ê.ntrc bo!€a cêntÞ bo¡d6 centrc Èo.då

slo^ 3?,99 38,05 3A,2t 37,75 37ß3 37,09 35,56 36,53
1!O2 Ottz O.O0 O,O2 O,O? O'O2 O'O2 O'O1 O'O1

Alâoâ 2o,29 2O,2S 21,13 21,OO 2L,29 2!,OS 2L,1O 2O.6?

FeO- 26,79 26,Á3 31,36 31,91 3a,?4 31,,61 33,a5 33,96
r{no 3,55 ¡,11 O,92 0,96 1,\2 t.t6 r,36 l,¿4
r{go 2,17 2,o4 6,39 6,5¿t 7,17 7,!5 5,74 S,39
CaO 4,87 A,8A 1,56 r,53 1,39 r.Sl 1JZ 1,63
îotél 99,7A 99,84 99,55 99!?1 99,76 99,A2 99,94 99,63

Fó¡mlâ êstruturâ1 êù basê dê 24 Atoms dê o¡tgento

s1 6,0?1 6,0S1 6,035 S,97A 5,ø7O 5,a02 5,ASO 5,AS3

Alrv o,ozz o,r3o o,1la o,15o o,117
6,O7L 6,0A1 6,035 6,000 6,()00 6,000 6,000 6,000

AÌl¡t 3,420 3,a14 9.933 s,aga 3.847 3,a21 3,gso 3,€o7

11 O,Ot5 O,O1O O,OO2 O,OO2 O,OO2 O,OO2 O,OOI O,OO1

3.a35 3.82a 3,93s 3.9OO 3,Szt9 3,823 3.631 3.aOA

tlg 0'518 0,445 1,496 1,544 1,694 1,691 1,3?o 1,293

¡"*2 3,580 3,532 1,:^a2 1,226 1,2r;7 4,azo 4J",7 1.sza
ün O,{al 0,557 0,123 o,r29 0,151 0,156 O,ta4 0.196

Ce ltsra |,a2l 0,264 0,260 0,236 o,2s7 0,295 O,2a2

6,09? 6,095 6,025 6,199 6,2Aa 6,324 6,326 6,345
ca 27,O3 27,46 1,47 4.32 3,45 a,r1 4,41 4.54
lfg 9,22 A,76 25,3s 25,60 ¿7,60 27.41 2?,3O 2r,O3

Fe 63,75 63,78 ?O,lA ?O,OB 66,55 6AtA2 72,A9 ?4,39

Er{cLavE cNÀIssE xlc1l lfl¡Co C^Î^.L¡Jl{lt^

SF-OSÄ sF-1a SF-19 sF_63
ce¡trc bo¡da ceñè.o bo.da ccntÞ bor<tâ c.ñtrc òo¡dã
38,99 3a,93 33,?A 3€,t1 37.29 37,2? 3?.s8 3?,91
o.o2 o,o3 0,02 O,O2 O,O3 O,O3 O,O3 O,O3

21,43 ¿1,5r 21,50 21,73 21,(}9 20,98 2þ,32 19,8.
21,91 24,94 29,79 30,26 29,59 29.¿6 30,55 3O,?9
2,3A 2.42 0,69 o,6a o.ââ o,4s 0165 0.6.
6,62 6,77 7,96 7,73 11,01 10.96 1O..O 10,26
5,OA 4,93 o,84 O,Aa O,A2 o,ao t,oo l,oo

99,43 99,53 99,56 1OO,11 r@,27 99,93 1(þ,61 1OO,,.3

6,071 6,056 6,0!9 6,032 s,799 S,AO7 S,a60 s,925
o,zot o,t93 or¡¿o o,o75

6,074 6,05A 6,049 6,032 6,000 6,0@ 6r@0 6,000
3,939 3,9¿5 3,952 3.961 3,665 3,665 3,596 3,5?9
o,oo2 o,oo3 o.oo2 o,oo2 o,oo3 o,oo3 o,oo3 o,oo3
3,937 3,94a 3,954 3,9A3 3,66A 3,66a 3.599 3,5S?
I,S37 t,a?1 1,651 1,790 2,551 ?,ÉSO 2,1L7 2,390
3,246 3,216 3,6e6 3,933 3,a4a 3,Aá. 3,9a¿ ..o19
0,314 0,319 0,091 0,OA9 0,057 0.()63 0,086 0,064
o,a4e 0,623 0,141 0.717 O,13? O,t3¡ O.IAO 0.167
5.9¿5 5,959 5,969 5,960 6,593 6,591 6,66? 6,660
la,o7 1.,60 2,40 2.52 2,10 2,O5 2,73 2,55
27,29 27,A5 31,¡9 3O,¿9 39,03 39,06 36,?3 36,34
57,6¡ 57,55 66,11 66,99 5S,67 SA,Aa 60,54 61.tt

CONT.
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né¿tio 6 de 0,03 enquanto que os val-ores de Xr, variarn de 0 '22 a

0 ,31.

As variações das proporções relativas de Ca-Fe -
Mg das diferentes unidades litológicas poden ser vistas no dia-
grama da figura V.5. O conteúdo en Ca das granadas dos gnaisses

Catalunha e São Fidélis são conparáveis entre si, diferindo nos

teores rèlativos de Fe e Mg, sendo que as granadas do Catalunha

são nais ricas e¡n Mg. As granadas do granitóide Angelin tenden a

ser mais enriquecidas em Ca e Fe relativanente ãs do Bela Joana;

as granadas do netanotfito' (SF-26) e do granito (SF-24K) associ
ados ao Bela Joana guardan algumas senelhanças composicionais
con as dos gnaisses São Fidélis.

V.3 - ANFIBOLIOS

0s anfibó1ios forarn deterninados ern duas anos-

tras da unidade Bela Joana, no enderbito SF-54 e no gabro-norito
SF-67; ern duas anostïas da unidade Angelirn; e en uma anostra de

xen6lito granulítico (SF-038) da unidade São Fid6lis' As aná1i-
ses estão apresentadas na tabela V.4.

0s anfib6lios analisados são cálcicos, e de acor

do con a classificação geral dos anfibólios compilada por Leake

(1978), esses rninerais são caracterizados como: pargasita ferro-
sa (SF-75); hornblenda pargasítica ferrosa (SF-76 e SF-54) e nag

n6sio-hornblencla (SF-67 e SF-038). As conposições dos anfib6lios
calculadas ern base de 23 ãtonos de oxigênio, seguen as seguintes

f ó r¡nul as :

sF-75---(Na,K)6,69(ca,Na)r¡l'tg,le*z,lrtr)o(RtvI' F"*3'ti) sio,z erlvror, {r,cr,
oH)z;

6F-76---(Na,K)9,65(ca,Na), (Mg,Fe*z,ìfr,)+ (¡rvl , F"*3, Ti)o,ssio,sÆri',tozz

(F, Cl ,0H)2;
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FICURA V.5 - Varlações composlcional6 de granada6 das dlferentes unfda-

des de rochas en função de ca-Fe-Mg (n¡ de cátlons da fór-
muLa estruturâ1) .
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FIGURA v.6 - Dlagrama de varlação do AIIV versus (Na+K)^ para anfibó-
llos da6 dfferentes unldades de rochas, expresso peLo ne

de cátlona da fó¡mula estrutural.
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l BEL V. ¡l

coüto8¡c¡.0 ou:¡tlc^ DE ¡¡t¡rBolros

^xFrE.L¡o' aEL JoA.r{^ 
;î.Ï;l"ru

¡no.t¡¡d SF-S4 6t_6? Er-O3D
êent¡o borda c.nt¡o Þo¡dr coht¡o bo¡d¡

sto¿ 4t.63 4lt7g 45,07 44tC2 a4,5t 44t4t
llo? ¡,93 t,9ô r,e6 2,¡1 t,l3 ¡,25

^,a9" l?,gs ¡2,5¿ lo,?5 to,oa t?¡o4 tl,o?
F.or t7t07 t6,9! l¡,p4 tt¡¡ta ¡3.ó6 t3,aa
FôO ' 16t¿3 16,4t to,2l ¡1,3o tt,6? L2t29
F eo3' cì'93 0,56 lros 0,¡6 A,gO ttl?
¡Ino o,tg 0,21 0,16 0,¡o 0,29 0,33
dao 9,O? 9,t3 t3,S? !g,15 ¡l.g2 tt.a1
cåo 11,66 rr!8? ¡2,00 12,34 11,65 ¡1,7.
Nâ20 t,3¡ ttz4 t,4z I,06 t.oz t¡to
xao I 'SO 7,78 0,81 o,9o o,s? 0,92
cl o,oe o,o3 o.oo o,o1 o,o2 oß2
F o,¡s O,45 o ?z otzg o¡o¡¡ o,o7
suÞ-rorat 98,12 97,98 97,31 9?t32 g7t40 9?,26
o¡F o.19 0,19 0,09 0,lo o,o2 0,03
Tot¡1. 97 | 93 s7 .?g g? ,22 97 ,22 9?,38 S7 ,2g

Fó¡Du¡a êltrutural .n bas. d.23 Átono¡ dG oxtatnto
st 6129¡ 6,327 ô,60! 6,590 61530 6156¿
A¡rv L,¡og 1,ô?g t,sga 1,.o9 1,450 1,43ô
roi: 0,ooo 8,ooo a,ooo 8,ooo 0.ooo 8.OOO
orul 0,598 0,566 0,458 o,4.,e 0,699 o,ô33
Fet2. 2,(¡82 z,o7ø ¡,2s9 r,3oo l¡4lo ¡.s19
¡.*3. 0,106 0,064 O,ltg O,OIO 0r¿64 0,192
Ha 2,031 2.060 2,96A ?¡OgA 2,a92 a 5Z1
Ín o,oz¿ oto?1 0,020 0,o¡2 0,036 0,04¡
1l 0,219 01223 0,2¡6 0¡233 O,1?5 0¡139
Oct, 5,o3O 5,OlD 5rO34 S,OOE S,O?5 5.056
!¡c.Oct, O,O3O OrOtA O,O34 O|OOS O,O?ti e.056
C. 1,€40 ¡r¡eÈ t,â69 t,¡aa 1.63? troég
¡la-¡t4 0ro0¿ 0,056 0roa3 0ro5¡ o,oaa o,o95
¡¡4 ¿,oo0 2,OOO erOOO ¿,OOO ?,OOO ¿.OOO
ll¡-^ (),302 o,3oc o,32t 0,33? (,r20! 0.239
x 0,347 0,344 0,151 O.t69 0,182 O,¡?3
A o,6a9 0,652 O,4?2 0,Þ06 0,385 o,4t3

r calculadoß .!8undo nérodo do PaptÌo .t À¡. (¡974)

4O.7? 40,83
I ,45 r ,26

t 3,3¿ t9.7A
21,3O ?r,4O
¡ 0.90 19, ¡ ¿

e,oo 2 t54

0,37 o,35
6,34 6,16

11 ,59 11.71

I t23 0,96
1,46 I,42
o¡o¡ o,oo
o, t8 o,08

98,26 98, ?1

o,o7 o,o3

98,¡9 98,1S

6,243 6123¿

|,737 ¡.765
6,000 a,OOo

Ot6â7 O,7t4
21497 2,442
ot23L o, ?9?

1,496 1,4O2

o, o4e o,o45
0.16? o.145
Ê.046 5.039
or 046 oro39

I r90¿ ¡,916
or 05? oro45

2,OOO ?, OOO

o,313 0,239

0,285 0,277
o,598 0,516

sF-7ô

c.nt¡o bo¡da
¡0,41 40143

I J2 1,39
t9,?5 ¡3.29
2l | ¡3 2t ,64
2O,7t ¿t,o.
O,47 Ot67

o,aô 0,44

5,67 5,56

¡l,49 l l,6?
1,34 1 , 19

t rô6 I,67
o.ot o, or

0,14 O,lA

97,03 9? t54
0,06 o,o7

9ô,97 97 t4?

6.¿91 6t275
¡ f7O9 t,725
I,OOO I, OOO

0,722 O,7O?

2t696 2, ?31

o,o55 o,078
1,315 t,?a6
0,061 o, o5a

o, ¡66 o, ¡6?
5rot6 É,O22

o. 0¡6 oto?z
I,St7 I,o4l
or 067 0,037
?rooo 2rooo
ot337 o,32¡
o,330 O,331

0,667 0,652
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sF-54---(N,K)o-,ur(ca,Na)2(l,,lg,Fe*z,trtr¡o lA1vI , F"*3, Ti)o,assio,sÆlv,ro, tr,
cl , oH)zi

sF-67---(Na,K)0,47 (ca,Na), {tr,lg,n"*2,th)4 (AlvI ,Fe*s,Ti)o,zg ttu,u Æ15o,
(F, Cl ,oH)r;

sF-038--(Na,K)',r, (ca,Na) 2 (ME,Fe*2, tr,lr¡o IRrVI , r"*3, Ti¡ Sió,sÆT\ozz (F,

cl , oH) 
2.

O diagrarna de variação da figura V.6, relaciona
parânetros como o ¿le AtIV (ne de átonos de AI na posição tetra6-
drica) en função do (Na + K)A, onde A 6 a cavidade situada en-
tre as cadeias duplas tetra6dricas. Os anfib6lios analisados si-
tuan-se entte os canpos das pargasitas e das hornblendas onde as
razões RfIV/ (Na + K)A aproxirnarn-se do valor 2:1 representativo
das substituições pargasíti.cas ! que 6 resultante das substitui-
ções edeníticas e tchennackíticas ; a influência das subsrituições
tchermackíticas é relativarnente maior nas composições desses an-
t1-ÞOI10S.

V.4 - BIOTITAS

As biotitas forarn deterrninadas en cerca de 2l anos
tras. Biotitas e granadas coexistentes forarn analisadas ern duas
anostras da unidade Bela Joana, no enderbito SF-55 e no charno -
enderbito SF-29, ben corno em três amostras de cada u¡na das unida
des Angelin, Catalunha e São Fidélis. Os resultados das análi-
ses das biotitas encontran-se na tabela V.S.

A composição das biotitas, segundo Deer et al.
(1978), situa-se dentro do campo definido pelos extrenos flogopi
ta, annita, eastonita e siderofilita onde as principais substitu
ições são ern quantidades relativas de Fe*2 e Mg nas posições oc-
ta6dricas e Si e A1 nas posições tetra6dricas dos rninerais, Os

autores considerarn ainda, cono está representado na figura V.7,



EIOTITÁS DO BELA JOANÀ

Ámostrâs SF-23 . SF-29 SF_54 sF_55 SF_s?
slo2 36'09 3? '23 35,9? 3r,69 g4.g4

1lo2 5'28 5'O3 â,94 5,37 5,04
À¡2o3 t3'78 15'22 13,30 14,16 1,3,60
FeO r 17,89 ¡¿,39 1a,21 19,85 2Q,!7
MnO Ot!4 0,03 0,o8 0,12 0,o9
r¡go ¡2,35 15,66 :.3,20 11,39 Lt,4Z
cao o,O5 O,O3 O,OB O,Os 0,06'
Ne?O 0,06 0,t4 0to7 0,o3 0,09
KzA 9,A4 9,A2 9,7O 9,68 1O,O?

BâO O,a1 O,Oa O,72 O,55 O,33
cl o,o3 o,o2 o,o1 o,o¿
F I,O9 O,92 O,?3 O,4O 0,95
sub-total 96,77 96,51 97 p2 96,3s 96,68
orF 0,46 0,39 0,31 0,77 0,40
lorå). 96,31 9€,12 96,7t 96,¡6 96,2A

FórnuÌâ est.utural en base d€ 2? átohos de oxlgên1o
st 5,497 5,493 5,476 5,348 5,399
A]JV ¿,474 2,5o7 2.3e7 2.573 2,âsJ

7,977 A,O0O 7,863 7,92t 7 t9gz
alvJ o,t4o
1l 0,605 0,556 0,s66 0,623 0,588
¡et2 2,279 1,5?9 21319 p,56o 2,6L4
¡,tn o.o18 O,OO¿ O,O1O 0,016 O,O1Z

rn8 2,ao4 3r¿43 2,996 2,560 2,697
5,706 5,ô75 5,891 5,a16 5,A?1

Cå o,oo8 o,oo5 0,013 O,o13 O,o¡O
Na O,Ol9 O,O4O O,O22 O,OIO 0,026
K 1,912 1,849 1.963 1,905 1,991

Bé O,O1o o,oo2 o,o43 0,033 O,O2O

ÎAEELA V.5
cor'rPoslçÃo QUlrrICÀ DE BIOTIlÂS

E¡ICLAVE

sf-54 st'-59Â sF-67 SF-7O 5¡-??A
36,41 36,7(t 37,13 35,?3 3{j,59
4,A3 5,1A 5,O2 t1,O4 5,LA

¡2,54 11.A7 13.52 12,99 13,83
19,99 2O,2Q t4ro3 20,53 18,?O
o,o8 o,o7 0,06 o,¡1 0,06

12,11 ¡1,A6 16,22 11,30 10,85
o,oo o,o4 o,o2 o,o5 o,oo
o,og O,o5 o,o? 0,06 o,o3
9,9O 9,57 9,22 9,ôE 9.59
o,43 0,26 0,53 O,l9 o.91

o,o2 oroÉ oto¡
0,67 0.53 0,26 O,47 O,3?

96,99 96,¡U 96,08 9¿,73 96,09
0,28 O,22 O,11 O,2O o,ts

9ô,71 96,19 95,97 94,53 9s,94

5,5?? 5,645 5'524 5'57ö 5,601

2,26,1 2. r5o 2 '37L 2 '3Bg 2 
' 
399

7,a42 7,7g5 7'495 7'965 I'ooo
o,095

o,5sz 0,599 0'562 0'474 0'591

t,746 2 '680 2,394

o,olo o,oo9 o,oo8 o'o14 orooa

2J65 2,?I5 3'59s e'629 2'a?6

5,894 5,914 5'914 5'797 5'564

o,ooo 0,f}06 o'oo3 o'aos o'ooo

o,o1o 0.016 o,o21 o,o2o o,oo9

t,g7o 1t913 I '750 1,927 1'8?3

0,026 0.016 0'031 O,oli 0'054 I

--¡

I
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Añostnâs sF__45 sF_75 sF-?6 SF_OA SF_¿3 SF-44
sloz 35,24 3s,t6 35,10 3a,9¿ 36.62 36,57
Tloz 4155 4,zz 4,tl 4,?6 s,oa 3,3?
Álzo3 t4r6r 1s,49 14,5¿ ts,4â 16,76 17,Bg
Feo . 2t,97 A3,58 a4,a6 1¿,58 15,6a 17,ao
r¡o o,o9 o,24 o,32 o,o3 o,o7 o,o3
Heo 9,76 ?,63 7!3o 10,61 11,12 10,04
cao o,o4 o,o9 o,o? o,o5 o,o2 o.o3
Na2o 0,06 o,o9 o,1o o,os o,og o,1r
*zo g,?t 9,39 9,5O g,72 9,60 9,89
8ao o.tâ o,11 o,z3 o,?o o,Lz o,o4
cl o,o1 o,ol o,o2 o,ol
F o,zz o,z3 o,3z o,l3 o,3o o,z4
sub-totel, 96,40 96,24 g6,a? 94,s4 95,46 96!01
o=F o,o9 o,to o,t3 o,o5 o,13 o,1o
lotel 96,31 96,14 96.34 9Á,49 95,33 95,91

Fómutâ estrururêt efr bâse de ?Z åtonôs de orfeênfo
sl- 5,498 5,504 5,509 5.612 5,?3\ s,504
Âtrv z,5o? 2,l¡9f. 2,374 z,3s8 ?,269 2,496

a,ooo s,ooo 7,8a3 8. OOO A, OOO a,ooo
Alvr o.464 o,6-t? 0,354 0,312 0,296
11 o,5?3 0,381 0,477 0,561 O,5€2 0,5a2
¡.*2 r,969 z,z4o 2,oos l,??r r,342 ,,4ø4
Hñ O,OO9 O,OO5 O,O13 o.oo2 o,oo2 o,oo2
Hg 2,ÁAA 2,231 3,5OO 2,A?6 3.2A2 3,?Zt

5,503 51553 5,995 5,51¿ 5,465 5,595
ca O,oo3 o,Oo5 o,o19 o,oo4 o.ooa 0,006
Ne o,oz4 o,o34 o,oz7 o,oai o,gt7 o,ol1
K 1,838 1,9OO .1,A14 1.Al¿ l,ao? I,a39
Êa o,oo? o,oo3 o,ooa o,oo5 0,006 o.ooo

. îÂBELA V.5

coMPostçÃo QUIMtcÁ DE BIOîI1ÂS _ CON¡,

ENCL^VE C¡TALITNHA

s5-o3B SF_1A sF-19 sF_63 sF_760
?6,76 37,76 39,40 37 41 37,05
¿,23 5,oZ 5 32 5,27 t,¿t3

L3,44 15,66 lsroa 16112 15,99
16,00 13,85 11,03 L2,0A 1?,85
o,1o o,o2 o,o2 q,o2 o,o1

t5,67 12,92 12,99 L4,rO 13,45
o,O9 O,O3 o,os O,O{ o,O3
O,o9 0,16 0,06 O,o4 o,o¡
9.49 9,57 g,74 g,eo 1O,O7
o,13 o,o9 o,15 o,oo o.1l

o,35
o,o: o.,3s o,?5 o,gs 0,64

96,11 95,s0 96,46 96,46 9? $2
o,o3 0,15 0.31 0,10 0,27

-o6,oa 95,35 96,15 96.06 96,75

5,493 5r44O 5,464 5,502 5,836
2,5O7 2,560 2,536 2,49A 2,16.
e,ooo a,ooo a,ooo a,ooo a.@o
0,332 O,O98 O,3O2 O,18A 0,56¿
0.162 0,529 O,¡93 0,484 0,537
2,2¿9 2'A37 3,065 3,259 I,AZO
o,oo1 o,o12 o,o3f o,o12 o,oo¿
3,O2O 2,22õ 7,766 l,?O5 2,369

",76Á 
5,722 a,657 51490 5,3O?

O,OO5 O,OO7 O,Ots O,O12 O.OOB

o.o12 o,ozo o,o27 0,031 O$21
1,93s I,9L2 1,€62 1,9OO I,A58
o,oo3 o,oo9 o,oo7 o,ota o,o12

I

--¡

¡
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FIGURA V.7 - Varlâção composlclonal de ftogopltas-blotl'tas nas cllferen

tes unldades de rochas, em função de loo Fe+z/ (Fe+z+t"tg)

e sl (n! de cátlons da fórmuLa estrutural), A dlvl6ão en-

tre oB caJnpos de flogopltaa e blotltaa é de Deer et a1'
(r978).
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o canpo das biotitas e das flogopitas numa pÌoporção de Mg: Fe =2:1. As rnaiores variações composicionais entre as anostras plota
das^nesse diagrana estão no campo das biotitas corn razões p"*2 7+)Fe - + Mg entre 0,656 e 0,435, aparecendo tanbén os valores en-
tre 0,327 e 0,294 no canpo das flogopitas para as anostras SF-29
e SF-67 da unidade Bela Joana e SF-19 e SF-63 para as da unidade
Catalunha.

De acordo con Guidotti (1984) , as variações conpo
sicionais do plano idealizado das biotitas são devidas ãs substi
tuições entre Fe*2 e Mg e ãs substituições tchernackÍticas entre
¡ug,re*2¡, sirv e AlIV, Alvr, sendo q,là o "rp"ço represenrado pe
los nernbros extrenos annita, flogopita, A1-annita e AI-flogopita
são designados como plano da biotita; o termo biotita situa qual
quer ponto dentro do plano e os de A1-flogopita e Al-annita cor-
respondern aos ternos eastonita e sidrofilita designados por Deer
et al . (1978), r-e-spectivamente. As referídas substituições são
plotadas cono AIVI versus lvtg/ (Mc * F"*2) e representadas no dia-
grama da figura V.8. A maioria das arnostras da unidade Bela Joa-
na apresentarn valores nulos ou rnuitos baixos (até O,14 cátions /
6 posições octaédricas na anostra SF-29; q.v. tabela V,S) de
Alvr, enquanto que nas demais unidades a quantidade de AIVI va-
ria de quase zeïo no granitóide Angelin a 0,677 nos gnaisses nig
natíticos São Fidé1is; nas anostras do Catalunha o R1VI apresen-
ta valores intermediários a esses. Segundo o autor citado, as bi
otitas de rochas de.-afinidade pe1ítica e sen nuscovita associ
ada tên valores ale A1VI inferiores a 0,55 cátions/ 6 posições oc
ta6dricas ! ao passo que as biotitas de rochas não pelíticas o
conteúdo tle A1VI é relativarnente baixo.

cuido_tti (1984) tanbén salienta o padrão de varia
ção entre A1VI e TiVI en função do grau ¡netanórfico ou seja, com
o desaparecinento das muscovitas, o A1VI du, biotitas dininui e
pode en parte ser substituído pelo TiVI , que por sua vez aumenta
coÍr o grau de rneta¡norfisno principalnente ern presença de fases
titaníferas corno ilnenita ou tutilo que asseguran a saturação en
titânio. As biotitas das anostras dos gnaisses nignatíticos Cata
lunha apresentan valores mais baixos ale A1VI (nédia de 0,32S cá-
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tions/6 posições octa6dricas) e rnais altos de TiVI (n6dia de

0,571 cátions/6 posições octaédricas) conpara t i vanente aos gnais
ses São Fidélis que apresentam quantidades n6dias de A1VIde 0,57
cátions e de TiVI de 0,477 cãtions/6 posições octa6dricas. As u-
nidades Angelin e Bela Joana exiben tanb6n teotes de titânio ele
vados nas biotitas, senelhantes ãs rochas neta-ígneas (en torno
de 0,53 cátions/6 posições octa6dricas) reportadas por Guidotti.

A correlação positiva do riVI com Mg/Mg * Fe*2
que ocorre nas biotitas das rochas netamórficas de alto grau ten
sido observada por diversos autotes en diferentes paragêneses.
Nas biotitas deterrninadas (tabela V.5) nota-se ta¡nb6m a correla-
ção do TiVI con X^,^ que é nais pronunciada nas unidades Bela Joa- MO '
na e Catalunha relãtivamente ãs outras.

A sorna do Si + Al na posição tetraédTica não a-
tinge o valor esperado de I para as biotitas do Bela Joana (Tab,
V.5), fato que alguns autores sugeren ser devido ã substituição
do Si*4 por Ti*4 nessa posição, porém Guidotti (1984) e Dymek

(1983) considera¡n somente a incorporação do Ti*4 nas posições oc
taédricas das biotitas, e quanto rnaior o conteúdo do titânio nas
nesnas, ou quanto rnaior o grau netamórfico, nenor é a sorna (Si+
* Al)IV, sendo possível encontrar-se quantidade nula de Alvr nas
posições octa6dricas de biotitas de rochas granulÍticas; devido
a diferença de carga as substituições entre A1IV e Ti*  devrr ert
volver tamb6n outros elernentos, sob forna de substituições .aco-
pladas que poden seï acentuadas sob condições de alto grau meta
nórfi co .

A soma dos cátions na posição octa6drica das bio-
titas analisadas apresenta-se diferente do valor esperado de 6

cátions por 22 oxigênios (tabela V.5), Essa deficiôncia en cá-
tions tem sido apontada na literatura en biotitas de diferentes
graus metanórficos e conposições. Una pequena fração desta defi-
ciência é atribuída a irnprecisões analÍticas ou ausência de aná-
lises de certos constituintes nenotes (cono o Cr, Zn, etc.), no

entanto, na rnaioria das vezes essa questão é explicada pela exis
tência de vacâncias na posição octaédrica; o Fe*J quase sempre
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está presente nas posições octaédÌicas das biotitas, e só não 6
considerado en deterrninações por rnicrossonda eletrônica devido à
ineficiência desse rnétodo, se fossen calculadas as suas propor-
ções a so¡na dos cátions nas posições octa6dricas poderia se apro
xi¡nar do valor esperado 6.

Os dados analíticos de F e Cl nas biotitas tên
sido enfätizados relacionando a natureza dos fluidos netarn6rfi-
cos, porérn, estudos te6ricos e experinentais tên demonstrado que
altos conteúdos de F en flogopitas deslocan os linites do carnpo
de estabilidade desses minerais para nais altas tenperatutas co-
mo as de facies granulito. Por outro lado, Valley et al. (1992)
dernonstrararn que fases hídratadas são as únicas capazes de tomar
F e Cl e¡n substituição ao (0H) , e que o conteúdo de F desses ni-
nerais, na inaioria dos casos , está relacionado ao flúor presente
na cornposição da rocha pré-netanórfica, sendo que principalnen-
te nas biotitas a quantidade de f1úor autnenta com o grau de meta
rnorfismo, senelhante ao que acontece co¡n o TiVI nas posições ocl
taédricas. O cloro en biotitas natulais geralrnente apresenta cor
relação negativa con a proporção de Mg nas posições octa6dricas
o que é ao contrário quando o ele¡nento considerado é o Fe*Z.

A correlação positiva de F versus Xr,^ ou Mg /L) - tltg
(Mg * Fe'') nas biotitas das unidades Bela Joana (F vãriando de
0,26 a 1,09%) e Catalunha (F variando de 0,35 a 0,95å), confor-
ne aparece no diagrana da figura V.9, sugere que nesses rninerais
há naíor proporção de (OH) sendo substituída pelo flúor en con-
trapartida ãs biotitas do granitóide Angelin que são nais ricas
em ferro e mostram conteúdos rnais baixos de F (nédia de 0,26e") i
os gnaisses São Fidélis apresentan teor m6dio de F en torno de
0,20eo, sernelhante a biotitas de rochas meta-pelíticas da. zona
sillimanita (segundo Guidotti, 1984). As flogopitas do charno-en
derbito SF-29 e dos gnaisses SF-19 e SF-63, cornparat ivanent e ãs
de rnais biotitas, apresentam as correlações nais significativas
de F corn X,. .

lvlg

A quantidade de flúor nas biotitas do Bela Joa-
na pode se correlacionar corn o F herdado das cornposições origi-
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nais das rochas, e de certa forrna mostran-se conpatáveis aos con
teúdos de F das biotitas encontradas por Blattner (1980) nos char
nockitos de Kondapalli, na fndia. Por outro lado, cono não foi
mencionado anteriorrnente, os anfibólios do Bela Joana (amostras
SF-54 e SF-ó7, corn 0,33å de F em nédia) se comparados aos de Kon
dapalli apresentarn teores de f1úor relativanente nais baixos.

V.5 - FELDSPATOS

Forarn analisados por rnicrossonda eletrônica os
feldspatos dos 24 diferentes tipos litol6gicos da área em estu-
do. 0s resultados dessas análises encontran-se nas figuras V.10,
V.11, V,IZ e Y.13 onde estão representados os valores nédios de
vários grãos por anostra de plagioclásio e feldspato alcalino sob
forna de cristais rnaiores e da rnatriz, con algunas deterninações
de antipeÌtitas,

O plagíocLã.sio da unidade BeLø Joana tern composi
ção variando dentro do carnpo da andesina, no intervalo AnrO_U, ,

tanto nos cristais da natriz quanto nos cristais maiores, confot
me pode ser observado na figura V.10a, No charnockito SF-64, o
plagioclásio ¡nais desenvolvido e o da matriz tên composição ande
sina cálcica situada no intervalo An36. 27. Nos charno-enderbitos
SF-25, SF-58 e SF-70 a andesina cálcica situa-se ern torno de
hSg_4S e a andesina sódica do charno-enderbito SF-59 ¡nostra o
intervalo An34_37; nos enderbitos SF-54, SF-55 e SF-57 a andesi-
na cálcica varia de h¡Z_SO. Os gabro-noritos apresentan a conpo
sição do plagioclásio dentro da faixa andesina cálcica (SF- 594
.or fu44_50) a labradorítica (SF-67 .or Ar4B_S2) , enquanto que
nos leuco-noritos (enclaves) o plagioclásio pode chegar a compo-
sições mais ricas en anortita (anostta SF-22.A, 6 de labradorita
cá1cica, A166_69; anostra SF-614 6 de bytownita sódica, tuZO_gd.

0 feldspato alcalino dos charno-enderbitos e do
charnockito (SF-64) apresenta conposição na faixa de 0rrO_rr,(fi
gura V.10b), sendo que essas deterninações fora¡n feitas geralman



BELA JOANA

A uot'¡z

A Cti¡to¡¡ mo¡o"r¡

O antiprrr¡to

FICURA V.10 - r4. - composlção químtca dos ptaglocl.ásto da unldade BeIa
Joenê, tñclulndo a6 rochaÊ noríttcae, - B - Composlção
química dos feldspatos alcallnos,

Añ

,/\

*/ ; \.o

I
lJ
@
(,¡
I



-184-

te afastadas das porções pertíticas dos cristais; no charno-ender
bito SF-23 aparece a composição ¡nais rica no conponente ortoctá-
sio (Ornr-n.). O conteúdo de An desses feldspatos é senpre infe
rior a 1. As antipertitas deterninadas nas amostras SF-58, SF-54

e SF-594 apresentan-se tanbén ricas no conponente ortoclãsio
(Otgz_gs; figura V.10b) .

' O pLagiocláaío predominante no granitõíde Ange-
Lin ê a andesina, sendo os ternos cá1cico (Ar+o_+¿) encontrados
na amostra SF-45 e sódicos (ArZS-SO) encontlados nas anostras SF-

75 e SF-76 (figura V.11a). O microclínio dessas anostras situa-se
no intervalo Otgg-91 (figura V.11b), sendo que a anostra SF-75 ê

relativanente rnais enriquecida no conponente ortoclásio (Orn'-g3).

Algunas anostras do Bela Joana e do Angelim, con-
forrne pode ser observado nas figuras V,10a e V.l1a, aplesentan os

conteúdos relativos de anortita levenente enriquecidos se compara

dos corn os respectivos cristais rnaiores analisados nas anostras,
isto se deve a que as determinações de plagioclásio da natriz fo-
ran feitas ern rnuitos casos dissociadas dos cristais rnaiores vizi-
nhos, visando corn freqtlência a análise de feldspatos coexistentes
corn rninerais fêmicos. Ern alguns desses casos, as deterninações de

plagioclásio de natriz poden estar rnostrando recristalizações a

partir de cristais passíveis de aná1ise, visto que na rnaioria das

a¡nostras, individualnente, as conposições dos feldspatos rnaiores
e de natriz, são senelhantes entrc si.

Nos gnaisses nígmatíticos CataLunha a cornposição

do plagioclásio 6 oligoclásio cálcico situado no intervalo MZI-27
(figura Y.I?a), sendo que no gnaisse SF-19 e no cordierita grani-
to SFr78D o conteúdo de anortita 6 nais baixo (Anr, -24) se cornpa-

rados aos outros gnaisses; nas anostras SF-18 e SF-78D os cris-
tais da natTíz apresentam conposições relativamente rnais baixas
que os cristais maiores da rnesma anostra. 0 feldspato alcalino
dos gnaisses tem composição en torno de 0"g0-90, con teor de anor
tita inferior a I (figura V.12b).

Nos gnaisees mignatíticos São EidéLis, o plagio-
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clásio que predonina é a andesina sódica no intervalo ArSZ_¿O(fi
gura V.13a); os cristais da nat¡iz do gnaisse SF-44 apresentam o
conteúdo de anortita relativarnente rnais baico (Anrr_33) eu" os
outros gnaisses. Nos xen6litos granulÍticos SF-084 e SF*oSB a

conposição do plagioclásio situa-se na faixa da bytownita cálci-
ca (An8t_8S en SF-084; Arg0_92 en SF-038). 0 feldspato alcatino
do gnaisse SF-44 (figura V,13b) ten a conposição en , torno de
Otg'_g', enquanto que no gnaisse SF-O8 as antipertitas são cornpa
rativarnente mais ricas no conponente ortoclásio (Or9r_94).
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CAPITULO VI

METAMORFISMO

A ocorrência do ortopiroxênio é una feição essen-
cial nas' associações rninerais de charnockitos e granulitos,e sua
presença é conciliada por condições de baixa a""O durante a for
rnação ou recristalização dessas rochas, não aprêsentando quanti-
dades apreciáveis de fases hidratadas, Várias evidências, princi
palmente en inclusões fluidas, têm dernonstrado a existência de

fluidos ricos ern CO, nos charnockitos (Ornaasen, L977) e nos gra
nulitos (Touret, 197L, I974), sugerindo una alta a^^ As inter-

. LUz
pretações sobre o que representan e corno se originan- as inclu-
sões ricas ern CO, são diversas, algumas sugeren estar relaciona
das con a gênese dos charnockitos (Wendlandt, 1981) e outras su
gerem que o influxo de urna fase volátil rica en C0, que libera á

gua cono resultado da quebra dos rninerais hidratados, sem fusão
parcial, originando as rochas charnockíticas (Friend, 1981). Con

relação à natureza dos voláteis cono observado por Blattner (1980)

na lndia, são altos os conteúdos de Cl e F associados às rochas
charnockíticas.

o charnockitõide Bela Joana apresenta feições pe-
trográfícas, de quÍmica mineral e litogeoquínicas que evidencian
sua fornação atrav6s de processos rnagnáticos. Entretanto, a pre-
sença do hiperstênio 6 essencial para diagnosticar a cristaliza-
ção de uma associação nineral diretanente na facies gr.anulito.
Contudo, os estudos experimentais das fases minerais na facies
granulito geralrnente são feitos a partir de reações de ec1uilí-
brio entre as fases, na ¡naioria dos casos car aci'et izando - as no

netamorfismo progressivo ou retrogressivo. De certa forma, encon

tra-se uma certa dificuldade de analisar apuradarnente a cristali
zaçáo primâria das rochas do Bela Joana.

Por outro lado, o netanorfismo subseqllente ã for-
nação das rochas, sob condições de tenperatura senelhantes às da
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cristalização nagrnática das unidades BeIa Joana e Angelin, preju
dican a aná1ise dessa cristalização, sendo mais difícil distin-
guir os produtos de un outro processo. Tentativa nesse sentido
foÍ feita anteÌiol'nìente através da orden de cristali zação a par-
tir dos ninerais (itens VI.1d e IV.2;c), deduzida principalrnente
a partir das texturas das rochas rnais preservadas de defornações
e recristalizações rnetanórficas. A seguir são feitas algurnas con
siderações sobre a mineralogia prirnária dessas rochas, subdividi
das nos itens de ninerais sálicos e ninerais fê¡nicos.

vr.1 - coNsrDERAçÕES SOBRE A MINERALoGTA PRIM.ÃRIA

V1.1.1,- Minerais Sá1icos

0s intercrescinentos pertíticos e . antipertíticos
das unidades Bela Joana e Angelim apresentam ern conun os mesmos

caracteres texturais, e de certa forna podem ser considerados co
no produtos de exsolução que formaram núcIeos, filetes ou gotÍ-
culas estruturalmente orientados nos rninerais. Esses intercres-
cirnentos podern ter resultado de un abaixamento de tenpetatura con
taxa de resfriarnento relativarnente rápida nas rochas, o suficien
te para o processo não se conpletar, ou então o ambiente anidro
de fornação das rochas 6 que foi propício, preservando grande par
te da desnisturação. De qualquer maneira, durante a cristaliza-
ção deve ter havido disponibilidade de potássio para encontrar -
-se naior proporção do componente ortoclásio exsolvido no plagio
c1ásio. A conposição das antipettitas analisadas nas amostras SF

54, SF-s8 e SF-594 do charnockitóide apresentan-se urn pouco nais
enriquecidas no conponente 0r (OrnrAbr,5 - OrnrAbO,r) comparati-
vanente ao feldspato alcalino presente nas anostras (variando de
0t84Abi',, - OrnrAb7,5; e.v. figuras V.10.b e V.11.b).

No sisterna ternário dqs feldspatos as yariações
cornposicionais dos ninerais são dependentes da tenperatura de

cristalização e da pressão de H20. Dessa rnaneira, espera-se que
o náximo de solução s6lida entre os feldspatos ocorra a tenpera-
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tura 'solidus' e en sistenas anidros. Na figura VI .1 o campo de-
lineado pela curva L-KS-P representa a cornposição de dois felds-
patos que coprecipitam en equilíbrio para rochas traquíticas on-
de as conposições aptesentam un nãxino de solução sólida para es
se sisterna. 0s feldspatos que apresentam conposições ao longo das

cuÌvas L-KS e P-KS estão em equilíbrio com o líquido, apresentan
do conposições ao longo da linha cotética D-KL; o ponto KS repre
senta un feldspato en equilíbrio corn o lÍquido KL, e as setas in
dican a direção do abaixamento da temperatura (Tuttle G Bowen,
19s8).

No diagrarna triangular da figura VL1 estão plota
dos os parâmetros norrnativos Ab-Or-An das rochas das unidades Be

1a Joana, Angelin e as cornposições nédias dos cristais maiores
de feldspatos deterrninados por rnicrossonda eletrônica do Bela Jo
ana, todos os dados foram recalculados para 100%. A curva AB, a-
cirna dos linites da curva L-KS-P, nostra urna tendência onde as a

nostras nais diferenciadas, corno o charnockito SF-64 e os charno
-enderbitos SF-23 e SF-24, se situam rnais pr6xinos do lado Ab -
0r do diagrarna; as amostTas do granitóide Angelin aparecen acon-
panhando os charno-enderbitos. A presença de biotita nessas ro-
chas pode deslocar um pouco os pontos normativos, pois todo o po

tássio da norna CIPW foi incorporado ao feldspato alcalinot os

dados mesonorrnativos para duas amostras, indicadas por tTaços in
clinados na figura VI .1, caen ã esquerda da curva AB.

As conposições nédias dos cristais rnaiores de

fel.dspatos do Bela Joana (Fig. VI .1) apresentan-se nais sódicas
nos tipos litol69icos nais diferenciados. A variação do componen
te anortita dos minerais não ¡nostra diferenças significativas,
tais como acontecem normalrnente con ¡ochas extrusivas onde se
chegaria a rnaiores detalhes sobre a cristalização, conforme exen
plifican Carnichael et a1 , (I974). Alguns cristais de feldspatos
do Bela Joana apresentan un fraco zoneanento composicional onde

a proporção do cornponente anoÌtita entre as bordas e os centros
dos cristais não excedern a 10%; poÌ vezes essa variação está den

tro dos linites de erro do método analítico (+ 3'ø) .
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VI.l.2 - Minerais Fêrni cos

VI .1.2. a - Bela Joana

Os minerais fêmicos principais associados ao hi-
perstênio nas rochas charnockíticas do Bela Joana são a granada
e o clinopiroxênio, que não estão presentes en todas as arnostras
estudadas. De acordo con os estudos experinentais de Green Q Ring
l¡ood (1967), a associação ortopiroxênio + plagioclásio, classifi-
cada cono de nédia pressão é a que caracteriza o Bela Joana, sen-
do que a associação de clinopiroxênio + almandina, de alta pres-
são, não foi encontrada nessas rochas. A associação ortopiroxênio
+ plagioclásio torna-se instáve1 se pT exceder a un valor partícu
lar a T constante, reagindo para produzir clinopiroxênio + grana-
da + quartzo, porén, sob detetminadas condições físicas estirnadas
pelos autores, a 700çCe aPde 8a10kb, ocorre a associação
con as cinco fases clinopiroxênío + granada + quaïtzo + ortopiro-
xênio + plagioclásio! que se estabili zarâ na interface de média -
alta P. Portanto, condições próxinas às estinadas pelos referi-
dos autores podem ter ocorrido durante a fornação das rochas de
Bela Joana.

As
(1) ortopi roxêni o

(Z) ortopi roxêni o
zo"

(3) ortopiroxênio

paragêneses que caracterizarn o Bela Joana são:
+ clinopi¡oxênio + plagioclásio + quartzo;
+ plagioclásio + alrnandina + oïtoclásio + quart

+ plagioclásio + ortoclásio + qvartzo.

A paragônese (1) ocorre nas .rochas (gabro- noritos
sF-67' sF-594 e no enderbito sF-54) que contên relatívarnente rnaior
conteúdo en Mg, evidenciando que a condição de estabilidade dos
rninerais é tanb6n dependente da cornposição (ou da razão Mgo/ FeO)
das rochas, de maneira sernelhante aos granulitos náficos da ln-
dia, descritos por Manna 6 Sen (1974). A hornblenda associada ã
paragênese (1) na anostra SF-67 ten características texturais que
em grande parte indican ser prinárias, enquanto que as hornbl.en'-
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das presentes nas anostras SF-594 e SF-54 nostram feições de ins
tabilidade textural relativarnente aos piroxênios, sendo de¡iva-
das de transfornações neta¡n6rficas (q.v. itens IV.1 e IV.1.1).
Sen & Ray (1971b) enfatizaran que a partir da análise das razões
Mg/Fe*z da hornblenda, ortopiroxênio e clinopiroxênio coexisten-
tes pode-se deduzir se o anfibõlio é prinário. A razão Mg/ (Mg +

Fe*21 da hornbLenda na anostra SF-67 é internediário entre os
dois piroxênios (0,63 no ortopiroxênio; 0,86 no clinopiroxênio);
fato que não ocorre entre os rninerais da arnostra SF-s4.

As paragêneses (2) e (3) que caracterizan o Bela
Joana são correlacionáveis ãs encontradas por De l4taard (1965)nos
charnockitos e granulitos félsicos de Adirondacks, onde o par
ortopiroxênis + plagioclásio representa a associação nineral6gi-
ca c1ássica, diagnóstica da facies piroxênio granulito. 0 autor
sugeriu que a presença da granada seria controlada pela cornposi-

ção das rochas, sendo que nos charnockitos o aparecirnento da gra
nada teria sido concornitante con o ortopiroxênio nas variedades
de rochas mais ricas en alunÍnio. Entretanto, os estudos experi-
mentais de Green S Ringwood (1967) demonstraram que o desenvolvi
nento da granada 6 inibido pelo alto conteúdo de Mg nas rochas,
ou então somente aparece ern rochas ricas ern Mg sob condições de

P-T naiores se cornparadas con rochas mais ricas ern Fe; a presen-
ça do fe.rro corno maior componente possibilita o aparecirnento da
granada a ¡nai s baixas pressões.

Martignole I Schrijver (I973) nostraram que a

presença da granada nos anortositos de Adirondacks estaria rela-
cionada à razão 100 Mg/Mg * Ee*z nas rochas, e de acordo com seus

dados a granada estaria geralnente ausente ern rochas onde essa
razão excede a 45. Tal relação tambén f,oi encontrada posterior-
nente por McLelland Q Whitney (1977) nas rochas do Adirondacks.A
razão 100 Mg/Mg + Fu*Z ,r", rochas do Bela Joana varia entre 28

e 34, de onde se conclui que, praticamente todas as anostras ana
lisadas seriarn conposicionalnente propícias ao desenvolvimento
de granada, que de fato estã presente se observada en escala de

anostras dé mão ou de afloranento, mesrno que não tenharn sido en-
contradas nas seções delgadas da maioria das arnostras; o gabro -
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norito SF-67 .6 una exceção, apresentando a composição relativa
nais magnesiana entre as anostras estudadas.

As relações petrográfico-nineralógicas do BeIa Jo
ana indican a cristalização sinrultânea da granada alnandina com
o ortopiroxênio e o plagioclásio, e en alguns casos, tarnbén con
o feldspato alcalino (q.v. itens IV.1a,b,c,d). Contudo, evidên-
cias teÌturais corno as de simplectitos de quartzo-granada, cono
ocorren nos granulitos de Saltora, na fndia (Manna q Sen, fg74),
são aceitas cono produtos de urna das reações nodelo de granada :

(4) 4 ortopiroxênio + 2 anorita -t 2 gra¡ada (Ca(Mg,Fe)Z) + z

quart zo .

No Bela Joana, grande parte da granada provén des
sa transfornação, não sendo raro enconttar-se cristais de grana
da corn inclusões pequenas de feldspatos ou de ortopiroxênio, ou
então grãos sinplectíticos a quartzo, porén, os cristais co¡n for
mas regulares e quase isentas de inclusões ou sen intercrescirnen
tos (p.ex. amostra SF-29) poden tanbén ter-se originado a partir
dessa reação. Essas relações texturais são sugestivas de crista-
Iização en equilíbrio, ainda dentro do campo de estabilidade do
rnineral , sendo que a granada en cristais 'lirnpos' e sem . inter-
crescimentos poden ser indicativos de estágios iniciais na se-
qtlência de cristalizaçáo, ao passo que os grãos intersticiais e

os sinplectitos de qvartzo-granada podem ser evidências de está-
gios tardios da cristalização (somente con o decréscino da p). A

ausência de zonearnento conposicional ou bordas de reação nas gra
nadas tamb6n podem inpl-icar na crist-ali zação do mineral a níveis
onde a granada ainda era estáve1.

Parte das feições acima relacionadas para o Bela
Joana forarn reproduzidas ern laboratório e podem . ser oomparadas
com os dados experinentais de Green G Ringwood (1g68a). Os auto-
res mostraran que as granadas naturais de riodacitos, ricas en
alnandina contendo subordinadanente piropo (16 a 30%) , grossulá-
ría ( 7 a 20pa) e esperssatita (0,5 a 2,5%), são a fase 'Iiqui-
dus' de nagnas cá1cico-alcalinos envolvendo tarnbém a cristaliza-
ção en equilíbrio do quartzo sob condições de 9 kb e 840cC. Se-
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gundo os nesnos autores, a tenperatura rliquidus' e a natureza da
tliquidus' são governadas pela PrrO, sendo que en nagnas onde
nrrO .. Plitostãtica a temperatufa 'liquidus' será alta,con pres

são tanbén alta para obter a granada pr6xino à fase 'liquidus'.Se
hã desequilÍbrio con o nagna, a nais baixas P-T, as bordas dos mi
nerais começam então a ser reabsorvidas e a reagiT para diferen-
tes fases, quando então são encontradas bordas de cordierita- hi-
perstênio na granada.

A partir dos dados experinentais, pode-se correla-
cionar o intervalo P-T de cristalização ern equilíbrio das grana-
das do Bela Joana corno rnuito próxinas à ternperatura e ã pressão
do 'liquidusr estimadas por Green Ç Ringwood (1968a). Por outro
lado, as alrnandinas dos rnaciços granitóides de Bressanone e Ve*

drette di Ries, na Itália (Bellieni et al., 1979) apresentan ca-
racterísticas texturais senelhantet ã. do Bela Joana. As condições
físicas de cristalização dos naciços não são muito diferentes ãs

determinadas para as granadas por Green I Ringwood (1968a) que,se
gundoBe11ienieta1.(1979)indicarancondiçõe5depressãode>
10 kb e temperatura de 950çC, com uma proporção de HrO em torno
de 5%.

As evidências texturais das rochas pouco transfor-
nadas e deforrnadas (cf. iten iV.1.d) nostram a presença de bioti
tas provenientes de cristalização precoce ainda preservadas, apare
cendo como inclusões nos piroxênios, nos feldspatos ou mesmo nas

granadas. Conpos i ci onalnent e esses minerais são biotitas e flogo-
pitas que tên cono características principais o enriquecirnento en
_. vtTiu', XMg e F, sendo compatíveis a urn deslocanento do campo de es

tabilidaile desses minerais para temperaturas rnais elevadas (cf. i
tem V. 1.4) .

Contudo, estudos experinentais tên denonstrado que

a cristalização de flogopita a partir de um rnagrna depende da ati-
vidade de HrO, em que una concentração significativa de KrO e urna

atividade de MgO superior a 0,2"ø favorecerian a cristalizaçáo do

mineral nos estágios iniciais de urna seqtlência. Hewitt G Wones
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(1984) exaninaran una s6rie de experinentos que dernonstrarn a
cristalização da flogopita diretamente de urn 1íquido ou a par-
tir da reação:

(5) Flogopita <--------------- Forsterita + Líquido

Una queda de tenperatura rnantendo-se a PH.O 
" a

P, levaiia a reação da olivina con o líquido para forraTzã flogo
pita, tendo corno exernplo a reação (5). Una queda de pressão no
nagna que contenha fenocristais de flogopita poderia levar ã re-
absorção da flogopita e/ou sua decornposição en feldspatos e piro
xênio.

Entretanto, sob condições anidras ou somente quan

do C0, está presente a pressões cÌustais, Wendlandt (1981) assí
nala que em charnockitos as composições são consistentes con or-
topiroxênios, feldspatos e quartzo; se qualquer quantidade de

HrO está presente na composição inicial , então a flogopita 6 es-
tabilizada cono una fase 'solidus' a pressões acina de 0,5 kbar.
A esse respeito Martignole (1979) tanb6rn pondera que, nesno que
os charnockitos se j arn gerados sob condições relativanente ani-
dras, algumas ocorrências tên apresentado satúração en Hr0 nos
estágios terninais da cristali zação. Portanto, considerando a a-
finidade levenente alcalina das rochas, a natureza dos fluidos
que reequilibrararn por últiino (flúor) na estrutura I a própria
conposição das nicas, tais caracterÍsticas sugeren a presença de

una quantidade de água suficiente paÌa a fornação de nicas como

fases discretas no Bela Joana.

VL1.2,b - Angelirn

Os príncipais ninerais fênicos do granit6ide Ange

lirn que são interpretados cono provenientes da cristalizaçã.o mag

nática são a granada e a hornblenda pargasítica. A biotita em

grande parte pode ser derivada de transfornações a partir dos mi

nerais principais. A seguir é feita a correlação de algurnas ca-
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racterísticas mineral69icas do granit6ide Angelim con os dados
perinentais, a partir dos quais se pode traçar en linhas gerais
carninho da cristal-i zação da unidade.

As evidências geolõgicas tên denonstrado que nui-
tos nagnas graníticos sáo subsaturados em ÈrO d.rtattte grande par
te do seu esfrianento, Entretanto, rnesno sob fugacidade de HZO

pouco el.evadas, corn o decréscino da tenperatura, aumenta a quanti
dade de HZO no 1íquido nagnático cono conseqtlência da cristaliza-
ção dos ¡ninerais anidros. Nessas condições, os experimentos de Na

ney (1983), realizados a pressões de 2 a 8 kbar, mostraram que a

estabilidade térnica da hornbl-enda ern conposições granodiorÍticas
é função do conteúdo de Cao e de HrO no sistema, chegando a un ná
ximo de 980cC quando há 4,5% de Hro presente. Por outro lado, se-
gundo os dados do autor, a hornblenda e o clinopiroxênio coexis-
ten nos sistenas ricos en cá1cio, sendo que a atividade de

CaAlrSirO, apresenta un papel controlador da estabilidade desses
rninerais em nagnas cá1cico-a1calinos. De acordo con os dados de

Green G Ringwood (1968b) , em nagnas internediários hidratados a

granada se forna a pressões relativanente baixas, sendo que ã ten
peratura do 'liquidus' o anfibõlio, ao invés da Eranada, 6 que

cristaliza; a granada se forrna próxino ã fase 'liquidus' dentro
de urn intervalo linitado de P-T, dependendo do conteúdo de HrO.

Con relação ao que foi exposto acirna, no granit6i
de Angelirn, a hornblenda e o clinopiroxênio da amostra SF-45, rnes

rno ocorrendo em quantidades traço, aparecem na rocha de conposi-
ção relativamente nais cálcica (razão CaO/KrO = 1,7) da unidade,
e de certa forma esses ninerais podern representar as fases ini-
ciais preservadas da seqtlência de cristalizaçáo. Vale lembrar que

a associação hornblenda-clinopiroxênio tanbéln está presente no

quartzo diorito (anostra SF-75F) que 6 interpretado cono enclave
autolítico do granitóide (q.v. itern IV.2.e).

Enbora a hornblenda seja relativarnente nais abun-
dante do que a granada nas amostras estudadas, os dóis rninerais
quando coexistern tendern a apresentar feições de equilíbrio textu-
ra1 sugerindo contenpo rane i dade na cristali zaçáo. A variabilidade

ex

o
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de ocorrência entre granada e hornblenda poden ser atribuídas
ta¡nbén a pequenas flutuações da atividade de água, ou nesno, ê u-
¡na cristalização un pouco nais precoce da granada, sob condições
de tenperatura rliquidusr; na anostra SF-75C poden ser observa-
das inclusões de granada no plagioclásio. McLelland Ê Whitney
1977) reLacionam as variações da atividade de HzO e da fugacida-
de de 0, como fatores importantes na variabilidade de ocorrência
da granâda nas rochas de Adirondacks. Au¡nentando a 

"n"O 
é favore

cida a fornação da hornblenda e/ou biotita co¡no fases'adicionais
ao invés da granada nas reações; a baixa fugacidade de oxigênio
favorece a forrnação da granada, tal como é denonstrado nos traba
thos experimentais de Hsil (1968) , onde a estabilidade da grana-
da rica ern alrnandina é dependente da fugacidade de O".

Relacionando a presença da granada ã composição
das rochas, as anostTas analisadas do granitóíde Angelirn apresen
tam a razão 100 Mg/ (Mg * Fe*2) variando entre 0,25 e 0,29, por-
tanto, composicionalnente as rochas são propícias ao desenvolvi-
nento da granada. 0 cornponente alnandina corno fator principal nas

granadas favorece o seu de s envo lvirnent o a pressões relativamente
baixas, nuito prõxirnas às encontradas por Green 6 Ringwood (1968a)

para almandinas naturais en riodacitos,

As biotitas do Angelirn são ricas ern ferro, apre-
sentando as ïazões Mg/ (Mg * F"*2) en torno de 0,35 que é direta-
mente proporcional ãs razões encontradas nas rochas hospedeiras.
As hornblendas dessas rochas tanbén são ricas ern ferro,sendo que

o valor Ue XMg (0,37 na hornblenda da anostra SF-75) do .nineral
é levenente rnaior do que o encontrado para as biotitas coexisten
tes. 0 coeficiente de distribuição ou Kd,Mg-Fe para hornblendas
e biotitas correspondern a valores ao redor de 1,0,senelhante aos

encontrados nas hornblendas e biotitas en equilíbrio por Saxena
(1968) nos charnockitos de Varberg, na Suécia. 0 Kd é apontado
corno un fator quÍnico irnportante na distinção entre biotitas
transforrnadas da hornblenda e biotitas cristalizadas a partir
de líquidos magnáticos, As biotitas do granitõide estudado por
Mason (1985) no bat6lito costeiro do Peru apresentatam valores
de Kd en torno de 1,6, e os exenplos de biotita transfor¡nada da
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hornblenda encontradas pelo autor indicaran valores ao redor de

1,0.

Entretanto, nern todas as biotitas do Angelim sao

provenientes de transforrnações, o mineral tanbón nostra evidên-
cias restritas de cristalização precoce, aparecendo ern a1-gurnas a

nostras corno inclusões preservadas nos feldspatos. Segundo Naney

(1983) , .a biotita pode ser esperada sob condições re1ativanenite.
mais 'secas' ern sistenas naturais do que aquelas requeridas pa-
ra a estabilidade da hornblenda.

VT.2 _ CONSIDERAçOES SOBRE AS TRANSFORMAçÕES MINERALÕGICAS

As transfornações netanórficas de alto grau, a'
cornpanhadas de deformações, afetaran de naneira peculiar as ro-
chas da área de São Fidélis' Nas unidades Bela Joana e Angelin o

pÌocesso rnetam6rfico atuou de forna variáve1, rnas não promoveu

o desaparecinento cornpleto dos ninerais originais nas rochas nais

afetadas, ao passo que nas unidades Catalunha e São Fidélis o

processo gerou evidências de anatexia tÍpica de gnaisses nigrnatí
ticos (conforrne Mehnert, 1968).

VÍ.2.1 - Minerais Sá1i cos

A desnisturação dos feldspatos observada na rnaio

ria das anostras do Bela Joana e do Angelirn e referida anterior-
mente no iten VI .1.1, tanto pode ter-se originado por ocasião do

abaixanento de tenperatura rnagnática quanto pode ter-se for¡nado

sob condições de tenperaturas rnetanórficas. De Waaril (1967) usou

a presença de mesopertitas corno uma indicação da ternperatura mí-

nima do metamorfis¡no de facies granulito, assulníndo que a neso-

pertita replesente exsolução de un feldspato originalnente homo-

gêneo. De qualquer forrna, o aparecirnento das pertitas ou antiper
titas nos feldspatos do Bela Joana e do Angelirn reflete nigra-
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ções de nateriais intragranulares, condicionados pe1.as estruturas
cristalinas dos rninerais.

Entretanto, a matriz recristali zada do Be1.a Joana,
constituída principalnente por nine¡ais quartzo r .feldspáticos e

que aparece en diferentes proporções nas rochas, é que .pode ser
considerada a geração de cristais sálicos desenvol-vidos con o rne-

tanorfisno, Parte dessa ¡natriz, particularnente os feldspatos a+

presentam finas antipertitas (testenunhos da desmisturação duran-
te o netamorfismo) , e outra parte, a geração de cristais relativa
nente nais finos, é constituída por grãos "feldspáticos 1ínpidos
ou sen desrnisturação. Praticanente toda a natriz recristalizada
encontrada nas rochas naciças, foliadas e gnáissicas, está condi-
cionada a intensidaile das deformações que afetaram as roçhas e

formou-se ãs expensas dos cristais quartzo-feldspáticos prinários
(cf. itens IV.1.a,b,c). O desenvolvinento da matríz representa o

estágio rnais avançado da migração de nateriais pa: a fora dos

feldspatos originais, cristalizando os grãos independentes da ma-

t'r íz ,

As análises quírnicas dos feldspatos de algunas a-
nostTas do Bela Joana apresentan diferenças nas cornposições. A

rnaior parte do plagioclásio da matliz das arnostras SF-55, SF-54,
SF-29 e SF-23 (Fig. V.10a) apresentan a tendência a urn leve enri-
quecinento no cornponente albita; essas anostras são dos donínios
foliados ou gnáissicos onde são nais evidentes o netamorfisrno e

as deformações na unidade.

A natriz granoblástica das rochas do Angelirn tarn-
bérn ocorre ern proporções variáveis, e grande parte dos rninerais
quartzo-feldspáticos desenvolverarn-se com o rnetarnorfismo, 0s felds
patos granoblásticos tenden a nostrar-se sern desrnisturação, e co'
no pode'ser observado na figura V.11,a, os cristais de plagioclá
sio, sobretudo das anostras .SF-45 e SF-76, apresentam un leve enri-
quecirnento en albita conparativarnente aos cristais maiores.
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VI . 2.1.1 - Gnaisses nigmatíticos

De ¡nodo geral, não há diferenças significativas
nas cornposições de plagioclásio porfiroblástico (ou porfiroclás-
tico) e a natriz das rochas analisadas do Catalunha e do São Fi-
délis, sugerindo una derivação direta por recristalização dos

cristais da matriz. Contudo, mudanças conposicionais u¡n pouco a-
centua¿las entre os feldspatos porfiroblásticos e a matriz poden
ser observadas nas anostras SF-18, SF-780 (Fig, V.IZa) e SF- 44

(Fig. V.13a), que ta¡nbén apresentan un conteúdo relativamente
¡naior en feldspatos (q.v. Tabela IV.4., análises nodais, cap.
IV).

Os intercrescimentos pertíticos e antipertíticos
dos fetdspatos porfiroblásticos dos gnaisses representan peque-
nos donÍnios orientados e esparsos nos cristais que, segundo Meh

nert (1968), são cornuns em rochas anatéctícas de alta temperatu-
ra.0 conteúdo do conponente ortoclásio (Otgt_g+-Abr_r) analisa-
do nas antipertitas do gnaisse SF-08 do São Fidélis, sugere a e-
levada solubilidade de potássio no plagioclásio en altas tenpera
turas. 0s intercrescinentos nais irregulares, corno gotas ou nan
chas, nos feldspatos já sugerem processos avançados de nigração
ou de substituição dentro dos cristais; as rnanchas albíticas (corn

gerninações polissint6ticas em direção ãs bordas dos porfiroblas-
tos) c{ue ocorren con freqtlência nos rninerais, parecen indicar re
ações entre os feldspatos a tenperaturas metamórficas relativa-
mente mais baixas. De acordo corn Mehnert (1968), o processo de

defornação também pode pronover ou anpliar a desrnisturação entre
os feldspatos pertÍticos através da coalescência das pequenas u-
nidades exsolvidas de albita, sendo que o tamanho e a forma das

pertitas não é só função da temperatura, nas depende tambén da

história geológica das rochas, especialnente dos efeitos das de-
fornações (q.v. itens IV.3a e IV.4a),
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vr.2,2 Mine¡ais Fê¡ni c o s

VI.2.2, a - Bela Joana

As principais transfornações netanórficas que o-
corren entre os minerais fônicos do Bela Joana já foran menciona
das anteriornente nos itens IV.1.a,b,c e descritas tambén no i-
ten IV.1.e. Aborda-se aqui alguns aspectos dessas transformações
relacionando-se as principais reações entte os minerais onde há
a quebra de associações anidras para hidratadas.

As tt,ansfoymações dos pit'oæênios para anfibõ1ios e biotitas
são conuns no Bela Joana, podendo-se observar en algurnas anos
tras sonente o desenvolvinento inicial de minerais hidratados
nas bordas de piroxênios, e em outras anostras reações rnais
avançadas, restando núcleos de piroxênio en meio a produtos
de transfornação. Na naioria dos casos, as reações não chega-
Tam a se completar, em parte devido ao esgotanento de algum
dos reagentes (água por ex.) ou ern parte devido a razões cin6
ticas; fatores catalíticos das reações cono as deforrnações,
são irnportantes considerando-se que atuaram con intensidades
diferentes na unidade charnockitõide.

A passagen do ortopiroæânio para hornbLenda en-
volve fases adicionais como .fontes de Ca, Al e Na para a forma-
ção do anfibólio. A participação do plagioclásio é inportante na

seguinte reação sirnplificada proposta por Beach (1980) :

9 (MC,Fe)Sio, + CaAlzSizOrNaAlSirO, * 6 Ca*Z + 10 Hzo

opx plagioclásio

4 Nao,rcar(Me,au)+,sSilÃI0zz(ou), + 12 ¡1+

hornblenda
(vr.1)

Nessa reação o Ca é consunido, podendo advir do

plagioclásio, tornando-o .un pouco mais albítico. Entretanto, o
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hiperstãnio das rochas tanbén nostTa passagen para cummingtonita
gerallnente en propotções subordinadas, necessitando da participa
ção de sÍlica para a reação proposta:

7 (Me,Fe)rSirO. + 2 SiO, + 4 H20 
- 

2 (Mg,Fe)rsirOrr(oH),
opx cunningtonita (VI . Z)

A cunningtonita geralnente aparece en rochas pou
co transforrnadas, e segundo Kerr (1978), esse ¡nineral apresenta
a razáo Fe/Mg relativarnente nenor do que o ortopiroxênio, levan-
do ao de s envo lvirnent o de opacos de ferro na associação. Con o a-
vanço das transforrnações, a curnmingtonita reage con o plagioclá
rio, originando-se a hornblenda que apatece a partir das bordas
da cunningtoni ta.

A tTansfornação do ortopitoæânLo em bdoþita e

qua.Ttzo necessita da participação do feldspato alca1ino, segun-
do a reação sinplificada:

+ 6 Hzo + 4 H+(Mg,Fe) zSiZOO 
+ t2 KAlSisoS

opx K- fe l dsp ato

K, (Mc , Fe ) + , sAI SioAl zoz 0 
(0H) 

4

biotita
+ 30 sioz + 4 K+

quaÌtzo
(vr.3)

En rochas que não contên feldspato alcalino,Kerr
(1979) sugere o envolvimento do componente ortoclásio das .anti-
pertitas para a formação de biotitas, Algunas lanelas de bioti-
ta podem conter quartzo (geralnente venular), denonstrando a pos
síve1 migração de sílica nas rochas; parte dessa sí1ica pode ser
utilizada na reação (VLZ). As razões Fe/Mg de biotitas e orto-
píroxêni"os não apresentan diferenças narcantes para favorever o

desenvolvimento de opacos na associação.

Por outro lado, De Waard (1965) sugeriu reações
para as rochas de Adirondacks que indicavan a transição da fa-
cies alnandina-anfibolito para a facies granulito durante o meta
norfisno progressivo. A esse respeito, pode-se salientar que a



-205-

reação sinplificada:

15 (Fe,Mg)Sio, + 4 KAlSi308 + NaA1SiJo8 * 2 CaA12Si20, + 5 H20 
-opx K-feldspato plagioclásio

NaCa, (Fe ,Mg) OAITSiUOZZ(OH) Z +

ho rnb 1e nda

+ 17 SiOz

2 Kr(Fe'Mg) s,sAlssis,sozo(oH)¿ *
biotita

é considerada tanbé¡n cono característica para o desaparecinento
do ortopiroxênio, levando ao aparecinento concomitante de hornblen
da e biotita. Esse tipo de reação pode ser proposta para o Bela
Joana corno indicação tla transição de facies granulito para associ
ação de facies anfibolito durante o retronetarnorfismo.

A transfornação do cLinopiroæônío em hornbLenda,
cono ocorre no enderbito SF-54 ou no gabro-norito SF-59A,, apresen
ta cono subprodutos o quartzo e a rnagnetita. O plagioclásio 6 en
volvido cono a fase adicional na reação, tal como ocoÌTe con a re
ação (VI .1) a partir do ortopiroxênio, tanbém proposta por Beach
(1e80):

9 Ca (Mg, Fe)SirOU + Ca AlrSirO*Na AISirOS + 12 H+

cpx plagioclãs io

2 Nao,rCar(Mc,te)¿,sA10,sSi7A1ozz(oH) 
z

+ Ca'o + 9SioZ+4HZO
quart zohornb lenda

Essa reação libera Ca, sendo
ca en cá1cio pode ser observada nas rochas,
cálcio tenha ido completar en patte o que é
(VI.1) quando há a quebra conbinada dos dois
cinento da nagnetita em parte se deve ã nais
hornblenda re lat ivarnent e ao clinopiroxênio.

(vr .4)

(vr. s)

que nenhuna fase ri-
pes s ive lnente esse

consunido na re ação
piroxênios. 0 apare -
baixa razão Fe/Mg da

pøva o anfíbõLio daA passagen do eLinopiroæãnío
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sáv,ie tz'emo Líta-ac tinoLit a em proporções subordinadas no grabro-
norito SF-594, ocorre praticanente sern o envolvinento de fases

adicionais, devido ã senelhança quínica entre esses rninerais ' A

reação sirnplificada proposta por Beach (1980) é:

+ 6 H+ 

- 
CaZ(Mg,Fe)SSigOZZ(OH), + 3 Ca*Z

an fib 61i o

(vr.6)

5 Ca(Mg,Fe)Sir0U
cpx

2 SíOZ + HZO

qr¡artzo

Da rnesna forrna que a reação (VI .5), o quartzo e

a nagnetita vão aparecer associados ao anfibó1io; o excesso de

ferro da reação é que origina a rnagnetita. 0 de s envo lvirnent o da

biotíta a paz,tir do cLinopíroæâni,,t deve ser semelhante ã reação

(VL3), corn o envolvi¡nento de urna fonte de K+ adicional, possi-
velmente o feldspato alcalino, por6m, raranente foi observada al
guma fase abrigando o Ca resultante dessa reação, é possívet que

parte do cálcio tenha pernanecido no sisterna para voltar a ser

reagente noutras reações (p.ex. a reação VI.1).

2. A transfoz'maçã.o de anfibõLío em bíotita ê uma feição colnuln

no Bela Joana, sendo necessário para tanto una fonte de K se-
gundo a reação de Beach (1980):

2 N"0,rCar(Me,te)4,sAlO,SSiZA10ZZ(OH), + 16 H

hornb lenda

KZ (MC, Fe) 
O, TAISiUAIZOZO 

(0H) + * 8 Si0, + 4 ' 5
(Mg,Fe)*2 * 4 C^*2

biotita
+ Na+ + 8 HZO (Vi. 7)

Essa reação libera cu*2, Na*' (Mg,Fe)*2 e sí1i-
ca, sendo que o Na pode ser incorporado no plagioclásio albíti-
co e a sÍlica no quartzo que nornalrnente é visto como inclusões

venulares na biotita; o Ca e o fer¡o podern ser perdidos para o

siStena. Raramente são encontrados o epidoto e o esfeno associa

dos ã biotita derivada da hornblenda no Bela Joana; epidoto e es

feno poden consumÍr parte do C^*2 e do Fe liberados, porén,a for
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nação de epidoto necessita de urn excesso de Al na reação (VL 7) ,

sugerindo o envolvinento do feldspato potássico cono reagente.Re
lacionando-se o coeficiente de distribuição a esses rninerais,tern
-se que as biotitas derivadas de hornblenda do enderbito SF-54 e

do gabro-norito SF-67 aptesentan valores de Kd.Mg-Fe ern tor:no de

i,0, senelhantes aos encontrados, nas hornblendas e biotias en
equilÍbrio, por Saxena (1968) nos charnockitos de Varberg,na Su6
c1a.

3. A transfoz,nação da granada en biotita ocoÌre conunente nas ro
chas, e correlacionando-se a associação com granada de De Wa-

ard (1965) para o rnetarnorfis¡no progressivo, a reação propos-
ta para a quebra das granadas do Bela Joana torna-se:

8 (Fe,Mg)Si0a + (Fe,Mg)¡AlZSisorZ + 4 KAlSij08 + 4 HZ0

opx alnandina ortoclásio

2 Kr(Fe,Mg) 
S ,5AIssis , soZO 

(0H) 4 * 12 SiOz

biotita quartzo
tvr.81

Essa reação é coerente corn o desenvolvinento do
quartzo nas fraturas da granada ou associado à biotita. En ro-
chas onde o feldspato alcalino é praticanente ausente, parte do

conponente ortoclásio das antipertitas pode suprir a deficiência
en potássio, como sugerido por Kerr (1979).

O surgirnento das biotitas ttan6forrnadas a par-
tir de piroxênios ou mesno de anfibó1ios ! corno visto acina, ge-
ralnente envolve feldspatos nas reações. A biotita tanbén apare
ce associada à matríz recristalizada quartzo-feldspática, estan-
do presente en.pequenas proporções en anostras pouco transforna-
das ou nesno em proporções relativamente rnaiores (até pelo rnenos

20e" em volurne; tabela IV.1, cap. IV) nas mais afetadas pela de-
forrnação e rnetanorfisno. Para a fornação da biotita secundãria é
necessário o ingresso de pelo rnenos Fe e Mg aos ninerais da Íra-
triz recristalízada, o que pode ser relacionado a urna possíve1
redistribuição de elenentos nas rochas (una parte pode ser o a-
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proveitanento dos subprodutos da reação VI .7). A entrada de f1u
idos ricos ern potássio pode ter sido responsável por algurnas rea
ções geradoras de biotita, principalnènte nos tipos litológicos
deficientes em feldspato alcalino cono fonte de potássio.

A cornposição quínica de biotitas apresenta un
padrão de variação de Al e Ti ern função do grau de rnetanorfisrno
(cf, item V.4). Contudo, Janardhan et 41. (1982) considerararn ¿

distribuição do F entre anfibólios e biotitas coexistentes como

um dos critérios para estabelecer se os minerais são retToneta-
¡nõrficos ou prinãrios nas rochas charnockíticas do sul da lndia.
As biotitas prirnárias de urna deter¡ninada área apresentavam con-
teúdos de flúor relativa¡nente constantes (entre t e 1,5%) e su-
periores ãs biotitas de origen retrornetarnórficas, entre essas ú1

tinas as derivadas de ortopiroxênios e anfibólios. Os autores re
conhecerarn tanbém as biotitas retrogressivas, associadas con bio
titas aparentenente prinárias, pela textura e baixos conteúdos
en F e TiOr.

No Bela Joana, as flogopitas do charno- enderbi
to SF-29 apresentan feições texturais e quÍrnicas significativas
que podem ser atribuÍdas co¡no prirnárias; os conteúdos relativa-
nente elevados em Ti02 e F (tabela V.5) de outras biotitas (amos

tras SF-23 e SF-57) tanbén pode levar ã mesrna conclusão. Por ou-
tro lado, biotitas e anfib6lios coexistentes no enderbito SF- 54

e no gabro-norito SF-67 apresentam conteúdos en f1úor relativa-
nente sinilares, denonstrando que os minerais reequilibraram- se

quinicanente entTe si, durante o metarnorfisrno.

VI.2.Z.b - Angelim

A biotita pode ser o rnineral fênico principal
ern grande parte das amostras do Angelirn. A conposição quírnica de

três amostras do granit6ide indicam que a biotita provém princi-
palmente da transfor'mação da hornblenda (cf. itern VI .1'2'b), po-
rém, evidências de biotita prinária tanbénr foran referidas no i-
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ten. IV.2. c.

- A transfornação da hornbLenda en biotiúa requer uma fonte de po

tássio e deve ser sernelhante ã reação (VI .7) descrita anterior
nente, sendo facilnente encontrados nesse caso as fases que a-
briguern os subprodutos da reação. Entre os subprodutos ocolren
o quartzo, epidoto, esfeno, carbonato e Ìnagnetita (às vezes

tanbén a ilnenita) associados ã biotita, geralnente observados
entïe as lanelas, podendo t anbé¡n encontrar-se aí lestos de horn
blenda, As relações quínicas da biotita transfornada da horn-
blenda já foran referidas no iten VI .Z'2.

- A transfoz,mação da granada en biotita envolve o feldspato alca-
lino cono fase adicional , segundo a reação sinplificada:

(Mg,Fe)SA1ZSig0:_Z + 2 KAlSi308 + 2

alnandina K- fe ldspato

+ K(Mg,Fe)rAlsirolo(oH)2 + 3 sioz
biotita quartzo

HzO 

- 

KAl3si3010(0H)2
rnus covi t a

(vr.e)

A reação é coerente con quartzo e rnuscovita obser
vados entre as larnelas de biotita em grande parte das anostras do

Angelirn; a muscovita apatece preferencialrnente sob a forna de in-
tercrescimentos. o aparecirnento de nagnetita associada ã biotita
se deve à tazão Fe/Mg relativarnente alta da almandina (entre 0'81
e 0,87) .

A biotita associada à matriz granoblástica quart-
zo-feldspâtica pode ter recebido os elenentos ferronagnesianos ne

cessários pala sua fornação atrav6s de uma redistribuição geral
dos elenentos nas rochas. As transfornações dos rninerais em gran-

de parte estão condicionadas a un aporte de água ao sistena duran

te o netanorfis¡no, favorecendo en alguns casos a entrada de potás

sio ern rochas deficientes en feldspato alcatino, e gerando a bio-
tita que é abundante no granit6ide.
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VI .2.2. c - Gnaisses nignatíticos

Os gnaisses nignatíticos poden ser separados en
nÍveis félsicos e fé1sico-internediários rnais ou rnenos ricos en
biotita e granada (cf. itens IY.3,a e IV.4.a). De outra forma,
os níveis leucocráticos e mesocráticos se corre l aci onari arn .res-
pectivanente a leucossornas e nesossonas, adotando-se ulna nonen-
clatura descritiva cono apontada por Johannes G Gupta (1992) e

Henkes Ê Johannes (1981). Segundo esses autores a principal dife
rença entre mesossonas e leucossornas é o conteúdo en feldspato
alcalino, sendo que a quantidade de leucossona aunentaria gradu-
almente con o netanorfisno; os níveis de neossona corresponderi-
am aos níveis gnáissicos relativamente mais ricos em ninerais fê
rnicos. 0s leucosso¡nas do Catalunha e do São Fidélis estariam re-
lacionados aos níveis mais ricos ern rnatriz granoblástica ou aos

níveis e listras f61sicas, bem corno ao cordierita þranito (amos

tra SF-78D) ou rnesno aos níveis graníticos (arnostra SF-088) in-
tercalados aos gnaisses nigrnatíticos.

As texturas dos leucossonas do Catalunha e do

São Fidé1is, incluindo-se os níveis e listras graníticas (p. ex.
anostras SF-78D, SF-03, SF-088) e as porções de biotita gnaisses
e granada-biotita gnaisses hornogêneos (SF-06, SF-21 e SF-22) , a-
presentan feições conuns entre si que indican ser remanescentes
dos gnaisses que thes derarn origem. Entre essas feições se desta
can as inclusões nos porfiroblastos de feldspatos (algumas fei-
ções são poiquiloblásticas) e de quartzo, cono as de biotita, de

quartzo nos feldspatos, plagioclásio no K-feldspato, fetrdspatos
no quartzo, K-feldspato no plagioclásio, rutí1o, ilnenita, nagne
tita ou esfeno. Tais texturas tambén indicam que durante o neta
morfisrno essas porçõos de rochas foran parcialmente fundidas e

cristalizadas, englobando os rninerais reliquiares.

Por outro lado, os níveis gnáissicos ou nesosso-
rnas das unidades que en grande parte aparecen preservadas como

bandas perniten supor tanbén que porções de leucossonas possan
ter se desenvolvido de un material fonte relativamente nais f61-
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sico do que os nesossonas encaixantes. porérn, nen todos os leu-
cossornas pertencern ã ¡nesna geração ou foram retomados durante o
metanorfisno, podendo-se citar os níveis graníticos estirados e
tÌanspostos que aparece¡t intercalados e paralelos a leucossomas
pouco deformados. 0s mesossornas e leucossomas defornados con in-
tercalações de leucossonas ou porções de biotita gnaisses e de
granada-biotita gnaisses honogôneos tambén sugerem variações na
intensidade da defornação durante o netamorfisrno, pernitindo o
desenvolvirnento de rochas sob condições de deforrnação relativa-
mente mais brandas, possivelmente no final do processo.

As observações texturais dos gnaisses nignatíti-
cos indican claramente que a nuscovita, quando presente, 6 retro
gressiva nas rochas. Esse nineral pode aparecer intercrescido com

a biotita ou eln agregados irregulares substituindo o K- f,eldspa-
to. Contudo, a desintegração da ¡nuscovita em presença de quartzo,
de acordo con a reação experirnentalmente observada:

¡nuscovita + quartzo K-fetdspato + A12si05 + Hzo (vI .10)
define o começo do netamorfisno de alto grau ã pressões de água
inferiores a 3,5 kb, enquanto que a naiores pressões, a rnuscovi
ta desaparece en presença de quartzo e plagioclásio, formando u-
na nassa fundida anat6ctica na faixa resultante (tenperatura de
660cC a 3,5 kb e 615çC a 10 kb) de condições para coneço da fu-
são ern gnaisses corn muscovita, definindo o corneço do netanorfis-
no de grau forte sernpre que a pressao de água for naior do que
3,5 kb (Winkler, 1976). Portanto, â tenperatura de equilíbrio pa
ra os gnaisses nignatÍticos está dentro do canpo de estabilidade
da sillinanita e acirna da ternperatura de reação para a quebra de
muscovita + quartzo.

As associações sillinanita-quartzo, granada-si1-
lirnanita ou sillirnanita-biotita comumente encontradas nos gnais-
ses nignatíticos sugerem a formação da granada segundo a reação
sinplificada:

biotita + sillirnanita + Z quartzo gr anada + ortoclásio
+ HzO (Vr. tl)
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O plagioclásio deve exercer urn papel inportante
para que essa reação seja possíve1, pois a .granada pode fornar
ou reabsorver o componente grossulária de acordo corn a reação:

3 anortita = grossulária + 2 A1ZSiOS + quartzo (VLlIa)

As pequenas inclusões de glanada encontradas no
plagioclásio da amostra SF-02 parecen mostrar que esse úl.tino
substituiu a granada de acordo con essa reação parcial. A ilmeni
ta ou rutilo são fases inportantes en titânio tanbém envolvidas
cono produtos de reações onde a biotita é un dos reagentes. No

entanto, em alguns casos, o par biotita-sillinanita não aptesen-
ta feições texturais estáveis, sugerindo uma coexistência ante-
rior desses minerais, quebrando-se posteriormente de acordo com

a reação (VI .11). Por outro lado, a biotita e a sillimanita coe-
xistern com a granada e¡n leucossonas e ¡nesossonas, porérn, observa
-se que há uma tendência de diminuir a abundância da biotita nos
leucossomas, o que tanb6n sugere uma possíve1 reação de desidra-
tação envolvendo a biotita, con plagioclásio e quartzo adicio-
nais conforme se deduz da reação:

Fe-Mg biotita + quartzo + anortita = K-feldspato + Fe-Mg-Ca gra-
nada + HZO

As reações (VI .11) e (VI .12) são getadoras de granada e poderi-
an explicar ao nesno tenpo as inclusões dos ¡nesrnos minerais toma
dos corno reagentes na reação. O K-feldspato gerado através da bio-
tita e de biotita-sillinanita não se concentra ao ïedor dos mi-
nerais que lhe deran origen rnas é una fase comum nas rochas.

A cordierita pode estar presente nos nesossonas
e leucossornas do Catalunha. Nos nesossonas, a cordierita ocorre
en nÍveis rnais ricos en sillinanita ou en feldspatos, ou nesmo

constituindo uma associação a cordierita-sillinanita-granada ro-
deada pela biotita; en alguns casos, a cordierita nostra inclu-
sões pequenas de siltimanita e biotita, Essas feições texturais
demonstram que a cordierita näo está dissociada de seus reagenF
tes, indicando que pode ser gerada a partir das duas reações sim
plificadas:
3 cordierit 5 quartzo + 2 granada + 4 sillirnanita (VI .13)
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+

biotita + I sillimanita + 13

3 cordierita + ? almandina +
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quartzo 

- 
Z K- fe Ldspato

2 Hzo (vI. 14)

Essas reações foran deterninadas expe r irnent a lmen-
te. Holdaway Ç Lee (1977) salientara¡n que a relativamente baixas
pressões a cordierita rica em Fe coexiste con a associação bioti
ta-sillinanita-K-feldspato, enquanto que a pressões noderadas a

cordierlta rica ern Mg coexiste com as associações biotita-sitli-
nanita-K-feldspato e alnandina-sillinanita-K-feldspato. Segundo

os autores, as reações (VI .13) e (VI.14) ocorrern sob condições
de facies anfibolito superior a granulito, podendo gerar um fun-
dido a 715çC com onro= P, ou então, un fundido sob Prro reduzi-
da (con XH-o entre "0,4 e 0,6) e 50cC acina da reação"de quebra

da nuscovifa (p.ex. reação Vf.10). O decréscimo da PHr. nove as

reações (VI.13) e (VI.14) para nais baixas tenperaturãs (cerca
de 100eC), ao mesno tenpo que aumenta a tenperatura requerida pa

ra fusão; XHro não pode ser rnuito baixa devido a associação de

biotita com éordierita e alnandina.

A desidratação progressiva favorece o equilÍbrio
K-feldspato-cordierita-alrnandina, porén, Winckler (1976) observa
que nas 'reações deslizantes' os reagentes e produtos coexistern
dentro de um intervalo de pressão e tenperatura. A reação (VI.13)

é diferente de outras reações s6lido-s61ido apresentando u¡na in-
flexão negativa, isto 6, a tenperatura decresce con pressão cres
cente, en função da razão Mg/Fe; se essa razão aunenta, o canpo

da granada é reduzido e o da cordierita se estende na direção de

pressões nais elevadas, No cordierita granito (anostra SF-78D),a

cordierita apresenta na cornposição conteúdos apreciáveis de Mg

(cerca de 74 nole%) , na fórnura A1t(M8r,4F"0,s)Alo,gsiS0re.

A pïesença da gr anada na rocha sõ é notada ern neio

quÍrnico nais favoráve1, junto ao contato com gnaisse rnignatítico
encaixante. A presença da hornblenda e esfeno en mesossonas do

São Fidé1is (anostra SF-04; biotita gnaisse tonalítico) leva ã

fornulação da reação s inp 1i fi cada :

biotita + plagioclásio + quartzo = hornblenda + K-feldspato + es

feno (vI ' ls)
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que, segundo Winckler (1976), é fonte de K-feldspato se a rocha
for aquecida por un apreciável interValo de tenperatura que se es
tenda alé¡n do coneço da anatexia; una pequena parte da biotita 6

consunida gerando una tanbé¡n pequena quantidade de K-feldspato,en
relação ã de plagioclãsio e quartzo, tendo-se geralnente no come-

ço da anatexia una nassa fundida granodiorítica. A cornposição das
biotitas do São Fidélis favorece¡n o aparecirnento de il¡nenita ou
rutilo e'nagnetita incorporando o Ti e Fe liberados na sua trans-
fornaç ão .

A reação (VL15) tanbérn pode ser atribuída a ní-
veis mesocráticos da unidade Santo Eduardo onde ocorre a associa-
ção biotita-hornblenda, como é o caso da arnostra SF-36 (cf . ítem
IV.5.a). As reações retrometan6rficas são relativanente conuns no
Santo Eduardo, encontlando-se reações de transformação da horn-
blenda em biotita, con epidoto, clinozoisita e opacos associados
ãs lanelas; en anfib6lios-biotita gnaisses (arnostra SF-37-2) e an

fibó1ios-hiperstônio-biotita gnaisses (arnostra SF-37) são comuns
as transfornações de piroxênios para anfibõlios (hornblenda- cum-

mingtonita - grunerita) e biotitas.

VI.3 - GEOTERMOMETRIA E GEOBAROMETRIA

A partição de elementos entre as diferentes fases
nineralógicas coexistentes das unidades litol6gicas estudadas per
mitiran estimar as condições de tenperatura e pressão durante o

metanorfisno. As tenperaturas de equilíbrio das unidades f orarn es

tinadas por equilíbrio de troca de Fe-Mg entre ortopiroxênio-cli-
nopiroxênio, biotitargranada e hornblenda-granada; a partição do

Na foi considerada entre o plagioclásio e hornblenda. As pres-
sões durante o netanorfismo foram calculadas a partiï das associa
ções en equilíbrio : ortopiroxênio-granada e gr anada-plagioclásio-
A1ZSi05- quartzo.

As feições texturais e as partições de eleÍnentos
indican se as fases coexistentes estão ern equilíbrio. A partição



-2IS-

de Ca:Mg:Fe*2 ¡figura V.3, cap.V) e de Fe-Mg (figura V.4) entre
ortopiroxênios-clinopiroxênios coexistentes ¡ìostran que os mine-
rais se equil"ibraram sob condições netamórficas. A distribuição
de Fe-Mg entre as diferentes fases rninerais das unidades Bela Joa
na e Angeli¡n e das unidades Catalunha e São Fidélis estão repre-
sentadas respectivanente nas figuras VI.2 e VI.3. Os diagranas
nostran que os equilÍbrios quínicos foran atingidos
dos casos.

na malorl a

VI .3.1 - Ge otermonetria

VL3.1,a - Geoternometria de ortopiroxênio e cIi-
nopi roxêni o

As tenperaturas de equitíbrio de pares de piroxê-
nio enfocarn cá1culos enpíricos que consideran a distribuição de

elenentos entre as fases coexistentes, fornecendo urna avaliação
das condições de equilíbrio durante a cristalízação ou recristali
zação destes rninerais.

Wood & Banno (1973) desenvolverarn urna aproxirnação
empÍrica no sistema FeCaMgSir0U -MgtSirO, para calcular a tenpera-
tura de equilÍbrio em associações naturais a dois piroxênios. E-

les consideraram que, ern sisternas ricos em ferro, o ordenamento
dos ãtomos de Fe e Mg nas duas posições catiônicas do ortopiroxê-
nio, seguem a segunte reação de troca:

Fe(M2) + Mg(Ml)- Mg(M2) + Fe(M1)

Nesse nodelo a partição de Fe'' entre as posições
Ml e M2 do ortopiroxênio a razão Fe/ (Fe+Mg) é baixa, e há desvios
da condição ideal do Fe nos nembros finais ferroso da solução só-
lida, Entretanto, Wood g Banno (1973) preferiram nanter o rnodelo
ideal nas duas posições por sinplificação. Assirn, os parâmetros

de atividade-conposição considerados são l
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"fi!)si,ou =t*ilÊ.xfr]r.n* " "fi!]s',ou =r*ilÊ .x$]r"n*

sendo que , na razão rfi!)sirou t"faeulsirou, é assu¡nido que os íons

rnaiores (Ca,Na,Mn) presentes nas estruturas dos piroxênios situ-
am-se en MZ enquanto que os nenores, de coordenação octa6diica.,
en Ml (41+3, ct*3, Ti*4, F"*3). supondo que os locais de ocupa-
ção são'subtraídos destes Íons, as porções Ml e M2 perrnanecem
preenchidas com Fe e Mg, e para obter *ilÈ " *il! e a razão Me/
(Mg+Fe) , a raz-ao das atividades resultantes difere rnúito pouco
daquela obtida con a distribuição aleat6ria de Fe e Mg, Dessa
rorna, t" (.fiËirrrou/.fifll sirou) aunenta com tfl:., rerrerindo

num acréscirno da niscibilidade do cornponente ortopiroxênio no
clinopiroxênio ern direção ao termo final ferroso. A expressão da

tenperatura de equilíbrio proposta para o par orto- clinopiroxê
nio para diferentes anbientes geológicos e para fases de composi

ções diversas é:

- 10202r(Ke) = r" i"fi!*siroul"fillsirou) 7,6s xi:x + s,88 fx!!xlz-+,0

onde x!!x = Fe*Z/(Fe*Z* Mg)opx; " "fiäzsizo. = (xilz . xfr]ln,. =

= (Mg/ Ca +Mg+Fe 
+ 2 +Mn+Na) M2. (Mg/Fe*3*Fe*2*41+f i+[¡+],'tg)lr,tl

0s autores reproduziram as tenpeÌaturas de equi
brio observadas e calculadas por outros rnétodos e consideraran
exatidão a + 60çC.

A tabela VI .1 apresenta estinativas de temperatu-
ra ern três amostras (SF-67, SF-594 e SF-54) da unidade Bela Joa-
na através do nétodo Wood Ê Banno (1973). As estimativas de ten-
peÌatura variam de 783çC a 862çC con urna nádia de 816çC, que com

uma correção de 60çC torna-se 756eC, de acordo com a correção de

crescente proposta por Wood (1975) para temperaturas obtidas por
esse rnétodo.

rí
a
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ÎABELA VI. 1

GEOÎERMOMETRIA OPX-CPX

BELA JOANA

(ulood & Banno, 1973; Wood, t9?5)

ÁDoatra "illrr.ou {llrrrou *33'

sF-67 o,0446 o,6904 O,3?5
sF-59A O,0481 O,2353 o,485
sF-54 O,0332 Ot2270 O,529

T¡c T¡c (cor. )

?83r 723.

8621 802.

803¡ 7431

o,5o 665 e

o,49 630¡

o,53 7!O1

0,52 >7251

0,62 54Or

0,6 2 665 r

0,68 630¡

0,68 690 I

A¡¡ost¡a Na(A)

sF-67-1 O,34

sF-67-2 O,31

sF-54-1 O,31

sF-54-2 0,35

sF-75-1 O t24
sF-75-2 O,3 2

sF-76-X O,30

sF-76-1 O,32

Anostt.a ( xFe/xMg ) s¡

sr-75-1 6 , ?66

sF-7s-2 6,569

sF-76-X 7,242

sF-76-1 7,356

TABELA VI .2

GEOTERMOMETRIA ANFIB. - PT

( Speai, 1981 )

(A) xl'1.(r ) X¡b

Bele Joana

o,49 O,41

o,53 0,37

o,35 O,47

o,31 O, s3

Ange¡1m

o,48 O,33

o,38 0,46

o,38 O,44

o,35 O,48

rÀBELA VI.3
GEOÎERMOMETRIA ANFTB. - CRA

ANCELIM

(Grahan & PoweIt, 1984 )

( xFe /xMg ) hb

7,?42

1,819

2,OA7

2 ,724

xc"-F.

0,243 699 !

o t24O 775e

0,249 733 r

0,250 736 r

Kd

3 ,884

3,611

3 ,489

3,463
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Lindsley (1983) desenvolveu um terrnôrnetro gráfi-
co para dois piroxênios baseando-se na deterninação do equilí-
brio para piroxênios puros en Ca-Mg-Fe ern urn arnplo intervalo de

P-T. A construção do geoternônetro baseia-se nas relações de fa-
se para os siste¡nas binários Diopsídio-Enstatita e Henderbergita
-Ferrossilita, e é apresentado para condições de tenperatutas de
800cC a.1200eC e pressões de l- atn a l-5 kb. Cada piroxênio forne
ce uma estinativa independente de temperatura, perrnitindo o con-
fronto dos resultados para os pares minerais ou temperatura níni
na de forlnação.

A figura VI .4 apresenta o diagrama DiopsÍdio-Ens
tatita-Hedenbergita-Ferrossilita de Lindsley (1983) com isoter-
lnas para pressões de 5 kb. Os piroxênios nostraran temperaturas
relativarnente mais baixas do que as obtidas pelo nétodo de Wood

6 Banno, sendo que as cornposições dos clinopiroxênios foram pro-
jetadas nas isotermas variando de 500çC a 550eC enquanto que os

ortopiroxênios forarn projetados na isoterrna de 600cC. Esses va-
lores nostram que o esquena de projeção gráfica de LÍndsley é en
pírico e aproxinado, introduzindo inprecisões con a proximidade
das isoterrnas para os ortopiroxênios, ou rnesno indicando que a

média de 550çC pode representar a tenperatura nínina de fechanen
to da conposição dos piroxênios no rnetamorfisrno. As tenpenaturas
foran obtidas através de análises por rnicrossonda eletrônica, e

por essa razão as baixas tenperaturas poden ser atribuÍdas ã ex-
clusão de análises de exsoluções dos piroxênios ou podem indicar
efeitos retrogressivos nos rninerais; pequenas quantidades de ex-
soluções nos ortopiroxênios podem acusar urna diferença de at6
100cC nas temperaturas.

VT,3.1.b - Geoternornetria de anfibólio e plagio-
clásio

A relação de equilíbrio entre as conposições de

plagioclãsio e anfibólioq cálcicos coexistentes e o grau de rneta

rnorfismo é reconhecido através da reação ¡
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FIGURA VI .4 Dlagraña Dlopsíd1o-EnstÂtf ta-Hedenberglta_FerrosslIlta para
orto e c11nop1¡oxênlos coexjstentes da unldade BeIa Joana,
com as lsotermas obtldas por Llndêley (19g3) para pressões
de 5 kb.



NaAl-Sir0, + CarMBrSirOZZl3H) ZZ =

albita tremol ita

-) 7't -

NaCarMgrAlSí70ZZ(OH)ZZ + 4 SLOZ

edenita quartzo

que controla a partíção do Na entre o plagioclásio e o anfibólio
com o aunento da tenperatura, tornando o plagioclásio progressi-
vanente nais cálcico e o anfibó1io nais sódico e alurninos o . Spe ar
(1981) mosttou que essa reação ocotre con transferência de rnassa
e descre've a variação da ocupação da posição A do anfibótio con
a conposição do plagioclásio; a reação tanbén ocorre para a di-
reita con o aumento da tenperatura e resulta no aumento da pro-
porção modal do qùartzo e decróscimo na de plagioclásio e uma mu

dança na cornposição do anfibólio de trenolita para edenita, En
paragêneses naturais a partição de elementos entre anfib6lio e

plagioclásio não apresenta conportanento ideal, nas pode ser ava
liada e¡n base enpírica através da porção ideat da constante de e

quilíbrio:

Kd = Xr.ru¡R¡/x D (A). Xab; ond" Xxu¡e¡ = Na(A)/tta(R; + ¡ (A)

!(A)=1-Na(A)-K(A)

O nodelo de variação de Kd con a temperatura pro
posto por Spear (1981) utiliza una projeção gráfica de isoternas
que representam conexões entre composições através de intervalos
de niscibilidades e conexões ao longo de linhas de Kd aproximada
nente constantes representando niscibilidades conpletas entre as

conposições dos rninerais. Para os parânetros da equação XN"(A),o
Na(A) representa o s6dio na posição estrutural A do anfib6lio e

D (A) 6 o vazio na posição A do anfib6lio.

0 diagrarna da figura VI .5 nostra a 'variação da
fração rnolar do Na na posição A do anfibólio (Xnr(n) ) versus a

variação da fração rnolar de albita no plagioclásio (XOO) associ
ando ã tenperatura de equilíbrio dos conjuntos de amostras. As

anostras do Bela Joana, con dois pares de rninerais en cada anos-
tra, caem no intervalo de tenperatura entre 630c e 710cC, corn ni
dia de 670eC; um par de anfibólio-plagioclásio da amostra SF- 54

situa-se un pouco aciina da isoterna de 72SeC. 0s dois pares de
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minerais ern cada anostra do Angelim caen no intervalo entre 630e
e 690qC, co¡n nédia de 660cC; um par de anfibólio-plagioclásio da

anostra SF-75 apresenta erro elevado, situando -se isoladanente
dos conjuntos de a¡nostras. Spear (1981) considera que, possíveis
erros no cálculo du XN"(R) podem apresentar erros maiores que
100çC para nais ou para nenos. Somente as conposições das bordas
dos pares minerais fora¡n consideradas nos cálculos. Portanto, a

temperat'ura estinada para os dois conjuntos de anostras, Bela Joa
na e Angelin, atrav6s do ¡nétodo de Spear (1981) pode ser conside-
rada por volta de 660eC. A tabela VI .2 apresenta os parânetros u-
tilizados e as tenperaturas estinadas para cada arnostra das uni-
dades .

VI.3.1,c - Ge o te rrnorne t r i a de anfibólio e granada

O geotermôrnetro de Graham Ê Powell (1984) se ba-
seia na partição de Fe-Mg e na fração nolar do Ca na granada en-
tre hornblenda e granada coexistentes en equilíbrio através da e-
quaç ão :

T(Ke) = 2880 + 3280 XCa,sr/ In Kd + 2,426

onde Kd = (xr"/xMs) Cr / (XFe/\s) hb

Essa calibração apresenta certas lirnitações, entre
as quais a sua aplicabilidade a tenperaturas rnetarnórficas inferio
res a 850çC, a rochas com granadas enpobrecidas ern Mn e a horn-
blendas de conposições relativanente Testritas, netanorfisadas
sob condições de baixa atividade de oxigênio. Apesar dessas lini-
tações os autores de¡nonstraram que o geote¡nônetro granada- horn-
blenda apresenta r.esultados satisfat6Tios se cornparado a outros
n6todos geoterrnonétricos.

As temperaturas estinadas para o granitóide Ange-

lirn através do nétodo de Grahan q Powell (1984) situam-se no in-
tervalo entre 699e e 736çC. con ¡n6dia de 7L7cC, utilizando sornen-
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te as conposições das bordas de dois pares rninerais en cada arnos

tra.0s parânetros utilizados e as tenperatutas estirnadas para o

Angelin encontran-se na tabela VI .3.

VI .3.1.d - Geote¡mometria de granada e biotita

' Perchuck et a1 . (1981) consideraïarn o geoternôme
tro baseado na partição do Fe-Mg entre granadas e biotitas coe-
xistentes ern equilÍbrio, utilizando expressões ternon6tricas re-
finadas obtidas atTavés da compilação de paragêneses naturais a

temperaturas caracterizadas a partir de trabalhos experimentais.
A equação termon6trica de Perchuck et a1. (1981) é:

In Kd", __ = 3416,4 / T - 2,30T28;D1-gr

onde Kd = (XMg/1-xMg)bi. (1 - Xur/X¡4r)tr e XMB = Mg/(Mg+Fe+Mn)

A tabela VI .4 apresenta os parânetros obtidos a

partir das bordas dos pares de granada-biotita e as tenperaturas
estinadas para cada anostra das unidades Bela Joana, Angelin, Ca

talunha e São Fid6lis. As tenperaturas estimadas en duas arnos-

tras do Bela Joana (SF-29 e SF-55) variarn de 671ç a 737çC, com

n6dia de 704jC; as tenperaturas ern três anostras do Angelin (SF-
45, SF-75 e SF-76) variam de ó33c a 677eC, con n6dia de 655cC;as
anostras do Catalunha (SF-18, SF-19 e SF-63) resultam na tempera
tura da orde¡n de 688cC, em in6dia, enquanto que as anostras do
São Fidélis (SF-O8, SF-43 e SF-44) indican a tenperatura nédia
relativarnente nais elevada a 744çC. Portanto, segundo o n6todo
de granada-biotita de Perchuck et aI . (1981) o conjunto de arnos-

tras das unidades estudadas apresenta una tenperatura por volta
de 700cC.

O geotern6petro de granada-biotita de Ferry q

Spear (1-978) tanbén se baseia na partição de Fe-Mg dos pares rni-
nerais, foi definido sob condições experinentais eìm intervalos
de 2 a 7 kb, para tenperaturas inferiores a .800çC, consistente
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. TABELA VI.4
GEOTERMOMETRTA, GRA .= BIO

(Perchuck et at. , 1981)

Amostrâ

sF-29

sF-55

SF-45

SF-75

sF-76

SF-18

SF-19

sF-63

SF-O8

SF-43

SF-44

ln Kd TcC

1 ,318 67It
1,O82 737e

1,293 677e

L,449 637 r

1,469 633e

1 , 28O 681r

1,213 699e

L,226 695 c

1,115 727e

L,L74 7!Oe

o,945 779e

*rr-r" xMg-bto

o,369

o,253

o ìL7A

o,118

o, 106

o,308

o,395

o, 368

o ,262
o,279

o,279

Bela Joana

o,686 3,736

o,5oo 2,952

Angellm

o,44L 3,643

0,363 4,259

o,34O 4,344
Catalunha

0,619 3,598

o,687 3,363

o,665 3,4O9

São Fldétls
o,52O 3,0s1

o,556 3,235

0,499 2,574
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com a expressao:

ln Kd = - 2109 / f¡fc¡ + 0,782

onde Kd = (Mg/Fe)$ / (Mc / Fe)bi

0s autores nostÏaram que a partição Fe-Mg entre
a granada e biotita se comporta de nodo ideal no intervalo cornpo

sicional entre 0,8 e 1,0 da raz-ao Fe/(Fe * Mg), sendo que o Kd

é tanbén função do conteúdo de Ca e Mn das granadas e de Ti e

AIVI das biotitas, o que linita a aplicabilidade do ¡n6todo termo
nétrico a sisternas que não contên quantidades significativas des
ses elenentos. A calibração de Ferry ö Spear (1978) apresenta u-
na exatidão de aproxirnadamen te + 50eC para sistemas essetcial-
rnente ferríferos; no rnetarnorfisno de facies anfibolito superior
a granulito, as biotitas sofrern urn acr6scino de Ti, F e CI ,o que

leva a una tendência errática do nétodo (Bohlen 6 Essene, 1980).

As ternperaturas estirnadas para o Bela Joana vari-
an de 787ç a 869çC, con n6dia de 828çC; para o Angelín a tenpera
tura ¡nédia é de Z3gcC. A tenperatura nédia estinada do Catalunha
ê ðe 77sec, enquanto que a do São Fid6lis 6 de 820çC. A tempera-
tura nédia do conjunto de anostras pelo método de Ferry 6 Spear
(197S) está en torno de 787eC, apresentando una diferença para
nais de cerca de 87cC se conparada à tenperatura obtida através
do nétodo visto anteriormente. A tabela VI .5 mostra os parâne-
tros utilizados e temperatuïas estimadas para as unidades estuda
das ,

vr.3.2 Ge ob arorne t¡ i a

VI .3,2.a - Geobarornetria a ortopiroxênio e grana
da

A calibração dq geobarônetro de Hatley Q Green

(1982) para sisternas a FeO-Mg0-41203-Si0Z e a CaO-FeO-MgO- AlrO,
- SiOZ é baseada nos trabalhos de Wood 6 Banno (1973) e de Wood

(I974) que estudaïarn a influôncia do Ca e do Fe na reação:



TABELA VI .5

GEOTERMOMEÎRIA GIìA - BIO

( Ferry & Spear, 1978)

Amostra ( Mgl ¡'e ) gr (r{glre)¡ro xo

SF-29

SF-55

S F-45

SF-75

SF-76

SF-18

SF-19

SF-63

SF-O8

SF-43

SF-44

o,603

o,348

o ,234
o, 148

o,L37

o,455

o,665

o,595

o, 365

o,418

o, 285

Be!-a Joana

2,252 01267 787e

1,O09 0,345 869 e

Ange I lm

0,792 0,295 78Oe

0,576 a,257 7L?e

0,523 0,262 7 zLe

Catalunha
1 ,626 O,28O

2,L99 O,3O2

L ,9A7 O,299

São Fldé t 16

1,O85 0,336

1 ,261 o,331

o,997 O,286

753e

793c

787e

853 c

844e

7 64e
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MgrSir0U + MgAlrSir0U

ortopiroxênio==

MgrAlrSir0t,
granadas s

A solubilidade da alunina no ortopiroxênio coexis
tente com granada depende nuito do conteúdo ern ferro no sistema,
e esses dois elernentos são importantes na detelninação de pres-
sões e t'ernperaturas. Harley Ê Green (1982) consideraran a parti-
ção desses elenentos entre as fases minerais, estabelecendo parâ
metlos enpíricos para obter-se a pressão de equi 1Íbrio entre os

pares de ortop i roxêni o - granada en rochas granulíticas e granada
peridotitos através da expressão:

P(kb) = ¡fi- ,(R ln K 2,es) r + 56oo + 5157 (1 - xÏl)

(1 - zxll) 4:* - 6300 (xåå *Ëå - (xË:)z))

onde,

. = *ll (1 - xll)

A vr = - {183,3 +

/(r 'r.g r r 3.
LA'

178,e8 t xfl tr - *TIl]) cal kb-1

xfl -nrzz

xflj=caZfca

r *;:" = qFu*2 * F"*3) / (p"*z * Fe*S * MgJ

+ Fe + Ms)' *Fä = Fe / (Fe + ca + Ms)

Os autores consideraran que o geobarônetro apre-
senta algurnas 1Írnitações para granadas ou ortopiroxê!ios con teo
,", "l"rrldo, "r F"*3 " Mrri 2 ou p"ta conteúdos de cr*3 elevados
ern granadas, podendo incorrer en irnprecisões para ortopiroxênios
con baixa quantidade de A1r0r.

Os principais parânetros utilizados e os resulta
dos baron6tricos obtidos para uma anostra do Bela Joana (SF- 55)

e una anostra do enclave granulítico do São Fidélis (SF-O84) es-
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tão representados na tabela VI .6. As pressões de equilíbrio do Be
la Joana varian de 5,6 a 4,5 kb quando são utilizadas as tenpera--
turas assuÍridas de 680eC a 700eC, respectivamente, sendo retati-
vanente rnais elevada a pressão encontrada para o enclave granulí-
tico, o que em parte se deve a quase ausência de transforrnações
¡et¡ometarnórficas na rocha (cf. itern IV.4.d).

. Harley (1984) investigou experimentalnente a païti
ção de Fe-Mg entre granada-ortopiroxênio nas condições p-T de 5

a 30 kb e 800e a l200cC nos sistenas FeO-MgO-AIZ03-SiOZ e CaO-FeO
-Mg0-41-rOr-SiOr. 0s efeitos da partição de Ca-Fe-Mg entre os rnine
rais forarn atribuídos à interação não ideal de Ca-Mg na granada.A
calibração do geoternômetro e geobarômetro obtido para granada pe
ridotitos e granulitos segue a equação:

r(ec) = (3740 + r+00 xlToss + 22,86 p(kb)/ R rn Kd + r,s6)- 273

on de

¡¿ = (Fe/Mg)sr / (Fe / Mg)opx

X9:^^^ = ca / (Ca + Ir,lg + ps)
gros s

A concordância entre as tenperaturas norninais e

calculadas através clo náioclo são consideradas boas, apresentando
una exatidão de + 40cC, e con variações de Kd entre 4 e 1,5 que
cobrem geologicamente amplas condições de P-T. Os efeitos dos
constituintes menores cono Mn, Cr*3 e Fe*3 não foran considera-
dos nesses experinentos e as ternperaturas estirnadas por esse rn6to
do são tidas cono rníninas para os pares minerais coexistentes.

As pressões de equilíbrio calculadas pelo método
de Harley (1984) são nais consistentes se cor¡paradas corn as cal-
culadas anteriornente. Cono nostra a tabela VI .ó pode-se conside-
rar colno razo'aveI urna pressão ¡n6dia entre 5,2 e 6,6 kb corno repre
sentativa para o netanorfisno de facies granulito que afetou as

Iochas.
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ÎABELA VI.6
GEOBAROMETRIA CRA - OPX

, (Hârley & G¡een, 1982)

Amostraê GranadaB Ortopl roxênloa
xc" xF" xll-'ue x.. i.:ä:¿, îråä:¿,

sF-55 O,O92 0,676 0,053 O,4A4 3,6 4,5
sF-o8A 0,146 0,575 0,039 0,429 6,1

( Harley, 1984 )

emoetras x!!^^ Kd rn Kd p (kb)gros (68o¡c)

sF-s5 o,o92 3,116 1,136 6,6
sF-ogA 0,146 2,811 1,033 5,2

I.ABELÂ VI.7
GEOBAROMElRlA GRA-P ]. -SILL-QZO
(Newton & Haselton, 1981 )

Àmostras PIaglocIÁsto c¡å¡ada
x* "Âr, xar *o" xgro" "g" ?.áå?¿,

Catal,unha

sr-18 0,253 0,365 0,651 0,310 0,024 0,032 5,6
sF-19 0,226 0,318 O,s84 0,38? 0,021 O,O3O 4,s
sF-63 0,254 0,367 0,597 0,362 O,O2? O,O38 5,9

São Ffdé 1t s

sF-o8 0,372 0,557 0,690 0,251 0,042 0,053 8,2
sF-43 0,386 O,s73 0,667 0,267 o,o41 0,052 8,3
sF-44 0,365 O,s46 OJ2L O,2O4 O,O44 O,O53 8,1
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VI .3.2.b - Geoba¡onetria a granada-plagioclásio
ALZSiOS- quart zo

A associação granada-plagioclãsio - AlrSiOr- guart
zo é arnplanente usada corno reação barornétrica ern rochas de médio
e alto grau netan6rfico. Ghent (1-976) baseou-se em diferentes mo-
delos de soluções utilizando as atividades do cornponente grossulá-
ria na granada e do cornponente anortita no plagioclásio I para a

re ação :

3 CaAlrSirO, = CarAlrSi3OIZ * 2 A1ZSi05 * SiOZ

anortita grossulária sillimanita quartzo

que é potencialmente úti1 para estinar P-T de netanorfisno. Ghent
(1976) descreveu o equilÍbrio através da seguinte equação, que po

de ser nodificada de acordo con o polinorfo de A12Si0S utilizado,
e que para o caso da sillinanita seria:

0 = -2s51 ,4/('I + 7,I7It - 0,2842 (P-Ð / roc "!lor, - s rog alþ

Newton & Haselton (1981) introduziram rnodificações
no cãlcu1o das atividades da granada e do plagioclásio, assurnindo
que :

xnr, (1 * xAr,)z / + exp {(t )xAn)"/ RT (20s0 + 9392 XOn))

rnln vfiloss = wc"-Mg cxly . Xpy x"r) , onde

wc"_Mg = 3300 - l,s r(eK) 
'*å; 

= *rrl*M, n xF" n xc" n xMni

råi = *r" / rr" * xMg * xcu * xMn

*Ëlor, = xc, / xcu n xMg * xFu * XM'

D1uÀtr =
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0s autores salientaram que são necessárias algurnas
condições para cá1culos geobarornétricos consistentes, entre elas
o equilíbrio textural entre as fases rninerais da equação dada aci
ma, baixo conteúdo de Mn da granada (pelo nenos atê I/3 do conteú
'do de Mg) e tenperaturas estirnadas razoáveis. Esses sisterna apre-
senta bons resultados para conteúdos anplos dos componentes anor-
tita e grossulária do plagioclásio e da granada, respectivamente.

A tabela VI .7 nostra os parânetros utilizados e as

pressões de equilÍbrio para as unidades Catalunha e São Fid6lis.
A pressão m6dia do Catalunha de 5,5 kb está dentro do intervalo
de pressões inclicado através do nétodo de granada- ortop i roxêni o . A

pressão nédia do São Fidélis 6 relativa¡nente alta, elevando a né-
dia de pressão do conjunto de arnostras para 6,8 kb, o que em par-
te se deve ao uso do geobarôrnetro em anostras onde a siltinanita
está ausente na associação gerando valores ¡náxinos de pressão.

vr.4 - CoNDIçoES DO METAMoRFTSMo

A confiabilidade dos valores deter¡ninados através
de vários métodos geotermonétricos e geobaron6tricos é valo'rízada
pela consistência do conjunto de deterninações. A figura VL6 ¡nos

tra o quadro de variação do conjunto de tenperatura e pressão que

atuou na área de São Fidélis, Os intervalos de 655ç a 778çC e 5,2
a 6,6 kb expressam as condições próxinas ou no pico do netanorfis
no regional , onde o granitóide Angelin e o charnockit6ide Bela Jo
ana nostran o equilíbrio das fases minerais na facies anfibolito,
coerente con as condições de P-T dos gnaisses nignatÍticos encai-
xantes.

Alguns geoternônetros, conìo por exemplo o de grana

da-biotita (Perchuck et 41., 1981), forneceram tenperaturas algo
rnais baixas para as mesmas unidades se cornparadas con as de ou-
tros nétodos corno ortopiroxênio-clinopiroxênio (Wood E Banno,1973;

I,Vood, 1975) e anfibó1io-granada (Graharn G Þowe11, 1984), podendo

refletir reequilíbrios de biotita-granada a tenperaturas um pou-
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FIGURA Vf.6 - Diagrama dos l. j.mttes de tempe ratura_pre ssão determlnados
pa¡a as unldades litológlcas da área de São FidéIls.
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co abaixo do pico do netanorfisno.

A figura VI .7 nostra o resuno das condições de p-
T através das principais reações experirnentais entre fases ¡nine
rais que foran observadas nas unidades 1itológicas da .área de
são Fidéris. A curva (1) se refere ã quebra da muscovita relacio
nada ãs curvas de equilíbrio dos polinorfos dle AlrSiOr; a ausên
cia da niuscovita nas rochas é usada para indicar as condições ní
nimas de P-T que afetararn as unidades litológicas. As curvas (Z)
e (3) se relacionarn ã estabilidade da granada. A curva (4) se re
fere à fornação da cordierita a partir de biotita e sillinanita.
As curvas (S) e (6) se relacionan à fusão nínina de granito sob
condições U" *nr' = t " *"rO = 0,7, respectivamente.

As condições netanórficas inferidas a partir da
figura VI.7 nostram quer relacionado ao canpo p-T assinalado. das
unidades litológicas ern conjunto, a muscovita primária está au-
sente nas rochas, a reação (4) deve ter cruzado a curva de fusão
nínina do granito, foi atingido o canpo de estabilidade da grana
da e a cordierita foi principalnente produzida e não consumi-
da nas reações da fusão parcial , o que requer pressões superrio-
res a 5 kb. 0 processo de fusão parcial pode ter sido produzido
a partir de 4,5 kb e 650çC quando a reação de quebra da biotita
(curva 4) cruza a curva (5) de fusão nÍnina do granito.

A pressão dos fluidos e a conposição das fases po
dem nodificar as condições inferidas acirna. A estabilidade das
fases hidratadas 6 função da P"^0, que por seu turno 6 afetada
pela composição do fluido e sua'dist.ibuição na rocha. O princi
pa1 conponente que pode reduzir a atividáde da água nas rochas
netam6rficas é a COr. Í1â a possibilidade de que 

" 
pH^O tenha si-

do próxino de 1,0, e essa pressão pode ter sido reduáida con re-
Iação ã pressão total , en parte devido ã presença de COr, sendo
compatÍve1 con as reações (Z) e (3) de desidratação da biotita,
com a formação de cordierita e com a anatexia associada. A rea-
ção ( ) investigada por Holdaway Q Lee (Ig77) apresenta urn inter
valo de P-T que é dependente da razão Fe/Mg e d" pH.rO. Na figu-
ra VI .7 , a reação (4) está representada na cordierita de conposi
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ção senelhante ã encont.rada na a¡nostra SF-7gD (25 moles % de Fe) ,
sob condições de P"rO= 0,4 PT.

Contudo, conf.orrne observaran Holdaway Q Lee (1977) ,
a associação al¡nandina-cordierita-K-feldspato-quattzo requer pg^O

menqr do que PT para se for¡nar, corn o decr6scino da pn.O nuda "^
reação univariante (2) para mais baixas temperaturas a6 rnesmo ten
po que aünenta a tenperatura requerida para fusão. A associação
ã direita da reação (2) se for¡na no netamorfisno regional con cor
dierita de cornposição por volta de 40 noles t de Fe requerendo
X¡rO = 0,4, enquanto que 4 cordierita tica en Mg con al¡nandina re
quër XH"O nenor do que 0,4; a ãgua não deve ser en conteúdo menor
do que 6 indicado devido ã persistência da biotita na associação.

Cabe salientar que as temperaturas e pressões obti
das através dos vários nétodos geoternorn6tricos e geobaron6tricos
utilizados estão en pleno acordo con as temperaturas e pressões
indicadas pelas associações minerais netan6rficas encontradas e
pelos fenônenos anatécticos observados nas unidades. Desse modo,
pode-se caracte]^ízar o netanorfisrno regional que afetou as diver-
sas unidades da área estudada cono tendo temperatura de 720çC e

pressão de cerca de 6 kb.
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CAPÍTULO VII

L rT0GE0QUfMr cA

VII.l -,CARACTERÍSTICAS GEOQUIMICAS DA UNIDADE BELA JOANA

Os dados de elenentos naiores, menoïes e traços
de doze análises representativas das rochas da unidade BeIa Joa-
na, escolhidas apõs neticuloso exane petrográfico, são mostrados
na tabela VII.1. Considerando a variabilidade desses dados analí
ticos, pode-se agrupá-los nas faixas ácida (Si0, > 7}eo), com so-
nente una amostra, na subácida (ó5% < SiOz < 70eo) com três arnos-

tras, na interrnediária (55"., < Si0Z < 65%) co¡n cinco anostras e

na básica (Si0z < 55%), três anostras.

En diagrarnas de Harker, figura VII.1, os óxidos
distribuen-se regularmente caïacterizando una seqtlência de dife-
renciação nagrnãtica. As amostras de enderbitos, charno- enderbi-
tos e de charnockito dispõen-se seguindo una tendência onde há o

decréscimo acentuado de CaO, A1z0j, Fer0r, e decr6scino Inenos

pronunciado en MgO, TiOZ e PrO, con o aunento do conteúdo de

SioZ. O MnO e NarO apresentam-se relativamente constantes enquan
to que o KrO aumenta con Si0r. Entre essas amostras, a SF- lL
(66,9% de SiO2) apaïece geralrnente deslocada com relação ao
ttrend' geoquímico, destacando-se dos de¡nais litotipos rpor apre-
sentar naior variação de alguns elementos. As rochas gabro-norí-
ticas emprestam um caráter curvilíneo à tendência geral das cor-
relações de CaO, MgO, 4120S, NarO e PrOt con SiOr, sugerindo um

fracionarnento peculiar dessas rochas relacionado principalnente
a fatores nineralógicos. Entre as amostras de rochas básicas, a

SF-65 (49,9% de Sior) tanb6n aparece deslocada com relação ao
ttrend' geoquírnico, com grande variação en alguns elementos. Por

tanto , as anostras SF-65 e SF-1-1 poden ser consideradas não coge

néticas com as demais da associação.
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A associação de rochas tanbén pode ser observada
no diagrana ternário AFM da figura VIirZ, Conparado ao rtrendr to
leítico de Irvine Ç Baragar (1971), as rochas charnockÍticas dife
ren desse padrão não apresentando enriquecirnento significativo en
ferro nos ternos internediários, sendo que nestes tipos as razões
FeO,/MgO nostran pequenas yariações, corn valo¡es entre Z,0S e 2,6I.
o diagrana sio, versus cârcío/â.tcalis da figura vII.11 tarnb6n nos
tra a di'sposição das rochas no campo das suites cálcico-arcalinas.

Praticanente todas as anostras apresentam coríndon
e quartzo norrnativos, com exceção da arnostta SF-67 (4g,59 de SiOr)
que contén o diopsídio ao inv6s do corÍndon nornativo. De acordo
con o esquema de classificação de 0'connor (lgó5), os enderbitos
e charno-enderbitos caem respectivanente nos canpos cornposicio-
nais para tonalitos e granodioritos da figura VII.3, abrangendo
as análises corn rnais de l0% de quartzo. Há plena concordância das
classificações normativa e rnodal (q.v. diagrana QAp, Figura rII.1,
capítulo III), para esses tipos litol6gicos, ernbora a anostïa do
charnockito sF-64 esteja repïesentada no canpo de quartzo nonzoni
to. Porén, o plote dessas anostras no diagrana nor¡nativo Q-KF-p1
(Figura VII.4) dernonstra que aparentenente o conteúdo de KrO das
nesmas está presente sonente sob a forna de feldspato alåalino,
deslocando dessa forrna, as composições ácidas a interrnediárias pa
ra o canpo granodiorÍtico e as bãsicas para o caÌnpo monzoilioríti-
co, sendo que na realidade boa parte do KrO estaria presente em
biotitas.

En relação aos elenentos traço, os elenentos tais
como o Cr (66-298 ppm), Ni (26-122 ppn) , { (230-216 ppn) e Cu
(30-48 ppn) aparecem em maiores concentrações nas rochas náficas
do que nas rochas charnockitóides . Ao passo que, os elernentos in-
conpatíveis entre os quais Sr (432-462 ppn), y (1g,8-24,3 ppn) e
Nb (13-62 pprn) rnostran, nas rochas náficas rel.ativanente ãs ro-
chas charnockit6ides, pouca variação tendendo a urn leve enriqueci
rnento de Zr (at6 101 pprn) e Ba (até 336 ppn). O plote do Zn e Zr yer
sus .Si0, na figura VII-5 nostra 'trend.s' geoquínicos curvilíneos
con decréscimos graduais desses erementos nas rochas charnockitói
des. Nessas últimas, os ternos nais diferenciados apresentan o,



-247-

FIGURA VII.2 - Dlagrana AFM das unldades BeIa Joana e .Angellm, mostrando
a6 razões FeO/MgO daa rochaa,

FIGURA vII.3 - Dlagrama das conposlções normativas Ab-An-or das unldades

Bela Joana e Angellm relaclonando os campos para tonall-
tos (îon)' g¡anodlorlto6 (cd), quartzo-monzonltos (Q-Mo),

trondJemltoÊ (Îd) e SranltoÊ (Cr).

Composlcõss normollvog



-2 42-
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teores mais elevados de Rb, en torno de B0 ppm, e rnaiores razões
de Rb,/Sr, Ba/Sr e K/Rb chegando a 0,6, 3,2 e 474, respectivanen-
te, no charnockito SF-64; as altas razões Rb/Sr e Ba/Sr se deven
principalrnente a que essa rocha contén o nais baixo conteúdo de Sr, en-
quanto que o K e Rb tên os teores cornparat i vanente nais elevados
no chalnockito do que nas denais rochas.

' observando-se atentamente o K na figura VII.I e os
elenentos corno o Pb, Ba e Rb na figura VlI.5, sobressaern-se dois
'trends' diferentes un para as rochas gabro-noríticas e outro pa-
ra as rochas charnockitóides, ernbora ern quase todos esses casos
as correlações interelenentos sej aÌn positivas. Os 'trends' do K e

do Pb aparecern rnais pronunciados do que os de Ba e Rb quando au-
nenta o conteúdo de Sio, nas rochas, dernonstrando que o apareci-
mento de dois 'trends' numa associação litológica é una caracte-
¡Ística ígnea, bern corno refletindo seqtlências de cristalização di
ferentes para cada grupo de rochas.

No diagrarna de variação da figura VIL6, o plote
dos valores totais dos elernentos terras raras versus SiOZ nostra
pequena dispersão de alguns dados de enderbitos e charno-enderbi-
tos, por6n, no geral há o decrésci¡no dos conteúdos de terras ra-
ras totais quando aunentam os teores de SiOr. As TR totais das ro
chas gabro-noríticas apresentan una tendê-ncia de correlação posi-
tiva com Sior. Cornportanento senelhante ao das TR tanb6n pode ser
verificado nas figuras VII.l e 5, onde outros elementos considera
dos imóveis tais corno o Ti e oZr;o Nbe o Y Tabela VII.I) são
correlacionados corn Si0r.

0s elenentos terras raras, geralnente ao serem com

parados graficanente são norrnalizados por condrito e projetados
en una escala semi-logarÍtnica de acordo con os núrneros atônicos
ou raios iônicos no eixo horizontal, para colnpensar os efeiios zi
gue-zague da regra de Oddo-Harkins. Nesse trabalho, os valores
condrÍticos escolhidos (Tabela VII.l) são os dados de abundância
do condrito de Leedey (tr'lasuda et al.,7973) divididos por 1,20 o

que os tornan conparáveis aos dados n6dios de vã¡ios condritos
(Haskin et al., 1968; Frey et al., 1968)
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0s padrões de TR da associação de rochas não apre-
sentan diferenças significativas, elas são enriquecidas en TR to-
tais, especialÍiente en teores de terras raras leves (TRL) , os ele
mentos nais abundantes do grupo dos lantanídeos. A figura VII.7
nostra o padrão de TR das rochas gabro-noríticas com enriquecirnen
to das TRL rel-ativatnente ãs terras raras pesadas (TRP) , as suas
razões Ce*/Yb* variarn de 11,3 a 12,9 (chegando a 30,2 na anostra
SF-65). bs conteúdos nor¡nalizados de Yb varian de 5,8 a 9,8 vezes
o condrito enquanto que os de Ce variam de 74,9 a 110,7 vezes o
condrito, sendo que os valores nais baixos correspondem à arnostra
SF-67 e os dados t arnb 6¡n indican um grau de fracionarnento de TR

maior para a ¡nesrna. As anonalias negativas de Eu são ben defini-
das, enbora a anplitude de Eu seja um pouco nais pronunciada na a

mostra SF-67 (Eu/Eu* = 0,78) do que na anostra SF-594 Eu/Eu* = 0,78)
(para obter a tazão Eu/Eu* o valor observado de Eu nor¡naliz'ado é

dividido pelo valor da interpolação linear entre Sn e Gd),

Nos enderbitos, figura VIL8, os padrões de TR são
comparat i vanente um pouco rnais heterogêneos, as cinco anostras a-
presentam padrões senelhantes evidenciando o enriquecimento de TRL

en relação às TRP, sua razã.o n6dia de Cer/yb, sendo de 14,06, con
urna variação de 6,7 a 27,1; os conteúdos de Yb normalizados va-
rian de 3,3 a 72,4 vezes o condrito enquanto que os de Ce nornali
zados varian de 71 ,7 a 86 vezes o condrito. As anornalias de Eu va
rian de levenente negativas nas anostras SF-54 e SF-55 (Eu/Eu* = 0,85)
a fortemente negativa cono na amostra SF-28 (Eu/Eu* = 0,44). A a-
¡nostra SF-09 diferencia-se das denais por aptesentar anonalia po-
sitiva de Eu (EulEu* = 2,16).

Dentre as rochas intermediárias os charno-enderbi-
tos apresentan os rnais baixos conteúdos de TRL ou TR totais. A fi
gura VIL9 mostra o padrão de TR fracionado dessas rochas e compa

rativarnente ã maioria dos enderbitos, as anostras SF-23 e SF-24
(charno-enderbÍticas) apresentam valores naiores de TRP, con exce

ção da anostra SF-164 que á muito enpobrecida ern TRP. As razões
CeN/YbN variam 10,1 a 15, chegando a 38,1 na anostra SF-164; os
conteúdos de Yb nor¡naLizados variarn de 6,9 a I,4 (n.a anostra SF-
-1óA) vezes o condrito e os de Ce varian de 53 a 103,8 vezes o
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condrito. As anplitudes das anornalias negativas de Eu são rnodera-
das (Eu/Eu* n6dia de 0,7J).

A anostra de charnockito SF-64, figura VII.9, apre
senta um padrão de TR fortemente fracionado, 6 nuito enriquecida
en TRL e fortemente ernpobrecida en TRP, sua razão Ce¡,/yb, 6 de
34,2 (em torno de 8,7 vezes a do condrito). A anornalia . positiva
de Eu é 'proeminente (EulEu* = 4,8) e o conteúdo de TR totais é o

mais baixo de todas as anostras.

As senelhanças geoquínicas entre os diferentes ti-
pos de rochas, entre as quais os padrões de TR sistematicamente
paralelos con pequenas variações das abundâncias dos elernentos su
gerern semelhanças dos processos petrogen6ticos envolvidos na for-
mação dos tipos de tochas, a16n do que, as tendências gerais de
correlações positivas das razões Ce,/Yb e negativas dos conteúdos
de TR totais com o acréscino de SiOr, são consistentes com una se
qtlência de rochas relacionadas geneticanente, ernbora possa tanbém
ser considerado que elas não tenharn sido derivadas pela diferen-
ciação de um só rnagma.

0s elementos cono o Eu e Sr correlacionan-se negativa
nente com SiO, (Tabela VII.1) sendo que as anostras (SF-55, SF-54,
SF-164) rnais ricas en CaO, 41205 e con naior conteúdo de plagio-
clásio nodal que éonaior hospedeiro desses elernentos, tên anoma-
lias de Eu ¡nenos pronunciadas do que as anostras (SF-23, SF-24,
SF-28) onde há uma correlação geral de baixo Eu/Eut com também
baixos conteúdos de CaO e Sr, Os dados sugerem que para amostras
de rochas com baixos valotes de Eu/Eun, CaO e Sr há o envolvirnen-
to de fracionanento de plagioclásio no processo de formação das
lnesnas. Por outro lado, considerando que a granada cont6rn alto te
or de Y e grande parte dos enderbitos apresentam os rnaiores teo-
res de Y, ben como as naiores proporções de granada nodal , conse-
qüentenente, cono pode ser observado nas figuras VII.9 e VILI0,
os enderbitos e charno-enderbitos nais .enriquecidos e¡n TRP (anos-
tras SF-23, SF-24, SF-28, SF-54 e SF-55) säo os Íìenos fïacionados
em TR. As ¡nais attas razões Cer/Yb" con naior empobrecinento ern

TRP e as anomalias positivas de Eu no enderbito SF-09 e no charno
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FIGURA VlI.9 - Pad¡ões de TR, normallzactos por condrlto, para charno-
enderbltoÊ e charnockfto (SF-64) Beta Joana.
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ckito SF-64 podem seÌ consideradas grosseiramente cono urna conti-
nuidade entre esses 'trends' de TR con o aunento do conteúdo de
SiO, (Fies. VII.8 e VII.9), sendo que, para explicar essas carac-
terísticas, geralnente se invoca¡n rnodelos petrogenéticos onde há
o acúnulo de feldspatos ern algurna fase do processo, ben . como de
cristalização fracionada associada a hornblenda ou fusão parcial
de una fonte máfica con granada e/ou hornblenda residuais.

0 padrão fracionado en TR da associação charnocki
tica pode ser atribuído a uma característica do precursor,que não
se ,nodificou sob os efeitos de rnetarnorfisno ou ação de fluidos ri
cos em COr, sendo que o enriquecirnento en TRL corn padrões un pou-
co variados para os tipos 1itológicos pode refletir algurnas dife-
renças de equilíbrio s61ido-1Íquido durante a fornação das ro-
chas .

vII .2- CARACTERfSTTCAS GEoQUÍMTCAS DA UNTDADE ANGELiM

As quatro análises de elernentos maiores, menores

e traços das a¡nostras representativas da unidade Ange I in
(Tab.VIL1) aparecen plotadas nos diagranas de Harker e denais fi-
guras que caracterizam ge oquirni canen te a unidade Bela Joana. As

duas unidades apresentam várias sernelhanças quínicas entre si. As

anostras do granitóide Angelin estão agrupadas na faixa de conpo-
sição internediária. Nos diagramas de Harker, figura VII.1, essas
anostras dispõern-se regularmente, acornpanhando a tendência geral
das arnostras enderbíticas e charno-en.derbíticas , com decrésci¡nos
de CaO, AIZO3, FerOr' MgO, TiO, e PrO, corn o aunento do conteú-
do de Sior; o NarO e o Mno apareceÌn relativamente constantes e o

Kr0 aunenta con Sior. A afinidade cálcico-alcalina do granitõide
Angelin está ben caracterizada nos diagramas de Harker e no dia
grarna ternário AFM da figura VII .2. O diagrana Si0, versus razáo
câIcio/âtcalis (Brown, 1982) da figura VII.ll nostra ta¡nbén essa
tendência para as rochas,

Todas as amostras da unidade Angelin apÌesentam



coríndon e quartzo nornativos.
0'Connor (1965), figura VI I. 3,
nodioritos, da rnesrna forrna que

figura VII.4.

-2 52, -

diagrana de classificação de

a¡nostras caern no canpo dos gra
diagrana no rrnat ivo Q-KF-P1 da

os elenentos de transição cono o Cr (¡n6dia de 27

ppn), Ni (média de 5 pprn), V (¡nédia de 110 ppn) e cu (rnédia de

8 ppn) rião apresentarn variações significativas nas anostras r(Tab.

VII.I); o Cr e o V tenden a ocorrer em rnais baixos conteúdos nas
anostras relativamente ¡nais diferenciadas (SF-40 e SF-75). Os e-
lenentos inconpatíveis, ta1 corno é esperado, tanb6n não nostran
grandes variações. Nesse grupo de rochas as razões Rb/Sr (0,52 -
0,68) são relativamente altas e as de K/Rb (entre 176 e 20 7) po-
dern ser consideradas baixas devido ao alto conteúdo de Rb (nédia
de 118 pprn) nas amostras, ao passo que a 'razão Ba/St varia de

2,4 a 3,6, devendo-se essa variabilidade ao conteúdo de Ba (446-
789 ppn) das rnes¡Ras.

O plote de alguns elenentos inconpatÍveis tais co

rno o Ba , zn e Zr versus SioZ rnostra a coerência das correlações
desses elenentos entre as duas unidades. Porém, o granitóide de

Angelirn individualiza-se nas correlações Rb versus SiO2 por ser
nais enriquecido en Rb, e de Pb versus SiOZ por ser tanbém enri-
quecido en Pb que se dispõe seguindo una tendência diferente das

anostras do charnockitóide, a16n de ter urn pouco nais de K e rne-

nores valores de Ca.

En relação aos valores totais dos elementos TR,as

anostras de rochas relativarnente nais diferenciadas do granitói
de (SF-40 e SF-75) são mais enriquecidas e¡n TR totais e dessa

forma, se destacam das demais no diagrana de variação da figura
VII.6. A tendêncía da unidade Angelirn é de correlação . positiva
de TR totais êon SiO., una característica distinta desse grupo

- z'
de rochas. Os padrões de TR da unidade, figura VII.I0, é de enri
quecinento en TRL reLativar¡ente às TRP, con as razões Cet,/Ybt va

riando 16 a 85,9. os conteúdos normalizados de Ce varian de

218,3 vezes o condrito na amostra SF-40 e de 77 a 130 vezes o

condrito nas deinais, sendo que os dados indi.caln uln grau de fraci

No

as

no
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onamento de TR conp a rat i vanente rnaior para a amostta SF-31. As a
nornalias de Eu são ben definidas e forternente negatiu", ,r", 

"roltras nais diferenciadas (Eu/Eu* inédio de 0,35) enquanto que nas
outras arnostras as anornalias de Eu são leve¡nente negativas (Eu /
Eu* nédio de 0,79). As anostras SF-31 e SF-45 são nais enriqueci
das ern CaO, A1r0r, Eu, Sr e possuen Íìais altas razões Eu/Eu* do
que as anostras relativarnente ¡nais diferenciadas, sendo que es-
tas últinas por sua vez sugerem o fracionamento de plagioclásio
durante o processo de formação das rochas. por outïo lado, o en-
pobrecinento de TRP das rochas geralnente envolve a hornblenda e

/ou granada nos modelos petrogenéticos que explicam os processos
de cristali zação fracionada ou fusão parcial de una fonte náfica
deixando esses minerais corno fases residuais.

VII,3 - COMPARAçÃ,o GEOQUIMICA ENTRE OS DIFERENTES LITOTIPOS

As cornposições n6dias dos enderbitos e charno-en
derbitos Bela Joana constam na tabela VILZ, respectivanente co-
no análises A e B, e se conparadas a rochas pe t Tografi canente se
melhantes de outras províncias mostran vários ¿spectos en comum.
As aná1ises 1 e 2 pertencem a associações charnockÍticas cálcico
alcalinas da região de .Qianan, a norte da China, de idade prote
roz6ica nédia, enquanto que a análise 2 se refere a .rnédia de

gnaisses charnockíticos e enderbíticos do complexo Ilivertalik,
geologicanente associados aos gnaisses Nûk do sudoeste da Groen-
lândia e de idade arqueana. Os charno-enderbitos Bela Joana rela
tivarnente aos charnockitos de Qianan se nostram ernpobrecidos en
K, Ba, Rb, Sr e TRL, um pouco enriquecidos ern alguns elenentos
como o Ca, Cr e Ni, ao passo que os enderbitos Bela Joana são em

pobrecidos em K, Ba e Zr, apresentando conteúdos rnais elevados
de MgO e 41203 cornparativanente aos gnaisses do conplexo Iliver-
ta1ik. Por outto lado, os ortognaisses charnockíticos de Madras,
do sul da fndia, que corresponden ã análise 3, e os gnaisses
charnockíticos de Trornoy, do sul da Noruega, na aná1ise 4, este
ú1tino representando un grupo de rochas considerado de conteúdo
norrnal ern elementos litófilos, são enriquecidos en K, Ba, Rb e
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ÎABELÂ VIL2 - BJ-^, BJ-B, BJ-C : 6ão rochas dâ ås6oc1ação charnockítlca Betâ
Joana (respectlvê¡ìente ênderblto6r charno-énderbftos e gabro-norlto6) i D i ro-
chas dâ unldâde Angellrì1. Nr entre F,ârêntese6 | ñc de anál1ses. t. üédja de
cha¡nockltos e charno-enderbltos etanen, norte cìa Chlna (t{anA et a1..,1.985); p.
Chal^nockltoê e enderbttoÊ do compt€xo tvertatfk, St¡/ croentânct1a (Coûìpton,t97B);
3- Charnocklto6 de Mådras, sut da fndfâ (ì¡/eaver,19BO); 4. cnâ1sses êharñockftt
cos Trohoy, sut dâ Noruega (Fte1d et aL,tgBO); 5- cranodlorlto, batóllto NE do
Sudão (Neâ¡y et a].,1976); 6= crå¡odforlto Half Dome, batólito Ster¡a Nevâda
(Frey et at.,1978 ; Batensn & Châppet, t979); 7- granodlorlto, bâtóltto Chlte
Centrå1 {c30) (Lopez-Escoba¡ et al.,I979); 6= superuntdade Llnga, batóIlto cos
tel¡o do Per\r (Pltcher, t985); 9- cranltólde da Botfvla (pearce et at.,1984)i
1O= TonÂllto do complexo Veddrette d1 R1es, Átpe6 (Belffenl et al..,t98r); l1=
Tonåì1to, ¡nac1ço Ada.Îetlo, ttÁt1a (D\¡puy et a]' ,tgBZ) i 12= Toôat1to, Levrlslan
da Escócla (Weaver & Tarney,I9SO); 13- Cabro, macfço Adametlo (Dupuy et at.,
1982)i 1a. Andeslto, Sån Juan Mountaln6, Coloracto (Zletlnskt & Lipnån, t9?6),
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TR totais relativanente a associação charnockítica Bela Joana; .o
enriquecinento en Fe aconpanhado de noderada concentração ern Mg

é una caracterÍstica quírnica peculiar aos charnockitos de Madras.

As unidades Bela Joana e Angelin são, de modo ge-
raL, quirnicanente sernelhantes entre si, porérn, o aspecto que dis-
tingue o granit6ide 6 sua rnaior proporção en el-enentos incornpatí-
veis. o 'granitóide Angelin, aná1ise D na tabela VII.2, é levernen-

te enriquecido en Y, Zr e Ba, levernente ernpobrecido ern Sr, forte-
rnente enriquecido en Rb, e en particular, um pouco enriquecido e¡n

K conp arat i vanent e aos enderbitos. Entre essas duas unidades as

razões Ba/Sr são semelhantes entre si, distinguindo-se as razões

nais elevadas de Rb/Sr e mais baixa de K/Rb do granitóide. Corn re
Iação aos elernentos TR, a uniclade Angelim é ¡nais rica en TR to-
tais, apresentando maior proporção de TRL comparat i vanent e aos en

derbitos, bern corno rnaiores proporções de TRL e TRP do que os char
no-enderbitos.

A disposição das rochas das unidades Angelin e Be-

1a Joana no diagrarna SiO2 versus c'atcio/âIcalis (Brown, 1982) na

figura VII.11, mostra que elas se situarn no canpo das suites cál-
cico-alcalinas de Peacock (1931), tendo em parte as relações CaO>

álcalis e em parte Cao < álcalis com Índice de Peacock en torno
de 61. A linha SN da figura VILll representa o 'trend' do batóli
to Sierra Nevada, considerado tipicanente cá1cico-alcalino e com

índice álcali-cálcio da orden de 61, ao qual se justapõem as anos

tras da unidade Angelirn, sendo que as amostras da associação char
nockítica tendem a seguir a linha SN e algunas delas aparecem un

pouco deslocadas ern direção a índices nais cálcicos; os enclaves
gabro-norÍticos aparecen no campo das suites alcalinas de Peacock.

Considerando os diversos ambientes tectônicos em

que são encontradas as rochas de afinidade cálcico-alcalina , a ta
bela VII.2 apresenta os dados quírnicos representando as composi-

ções rn6dias de várias associações de rochas que possan ser conpa-

radas ao granitóide Angelirn e ã associação charnockÍtica BeIa Joa
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na.

A análise 5 refere-se ao biotita-hornblenda gra-
nodiorito.do bat6lito .do nordeste do Sudão, de idade eocarnbriana,
fazendo linites com o Egito e o Mar Vernelho e representando aÌ-
cos de ilhas cratonizados que foran gerados en arnbiente pré- coli
sional . 0 granitõide Angelirn, os enderbitos e cha¡no - enderbitos
Bela Joaira são conparáveis ao granit6ide do Sudão que se distin-
gue destes por ser enriquecido ern Na, Sr, Zn e por apresentar pro
porções nenores de Rb, Nb e Pb relativamente ao Angelin.

As análises representativas de seqtlências nagnáti
cas associadas a rnargen continental ativa corno a do granodiorito
Half Done do bat6lito Sierra Nevada (análise 6) , a de granodiori-
tos do batólito Chile Central (análise 7) ou da super-unidade Lin
ga, do batólito costeiro do Peru (análise 8) mostran que essas
seqtlências são quirnicanente conparáveis ã associação charnockíti-
ca Bela Joana e ao granit6ide Angelin, destacando-se destes ú1ti-
rnos por serern urn pouco enriquecidas ern K, Rb e Sr, com algurnas di
ferenças en TRL, Ba e por vezes em Na ou en Mg,

o granitóide da BoIívia (aná1ise 9) representa un
arco rnagrnático intrudido durante a colisão entre o continente sul
-Americano e a cordilheira oeste dos Andes durante o Mioceno, sen

do enriquecido en K e Rb e mais pobre em Ca quando cornparado com

o charnockitõide Bela Joana e o granitóide Angelin, diferenciando
-se deste últino tanbén pelo rnenor conteúdo em Ba e TRL.

As análises 10 e 11 corresponden a tonalitos do

complexo Veddïette di Ries, nos A1pes, situado entre a Itá1ia e

Ãustria, e do maciço Adarnello, do norte da lt"ãIia, respectivarnen-
te, representando produtos de Tnagnatismo ern arnbiente põs-.colisio-
nal . Os enderbitos Bel-a Joana são quinicanente senelhantes a es-
ses tonalitos, por6n, distinguindo-se deles quanto ao conteúdo de

alguns elenentos inconpatÍveis corno o K e Rb (nenos elevados no
BeIa Joana), cern alguÍtas diferenças e¡n Sr, TRL ou Yb, 0 granit6i-
de Angelim se destaca dos tonalitos por ser un pouco enriquecido
em Zr e TRL, apresentando tanbén algurnas diferenças ern A1 e Ca

ou particularmente, ern Ba e Rb corn relação ao rnaciço Adamel1o.
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A figura VII.12 ilustra a abundância relativa de

elenentos conpatÍveis e inconpatíveis entre os diferentes tipos
de rochas, tomando-se as abundâncias norrnalizadas pelos valores
estinados do nanto primordial (segundo Wood et al., 1979) e plo-
tadas en escala serni-logarÍtnica de acordo co¡n o aumento gradati
vo da inconpatibilidade dos elenentos (da direita para esquerda
no grãfico). Conparat ivanent e ao enderbito Bela Joana, o tonali
to Ancli¡lo é levenente enriquecido en Rb, K, Sr, TRP e ernpobreci-
do en Ba, Nb, Ti e TRL, enquanto que o granit6ide Angelin nostra
um relativo enpobrecinento en Sr, P e Ti, con noderado enriqueci
mento en Rb, K e TR. Con relação aos elementos como Th e U, de-
teïminados por fluorescência de RX, podern ser considerados apro-
xirnadanente se¡nelhantes en conteúdo ao tonalito Andino, enbora
na figura VILLz haja alguna discordância, devido a que os teo-
res deter¡ninados para esses elementos estarem próxinos ao lirni-
te detecção segundo o rnétodo utilizado para análise e portanto
con baíxa precisão. 0 enderbito Lewisian nostTa nuito mais bai-
xos conteúdos de K, Rb, Th e U relativanente ao enderbito Bela
Joana, e tais diferenças são atribuídas a rernoção desses elernen

tos duÌante o neta¡norfisrno de facies granulito. 0 enderbito Le-
wisian tanbém apresenta menoÌ proporção dos denais elernentos in-
conpatíveis, entre os quais as TRL, sendo que os elenentos co¡no

o Ba e o Sr não são considerados enpobrecidos nesse grupanento
de rochas; o ernpobrecinento de TRP e P é atribuído ao efeito da

granada e/ou hornblenda nas regiões fontes durante a geração do

tonalito (q. v. anãtise 12 ; Tab. VII. 2) .

Portanto, pode-se explicar parte da química da as

sociação charnockítica, principalnente con relação a -composição

dos elenentos incompatíveis cono primária e internediária entre
associações charnockíticas cálcico-alcalinas e/ou ricas en Feo/
MgO e os gnaisses granulíticos enpobrecidos em alguns elementos
1ítófi10s, corno exenplo c1ássico os granulitos Lewisian. E rela-
tivamente ãs associações granit6ides cálcico-al-calinas, o Bela
Joana apresenta tarnbén sernelhanças en geoquínica rnais razoáveis
com o bat6lito do Chile Central , ao passo que o granit6ide Ange-
lirn assernelha-se melhor com o bató1ito Sierra Nevada.
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Comparando-se a composição nédia das rochas ga-
bro norÍticas Bela Joana (análise C) con a nédia dos gabros asso
ciados aos tipos litol6gicos do rnaciço Adanello (análise 13;Tab.
VII.2), de conposição senelhante a basaltos de alto alurnina, des
tacan-se as diferenças entre os principais elenentos maiores das
rochas. contudo, ao conparar-se a análise 13 con a amostra de ga

bro-norito SE-67 (Tab. VII.l-) salientan-se t ambé¡'n certas diferen
ças, as þroporções nais baixas de A1 e un pouco nais elevadas de

K desta ú1tina. A arnostra do gabro-norito SF-594 (Tab.VII.l) ê

cornparãvel a análise 14 (Tab.VII.2), que corresponde ao andesito
alcalino do Colorado e distinguindo-se daquele sonente pel-os con
teúdos nais elevados de Sr e Ba. Assi¡n, de acordo com a quínica
dos elenentos naiores as rochas gabro-norÍticas Bela Joana guar-
dan entre si urna evidente afinidade a1calina, sugerindo que a

fonte prinária dessas rochas també¡n tenha essa mesna afinidade.

O charnockito Bela Joana, amostla SF-64 (Tab.

VII.1),6 quirnicanente conparáveI aos charnockitos de Madras (a-
ná1ise 3; Tab. VII.2), ou a granitos de senelhantes conteúdos em

SiO, e KrO corno p.ex., os granitos associados ao cornplexo Veddre

te di Ries, unidades graníticas do bat6lito costeiro do Peru ou

granitos do bat6lito do Sudão, por6n, o charnockito jBé14 Joana
distingue-se dessas seqtlências graníticas por apresentar nÍveis
rnais baixos nos principais elernentos inconpatíveis tais como o

Ba, Rb, Sr e TR. 0 padrão de TR fortemente fracionado do charno-
ckito, com anornalia positiva de Eu, é conparável aos padrões de

TR de gnaisses de conposição trondjenítica ou nicroclínio gnais-
ses do Lewisian da Escócia (Weaver Ç Tarney, 1980) ou ¡nesno, aos

padrões de TR de alguns charnockitos de Madras (ltreaver, 1980),
que en geral tên conposições adamelíticas. Entletanto, o charno-
ckito Bela Joana pode representar a segregação de un 1-íquido re
sidual , proveniente de un precursor de conposição básica ou tona
lítica, visto que o nesno apresenta o maior conteúdo de K (.e

+ Rb) e rnenor de TR totais, Y, Sr e Ba relativanente aos enderbi
tos e charno-enderbitos. A anornalia positiva de Eu do charnocki
to pode ser o resultado da acunulação de feldspatos, 'principal-
mente de K-feldspato (q.v. Tab. IV.1, de análises rnodais; cap.
IV).
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VII.4 - CAMCTERISTICAS GEOQUfMICAS DAS UNIDADES MIGMATfTICAS

0s dados de elementos maiores I menores e traços
de oito amostras representativas das unidades nignatÍticas, esco
thidas após exane petrográfico, sendo quatro anostras da unidade
Catal-unha e quatro amostras da unidade São Fid61is, estão repte-
sentadoS na tabela VII.3. 0s dados de elenentos naiores e alguns
tra(os de t¡ês anostïas da unidade São FidéIis, aló¡n de nais
três anostras da unidade Catalunha, que complernentarn a tabela
VII.3, foran retirados da literatura geológica sobre a região. A

tabela VII.4 contérn os dados de elementos maiores da unidade San

to Eduardo integralnente retirados da bibliografia da área,0 cri
t6rio adotado para a seleção dos dados analíticos adicionais pa-
ra as unidades ern questão, foi o aproveitarnento dos dados quírni
cos existentes das unidades dentro da ãrea de estudo, e a partir
daí, para as nesrnas unidades focalizadas em continuidade lateral
para as áreas vi z inhas .

A naioria dos dados para as correlações interele
nentos das unidades nigrnatíticas, em diagramas de Harker e ou-
tros diagranas de variação, aparecem en conj unto sen prejuízo da

visualização dos caracteres geoquínicos individuais das unida-
des, salientando-se que as diferenças en geoquínicas entre elas
são nelhor ilustradas dessa forrna.

VI L 4.1 - Unidade Catalunha

A naioria dos dados analíticos das amostras dos

gnaisses migrnatíticos Catalunha tên conposição na faixa ácida
(Si02 > 70eo) e corresponden petrograficarnente a biotita- granada
gnaisses ricos ern quartzo, con sillirnanita acess6ria em alguns
casos (anostras SF, tabela VII.3;q.v. a Tab. IV.3 de análises no
dais, cap. IV). Ern diagranas de Harker, figura VII.13, os óxidos
dispõen-se con una tendência de correlações geralnente pouco a-
centuadas, sendo positivas as de MgO e CaO e negativas as de
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ÎABELA V¡],3A
coíPosIcõEs oufürcAs DE FOCHAS

UNIDÂDE CATALUNHA

Ànoatraa SF-19 SF_I9

s1o2 (È) 69'70 74'3O
1LO2 o'?a ot42
At2o3 l2 '30 11,20
Feroat 6 tz2 5,43
ItJnO O, 09 O, 09

l,lSo 2,96 2,99
Ceo o, gO 1, Sa

Na2O I,62 2t2B
(ro 3,42 1 ,33
Pros 0,06 0,06
LoI o,4o o, 01

Totat 98,46 98, 98

Zr (pprn) 193 255

Y 19,3 2?,4

Bâ 644 A99

Sr 143 146

Rb 130 2a

Nb 10 12

u30
th 20 18

Pb 18 13

La 14,O 44t6

Ce 34,1 104,3

Nd 14 ,5 44 t9
Sm 2,9 7,6
Eu O,9 1 ,4
Gd 3,4 6,8
Dy 4,8 6,3
Er 2,7 3 ,6
Yb 2,5 2,9
Cr 80 75

N1 247
v 130 118

cuog
zn 86 58

Ga 14 10

åTR ?9,8 222,4

Rb/Sr O,91 O, ! 9

K/Rb 218 994

XlBa 44 37

Eu/Eu. O,88 O, 59

(celYb)N 3,5 9,2
(cdlYb )N 1,2 r,4

sF-17sF-63J-7ÂrrJ.7c..J-158.r

75,70 77 ,AO 68 | 50 ?2 ,35 74,75
ot44 0,50 0,39 0,86 0,91

11,20 9,4O 11,OO 9,65 8,67
4t4A 4,88 5,74 7,99 7,2?
o,o7 o,oa o,o5 o,o8 0,06
2,0o 2,06 1,OO 1,g7 1,60
r,72 t,lð 3,OO 1,32 2,25
rtaT L,7L 3,98 2,69 2,96
2,OO r,34 5,18 2,76 1,2O
O,O5 O,O? O,l5 O, OZ o,14
o,1l 0,ol o,79 o,24 o,29

99,64 99,11 99,78 99,9â 1OO,1O

196

15,8
440

150

11

o

o

4

38 'o
15, O

r,2

:,8
1,1

63

!7
105

2

51

456

341

119

49

1?

6

35

12

58,5

t37,5
56,4

1O,4

1,1

?,9

7,r
4,3

2,A

70

2t

101

I
56

71 7

82 ,8 245 ,7

o,37 O,41

302 227

38 33

1 ,19 O,4O

9,0 t2t4
2,6 1,6

obs.:
¡. Betfata & Ottvetra (1987)
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FeOr, 4110, e KrO con o acréscino de SiOr; o PZOS, MnO e TiOz a-
presentan-se relativarnente constantes com o aunento de SiOr.

0s elenentos traço, ilustrados no diagrana da fi-
gura VII.I4, apresentan vafiações pouco significativas relativa-
nente ao conteúdo de Sio,, con exceção do Zr que mostïa una cor-
relação fortenente positiva corn o acréscino de SiOr. Os elemen-
tos incclnpatíveis colno o Ba, Pb e Rb, ben cono o sonat6rio dos
principais elementos de transição, Cr + Ni + y, tornam-se relati
vamente empobrecidos con o acr6scirno de SiOr. Exaninando-se a ta
bela VII.3, nota-se que as vatiações de Sr se mantên relativamen
te estáveis enquanto que as de Zn dirninuen en conteúdo corn o a-
créscimo de Sio, nas rochas, Os valores totais dos elementos ter
ras Taras nostram una tendência de acr6scino coin Sior. Na amos-
tra SF-18, a de nais baixo conteúdo en SiO. ten-se a naior razão
Rb,¡Sr (0,91) e a menor e¡n K/Rb (218) devido ao maior conteúdo de

Rb dessa rocha; a razáo K/Ba (44) da rnesma amostra é tanbén aL-
ta e se deve a que essa rocha é relativarnente alta en conteúdos
deBaeK.

0s padrões de TR dos gnaisses Catalunha, lepresen
tados na figura VII.15, são fracionados e paralelos eñtÌe si, en
riquecidos en TRL relativanente às TRP, con razões Cer/Yb, vari-
ando de 3,5 a 10,4. As anostras nais enriquecidas en lR iotais,
SF-19 e SF-63, tên os conteúdos nornalizados de Yb ern torno de

14 vezes o condrito enquanto que os de Ce variarn de 168,9 a

I28,3 vezes o condrito. As arnostras SF-l7 e SF-18 são conparati-
vanente nais fracionadas em TR, tendo a r azáo n6<iia de Ce^ ,/ Yb*
de 6,2, co¡n o conteúdo normalizado de Ce variando de 44,4 vezes
o condrito e o Yb de 8,5 vezes o condrito, en valores nédios. As

anornalias de Eu são ben definidas nas rochas, corn anplitude nega
tiva nais pronunciada na anostra SF-63 (Eu/Eu* = 0,40),sendo que

na anostra SF-17 o padrão de Eu 6 levernente positivo (Eu /Eu* =

= 1,19), o que pode ser atribuído a um acúnulo de feldspato du-
Tante a sua petrogênese.
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VI I.4. 2 - Unidade São Fidélis

Grande parte dos dados analíticos das amostras
dos gnaisses nignatíticos São Fid6lis tên cornposição subácida(65%
< Sioz < 7o%) e corresponden, en ternos petrográficos, a granada

-biotita gnaisses ricos e¡n plagioclásio (arnostras SF, tabela
VII.3; q.v. Tab, IV.3, análises nodais, cap. IV). Algumas amos-
tras retiïadas da literatura geol6gica da ârea são de nicroclínio
gnaisses e outras são de biotita-granada gnaisses. Nos .di-agranas

de Harker da figura VII.13, os óxidos dispõen-se con certa regula
ridade, seguindo una tendôncia onde há o decréscino de CaO, MgO,

FeO, e decréscirno nenos acentuado de PrOr, MnO e Tio, co¡n o aunen

to do conteúdo de Si02. 0 41r0, nostra-se relativanente oonstan-
te, ao passo que o Nar0 aunenta corn SiO, ; alguns dados de KrO a-
presentam algurna dispersão, rnas há urna tendência geral de aumen-

tar o conteúdo de KrO corn o acréscirno de SiOr.

Os elenentos traço, conforme aparecen represen-
tados no diagrana de variação da figura VII.14, mostlan as corre-
lações levemente rnarcadas. os elernentos incompatíveis como o Ba

e o Pb apresentarn correlação positiva com SiO,, enquanto que o

sonatório dos elementos de transição, Cr + Ni + V, dirninuen eln

conteúdo corn o acréscirno de Sioz; o Rb varia pouco e Zr dininui
levemente con a SiO". 0s valores de Sr e Zn na tabela VII.3, nos-

L
tran alguna dispersão nas rochas, podendo-se distinguir as tendên
cias de correlações positivas de Sr e negativa de Zn com o acr6s-
cino de Si0r. Nas rochas con os rnaiores teores en SiOr, SF-01 e

SF-73, são encontradas as nais altas tazões de K/Rb (290 - 3L7) e

as mais baixas de Rb/sr (0,37-0,51) devido ao rnais baixo conteúdo

de Rb (nédia de 99 pprn) nessas amostras, enquanto que a razão K/

Ba, variando de 29 a 37, tanb én é baixa, sendo atribuída ao oon-

teúdo naio¡ de Ba (n6di a de 9IZ ppn) das rochas.

Os padrões de TR dos gnaisses Säo Fidélis são

fracionados e conforne aparecen na figura VII.16' há o enriqueci-
nento de TRL relativamente äs TRP. As razões Ce*/YbtO variam de

2,5 a 15,3, chegando a 24,1 na amostra SF-73. Os conteúdos de Yb



UìlDÆE S¡O FIDfLIS

^turr..! 
sF-o¡ înD/el?o 1nr/253e lâÁ/13t J-23a rta_AÀz rl

r (2) (r) {1} tr) (1)
sro2 (t) 63'30 73'20 6S,6l) 63.92

1102 1'3â 0'60
1s,60 15,60 15,10 13.5.

6,66 1,A6 5.5O 9.ô1

o.06
2,2A 3.97

C!o

2.96 2.oS 2,1s 2,AO

3,r5 a.3s 2,6¿ (1) crc.lr s.d.t.t., rgso.o 3' o'5' o.2. (2) 6rr1.t. a olr.rÉ r¡e€rr
. cÞ$r s.d .t .r., \gsoÈ

T^lErr vtt.38
conPosrçõEs qulülc^s DE iocx^s

¿¡ (ppñ) 2?s ¿rÀ
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s. 2ql
a92

rb ¿3 ¿3 12

2a 2a
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c. ¡6.0
{d ?E,0 lo.9

4,2

3,.
ot 3,2 r,e

Y!o.o
ao 12 15 ?6

1s3312
v 1¡.

6sr220

¿ÎR I rl.s
FÈ/s.
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nornalizados variarn de 11.,7 a 2I,6 vezes o condrito e os de Ce

variarn de 50,8 a 83,7 vezes o condrito, atingindo I79,4 vezes o

condrito na anostra SF-44 que ten o padrão de rnaior enriquecirnen
to relativo en TR totais. As rochas con nenores conteúdos de TRL

apresentam os padrões rnais fracionados de TR totais, :sendo que

dentre essas a SF-01 rnostra tanbén que é relativarnente rnais en-
riquecida e¡n TRP; as amostras SF-01 e SF-44 mostran padrões sub-
horizontais en TRP enquanto que as anostras SF-04 e SF-73 tên e¡n

pobrecinento ern TRP. As anornalias negativas de Eu são ben pronun
ciadas nas rochas, sendo que o padrão de Eu é forte¡nente negati-
vo na amostra SF-44 [Eu/Eu* = 0,23) .

VII.4.3 - Unidade Santo Eduardo

As rochas da unidade Santo Eduardo que foram se-
lecionadas para estudo geoquínico (tabela VII.4) são de composí-

ção ern parte subácida (65% < SiO2 < 70%) e em parte interrnediá
ria (55% < SiO2 < 65eo), abrangendo tipos petrográficos a biotita
-granada gnaisses, anfibólio gnaisses e grÌanulitos (piroxênio
granulitos e anfibõ1io granulitos ricos ern plagioclásio). Nos di
agranas de Harker, fígura VII.13, os óxidos mostram algurna dis-
persão, mas apresentam una tendência de correlação negativa do

CaO, MgO, FeO, e correlação levernente negativa do PrOr, MnO e

TiO, corn a SiOr. A correlação é positiva de NarO e KrO com SiOr,
sendo que o 41203 tende a manter-se relativamente constante nas

rochas .

vrr.5 - coMpARAçÃo GEoQUÍMTCA ENTRE 0S DTFERENTES LrrOTrPoS

As conposições n6dias das unidades Catalunha,São
Fidélis e Santo Eduardo estão representadas na tabela VII.5, da-
das pelas análises A,B e C, respectivamente. As conposições quí-
nicas nédias de rochas, principatmente supracrustais, de diferen
tes ocorrências estão tambén reproduzidas na tabela VII.5' como



TAEELÀ VII.4
coMPoslçöES QUfMTCAS DÐ ROCHÂS

UNIÐÂDE SANÎO EDUARDO

Ánostrâs PDLI14303 pDc/19549 pDKl10363 pDJl6Sa5 F/1114a J/4747 cl131?9

s1o2 (É) 63'50 67'00 6?'70 68'50 Ur,rO Ur,rO 
","OT1O2 1,30 0'65 0'69 O'4O O'81 O,83 1,2O

Al2o3 16'60 16'10 l5'7O t6'9O 15.40 13,60 15,50
t.2o3 3,50 o,95 1,Oo O,B2 1,1O 1,6¿ 2,42
FeO 2,3a 2,56 2,85 !,4a 4,95 3,56 5,56
Ilno O,O5 O,O7 0,06 O,O¡t O,l5 O,to O,az
ügo 3,50 t.9o 2,OO o,7O 3.ZO t,go 3,60
câo !,7o 2,7o 3,zo 3,?o 3,zo 1,5o 5,ao
¡la?o 1,96 ?,9a 2,13 3,56 2,6A 2,!O 2,Sg
*¿o 3,48 4,91 4,.33 4,05 2,49 3,25 1,95

"zos 
o,o8 0,32 0,18 0,22 O,O3 O,11 O,27

"ao* 
¡,45 o,3s 0,61 0,26 o,o9 o,77 o,z4

Total 99,51 too,47 1oo,5o 100,60 1oo,o3 99,23 99,18

Anosr.ås PDD/965 PDE/22!9 pDB/!214 pDDlt35O7 pDÊ/6274 pDC/3246 PDD/A?65

s1o2 (*) 6?,60 63,90 64'00 64'90 65'60 66'70 6?,50
Tlo2 0,97 l,to O,55 O'A8 O'A1 O'31 0'46
Â1203 16,30 14rOO 15'30 14'90 16'50 17'50 16,60
Fe?O3 2,1O ?,?o 1, AO 1,2O O,97 Z,3O 1,ZO

FeO 4.?l 3,56 3,56 4,45 3,Zt 0,99 1,92
xno O,o9 O,O9 O,1O f',06 0,06 O,O3 O,O3

üAO 2,7O ?,60 4,2O 3,60 3,60 2,Oo 1.9o
CaO 5,40 2,4O 3,8O 2,5O 4,eO 3,gO 4,2e
âZO 3,23 2,AO 2,62 Z,3t 3,61 3,96 3,A2

Kao 1,0¿ 6,22 3,76 3,97 1,46 l,6a 1,6A

P¿Os O,23 0,28 O,2O O,O7 O,34 O,OA O,1¿

,ro' o,3o o,9r o,2a 0,60 o,o4 0,9ô 0,63
Toral 99,71 100,17 lOO,19 99,50 100,54 100,33 IOO,1O

K/st05

64,50

o.83

16,OO

1,46

o, o8

2,40

4,30

2,\A
2,54

o,20

o,45

99,69

PAA/[129O PDF/6279

67,90 71,OO

o,5o o,3o
15,50 16,20

1,60 1,20
2'O7 O,2a

o,o5 o,o4
2,3O r,60
3,90 1,50
4,74 4,46

1,52 3,2â

o,12 o, 03

O' 34 0,86
99,98 100,72

. Grossl sad er at.,l98oá
PD Crossl Sad et aÌ.,tg8oc

I
l\)
--¡

I
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ÎABELA VIl.5 - A= unldade Catatunha; B. untctâcte São Fldét1s; C1È gnalsses Sâñto
Ecluardoi C2. grâñulltos S€nto Ectuardo; 1= a¡cóslo6 da Cellfórnla, 2= petltoê da
Callfórnls, 3- cornÞo6toÊ de 50'6 arcós1o + 5096 petlto da Catlfórnla (Van de Karnp

€t âì.,ì976); 4= rochâs pelltlcas de geosstnclfneos, S- néd1a cìe grauvacås, 6-
Brauvacas paleozólcas da Nova ZelÂndra (Bâ¡bey et êt.,1982; Barbey & CL¡ney,t9BA)i
7- grÂnlto6, 8= grânodlorltos (Van de Ke¡np et a]' ,t976).
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colrPôs¡çôEs ol,ti¡c¡s xÉor^8 DE DlrÈnE lrs lrpo3 lrfolócrcoE

ra

3ro- (1, ?.,.o 66,07 6s¡3r 6e.6r 53,rr 6a.2o 66,90
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cu5

34
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Rb/S¡ O,55

N./È^ 39 36

Éîn r6)i3

30.336-2230
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sr ?9
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padrões conparativos de abundânc.ias dos ele¡nentos de nossíveis
nateriais parentais, que caracterizen a proveniência original
dos tipos litolõgicos das unidades em estudo.

As unidades Catalunha e São Fid61is, anátise A e
B da tabela VII.5, apresentan diferenças quínicas marcantes tan-
to nos conteúdos de ele¡nentos ¡naiores quanto .nos de elenentos
traço. As diferenças rnais evidentes estão no relativo enriqueci-
mento en Sior, Mgo, Feor, Cr,1'l , Zr e TR totais, particularnente
nas TRL, e no relativo enpobrecinento en A12OS, CaO, NarO, KZO,
a16n de Ba, Sr e Rb dos gnaisses Catalunha conpar at ivanãnte aos
gnaisses São Fidélis. Entre as duas unidades há una certa proxi-
nidade nos valores das razões K/Ba das rochas, porém, elas dife-
renciarn-se pelas razões Rb/Sr rnais elevada e de K/Rb nais bai-
xa dos gnaisses São FidéIis. Por outro lado, os ,gnaisses São Fi-
délis são quinicanente cornparáveis aos gnaisses e granulitos San
to Eduardo, análises C, e C, da tabela VII.S, diferenciando- se
entre si no conteúdo relativo levenente rnais baixo en MgO dos
gnaisses São Fidé1is.

O diagrana ternário AFM da figura VII.17 mostra a
afinidade cálcico-a1calina do conjunto de rochas das unidades en
estudo que, cornparadas ao 'trend' toleítico de Irvine Ç Baragar
(1971) apresentan un enriquecimento noderado en ferro nos ternos
ãcidos e internediários, De certa forma, o gráfico tanbé¡n evi-
dencia que as rochas fonte das unidades são por sua vez de ascen
dência cá1cico-alcatina. Essa nesma tendência geoquÍrnica pode
ser observada nos diagrarnas de Harker, figura VIL13, sobretudo
na disposição das anostras das unidades São Fidé1is e Santo Edu-.
ardo,

Entre os dados mesonormativos dos gnaisses Catalu-
nha se destacan ninerais típicos de metapelitos coÍro feldspatos,
biotita, rnuscovita, sillinanita, sendo que o quartzo norrnativo o
corre em conteúdos superiores a 40Eo. Na mesonorna dos gnaisses
São FidéIis aparecen principalnente feldspatos, biotita, rnuscovi
ta e quartzo ern torno de 30e0, que são minerais rnais característi
cos em rochas metanórficas derivadas de grauvacas, ocort"ndã
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ta¡nbén en poucos casos associações de ninerais com sillinanita e/
ou cordierita. 0s principais rninerais rnesonornativos encontTados
nos gnaisses e granulitos Santo Eduardo são feldspatos, biotita,
rnuscovita, ern algurnas anostras esses ninerais associan-se tanb6rn
con sillirnanita e/ou cordierita, e contendo o quartzo entre 20 e

30%; aparentemente nessa unidade aparecen anostras con caráter
rnetassedinentar.

0 caráter peralurninoso da grande naioria das ro-
chas das unidades relaciona-se bem con os aspectos nineralógicos
e norrnativos vistos acirna, e pode ser observado tanbém através
do plote da razâo A/CNK ou seja AIrOr/ (CaO + NaZO + KZO) versus
SiO, na figura VII.l8. As amostras onde A/CNK > 1são ditas pera
luminosas e caen aci¡na da linha horizontal para tais conposições
de rochas; as rochas que caem abaixo dessa linha apresentarn maior
proporção de Na ou de albita nornativa.

0s diagranas mesonornativos QFM, representados
nas figuras VII.19 e VII.20, ilustran campos de composições (se-
gundo Van de Kamp & Beakhouse, 1979) e 'trends'de variação de

acordo con as abundâncias dos ninerais mesonoïmativos (Q=quartzo
F= feldspatos, M= rninerais fêmicos) para possíveis tipos de ro-
chas antecessoras. Na figura VIL19, os gnaisses Catalunha tên
relativanente maior abundância de quartzo e quase toda a unida-
de ocorre no carnpo cornposicional das grauvacas, sendo que uma a-
mostTa (SF-18) aparece no campo dos pelitos e outra no canpo de

rochas ígneas ácidas (J-74). Os gnaisses São Fidélis têm relati-
vanente ¡naior conteúdo de feldspatos, ocorrendo entTe os canpos
de grauvacas e de rochas ígneas ácidas e internediárias (nesse
últiino canpo aparecem as anostras SF-O1, SF-03, M/8-442 e K/13-
429). Na figura VIL20, as amosttas da unidade Santo Eduardo são
ricas ern feldspatos, ocorrendo principalrnente entre os campos

das rochas Ígneas ácidas e internediárias, corn algunas anostTas
entre os de grauvacas e pelitos.

Fazendo-se urna anál-ise paralela entre os dados
quínicos das unidades gnáissicas e dados que estão apresentados
na tabela VII.5, tem-se que, en prineiro 1ugar, os gnaisses Cata
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lunha (análise A) são quinicamente comparáveis ã conposição né-
dia de arc6sios (análise 1) , diferenciando-se destes pelo ¡naior
conteúdo relativo de MgO, F"Z03t e Zr, e pelo menor conteúdo en
á1ca1is e elementos traço, Relativanente a pelitos (análise 2),
os gnaisses Catalunha são enriquecidos en SíO, Zr e tem nais
baixos conteúdos ern AlrOï KrO e elementos traço. A análise 3

cornpreende un conposto rn6dio das análises I e 2, corn 509 de arcó
sio e 509 de pelito, que se cornparado aos gnaisses Catalunha se

Tepeten as diferenças ern geoquínica relativas aos pelitos dados
acina (aná1ise 2). Ao passo que, tomando-se a 'cornpo3ição nédia
de rochas pelíticas de geossinclíneos, Tepresentada pela aná1i-
se 4, os gnaisses Catalunha diferencian-se de rnaneira semelhan-
te ãs análises 2 e 3 acina referidas, ben co¡no nos mais baixos
conteúdos ¡elativos de Fer0r' CaO, Rb, Ni e Cr. De outra forma,
a conparação dos gnaisses con a conposição nédia de grauvacas (a
nálise 5) também mostra as diferenças em geoquÍrnica como o enpo-
brecirnento relativo em A1r0r, CaO e NarO dos prirneiros, enquanto
que há una correlação bem nelhor dos gnaisses corn as gr.auvacas

paleozóicas de Nova Zelândia (análise ó) , onde há diferenças ape

nas nos conteúdos de CaO e Ba. Tendo en vista a afinidade quíni-
ca con as cornposições ácidas, os gnaisses Catalunha se relaciona
dos a granitos (análise 7) ou a granodioritos (análise 8) apre-
sentam proporções equivalentes ern Mg e Ni, destacando-se entre
eles o enriquecimento relativo em SiOr, F"2O3T e Zr dos gnais-
s es .

os gnaisses de São Fidélis (análise B) nostram e

quivalências quÍrnicas con arcósios (análise 1) sonente nos con-
teúdos de MgO, NarO, Rb, Zn., Ga e Cu. Con relação a pelitos (aná

lises 2 e 4) e ao conposto rnédio de arcõsios + pelitos (análise
3) , os gnaisses mostram semelhanças somente nas proporções rela-
tivas de KZO, TioZ e MnO. A conposição internediária dos gnais-
ses São Fidélis tanb6n 6 cornparável a nédia de grauvacas (anáti-
se 5) , distinguindo-se delas poï apresentar conteúdos rnais eleva
dos en Rb e Sr, enquanto que a senelhança corn as grauvacas paleo
z6icas da Nova Zelândia (aná1ise 6) se ïestringe ãs proporções

de FerO' e l'fnO. As análises representativas de granitos e gÌano

dioritos (análises 7 e 8, respectivanente) tanbém se mostran cor
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Ì'elacionáveis relativanente aos gnaisses São Fidélis, salientan-
do-se algumas diferenças nos teores de Fer0r, (rnais elevados nos

gnaisses), NarO, Ba e Sr (nenos el-evados nos gnaisses),

Os gnaisses e granulitos Santo Eduardo (análises
C, e Cr) nostran-se anãlogos quinicanente a arcósios (análise 1)

sonente nos conteúdos de á1ca1is, e a pelitos (análises 2 e 4) a

penas nàs proporçõe! de MgO e KrO, sendo que o conposto de arcó-
sios + pelitos (análise 3) apresenta nelhor cornparação, diferin-
do apenas no conteúdo nais elevado en CaO dos gnaisses. Dentre
as anãlises representativas de grauvacas, a análise 5 é conpará-
vel ãs conposições das rochas Santo Eduardo, apresentando teores
relativamente ûenores ern Cao e álcalis. As abundâncias nais bai-
xas en F"203T e MgO são as principais diferenças dos granitos (a
nálise 7) e granodiorito (análise 8) relativanente ãs rochas San

to Eduardo.

A avaliação dos parânetros quÍmicos baseados nas

funções discrininantes de Moine Q La Roche (1968), corno ((Af +

Fe + Til3) - I() f ((Af + pe + Ti,/3) - Na), que estão representa
das na figura VII.21 e as de (Al + Fe + Ti) f (Ca + Mg) represen
tadas na figura YII .22, indican que o conjunto de rochas das uni
dades Catalunha, São Fidélis e Santo Eduardo são de derivação ne

tassedinentar, separando-se bem dos donÍnios de rochas vulcâni
cas básicas. Predoninan entre as rochas a proveniência de grauva
cas icomo nostra a figura VII .22, enquanto que na figura YII .2I a

parecem tanbém ternos internediários entte grauvacas e pé1itos,
No entanto, ao se reportar a definição básica de grauvacas segun

do Pettijohn (1963), onde "as grauvacas conuns contên fragnen-
tos litícos ou feldspáticos irnersos ern rnatriz composta quínico e

nineralogicanente por pe1itos", en alguns casos, como observados
na figura VII.20, 6 possível que se sobressaia tarnbén o terno pe

1ítico presente entre as rochas.

os padrões nédios de elernentos TR dos gnaisses Ca

talunha e São Fid6lis assemelhan-se aos padrões n6dios de TR de

rochas sedimentares finas de idades põs-arqueanas e paleozóicas.
As figuras VII.23a e VII.23b, apresentam os padrões de TR dos
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gnaisses relativanente ao ES (conposto de pelitos paleozóicos da
Europa), ao PAAS (nédia de peLitos pós-arqueanos da Austrátia) ,e
ao NASC (conposto de pelitos norte-arnericanos pós-arqueanos). Os

padrões nédios das rochas sedi.rnentares finas ES, NASC e PAAS (se
gundo os dados de Mclennan et al . , 1980) são considerados tamb6¡n
padrões consistentes e paralelos con a distribuição de TR na
crosta continental e de certa forna são conparáveis co¡n os dados
das unidades ern estudo. 0 padrão de TR dos gnaisses Catalunha e

São Fidé1is, figuras VII .23a e b respectivanente, são correlacio
náveis ao padrão do NASC, sendo ligeiranente mais pobres en TRP;

assirn corno, diferen um pouco em TRP ao PAAS; conparativarnente ao
ES, os gnaisses apresentan os padrões paralelos e enpobrecidos
en TR totais, A distribuição das TR de pelitos de diferentes 10-
calidades e idades se cornparadas às unidades ern estudo certanen-
te se correlacionariarn positivamente, ta1 cono está de¡nonstrado
para os padrões nédios internacionais de rochas sedimentares fi-
nas.

0s padrões n6dios de distribuição de TR en grau-
vacas de idades e localizações diferentes (análises 1,2 e 3 na
Tab. VII.6) se cornparados con os gnaisses Catalunha e São Fid6-
1is, conforrne aparecen nas figuras YII .24a e VIL24b, mostram
por sua vez, que são bastante senelhantes, sendo que a grauvaca
do Wyorning (análise 1; Tab. VII.6) é ligeiramente nais pobre en
TRP do que os gnaisses. De cetta forrna, os gnaisses Catalunha e

São Fid6lis podem ser explicados através da quírnica dos elemen-
tos TR cono produtos netanórficos tambén de grauvacas, corn urna á

rea fonte relativanente ainda mais rica ern TRP do que as grauva
cas do Wyorninþ .

0s gnaisses Catalunha e São Fidélis tanbérn são
comparáveis quinicamente corn rochas vutcânicas félsico-interrne-
diárias rnodernas (análises 4,5 e 6; Tab. VIL6), apesar de apre
sentareh algunas diferenças en conteúdos de elenentos naioïes.Os
padrões de TR representados nas figuras YTI .25a e VII.25b nos-
tran que os gnaisses são coerentes ern TRL con as rochas vulcâni-
cas, sendo que as TRP dos gnaisses Catalunha são particularmònte
mais próxinas em conteúdo ãs rochas riolíticas (anáfise 5) do que
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relativanente às TR das rochas de cornposições internediárias, en
quanto que os gnaisses São. Fid6lis assernelharn-se nais ãs rochas
riodacítico-andesíticas (análises 4 e 6).

0s gnaisses nignatíticos Catalunha, en n6dia ¡Tab.
VII.5), são quinicanente correlacionáveis a sillimanita granuli-
tos (análise 7; Tab. VII.6), a facies pelÍtica da Musgrave Range

da Austiália (Gray, 1977), sobretudo nos elenentos co¡no K, Rb,
Sr, P, Mn e en alguns aspectos geoquírnicos cono MgO > CaO ou KrO
> NarO que ocorrern em al-gumas amostras do Catalunha que são indi
cativas da afinidade pelítica nas rochas, Os granulitos da Mus-
grave Range são considerados norrnais, não enpobrecidos nos prin-
cipais elenentos inconpatíveis cono o K, Rb e Sr durante o neta-
rnorfis¡no, permanecendo consistentes a composições nédias de ro-
chas supracrustais ou rochas de baixo grau metarnórfico.

As unidades Catalunha, São Fidélis e Santo Eduar-
do tên vários aspectos geoquírnicos en conun coln os granada gnais
ses da associação kondalítica de Lapland, na Finlândia (Barbey Q

Cuney, 1982; Barbey et al., 1982), que lnostran 'trends' quírnicos
conpatíveis com rochas supracrustais, onde a abundância dos e1e-
mentos não sofreran nodificações relacionadas ao alto grau de ne
ta¡norfisrno. Os granada gnaisses ricos ern K-feldspato (aná1ise 8;
Tab. VIL6) são equivalentes a netagrauvacas e poden ser conpará
veis aos gnaisses Catalunha (Tab. VII.5), apresentando apenas pe
quenas diferenças en MgO e Sr. 0s granada gnaisses ricos em pla-
gioclásio (anátise 9; Tab. VII.6) são equivalentes a grauvacas
vulcanoclásticas que se assemelham ã nédia composicional dos
gnaisses São Fidélis e ã das rochas da unidade Santo Eduardo, di
ferindo um pouco nos conteúdos de CaO dessas unidades e nos ele-
nentos cono Rb, Sr, Ba, Ni e Cr dos gnaisses São Fidélis.

En suna, considerando-se os dados petrográficos e

geoquÍnicos as rochas gnáissico-mignatíticas devem representar u

ma seqtlência de supracrustais metamorfisadas ern alto grau, subrne

tidas a anatexia, onde grauvacas e pelitos poden ter sido os na-
teriais originais predoninantes con alguna participação de ro-
chas vulcanoclãsticas féldicas e internediárias, representando
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ÎABELA VIl,6 - 1= grauvaca cto t{yonl.ng (Cond1e, t967i t¡lldeman & Condie, I9?3);
2- grauvècas proterozólcae cta Âust¡ál.ta, A- Arauvacas pâ1.êozó1cas da AustrÁtta
(Nance &Taylor, 1976)l 4- anatesltos noaternos atto-K, 5= rlolltos iìocternos
(Cond1e, l98r);6- rlodacftoÊ cro Cotorado (Zterlnskl & L1p,nân, t976)i ?- slttr_
nanlta granulltoê (cray, 1977); 8= grðìedâ gnalsÊes rlcos en K-fetcìspeto, 9=

grsnada gnâlsses nlcos em pl.ag1oc1Á61o, Lepland (Barbey et al..,t982; BerÞey &

Cuney, t982),
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lltosi Condie (1981 ) i rlodacltost ZlellrìskI & Llpriìan
(r976)).
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FIGURA VII.25 - B - Padrão médlo de TR, normaltzado por condrito, para
a unldade são F1dé1ls cornparada aos padrões médios de

TR de vulcânicas féIsico-lnternedlárlas (andesitos e

¡loI1toa! Condle (1.981); ¡lodacltoa: ZteI1n6k1 & Llplnan
(r976)).
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nisturas ou derivação dos sedinentos a partit das vulcânicas-vul
canoclãsticas. Assin, a unidade Catalunha pode corresponder corn-
posicionalmente a netagrauvacas ricas en quartzo, possivelnente,
devido a ¡nisturas com arenitos ou arc6sios ou derivação de vulcâ
nicas ácidas ricas en quartzo, enquanto que os gnaisses das uni-
dades São Fidélis e grande parte das rochas da unidade Santo Edu

ardo poden representaÌ conpostos derivados de rnetagrauvacas vul-
canoclá'sticas de composições ácidas a internediárias.

Batista (1984) e Batista 6 0liveira (1987) nostra
ra¡n a tendência metassedinentar das rochas kinzigíticas do Com-

plexo ParaÍba sugerindo grauvacas-pelitos co¡no naterial original,
corn algurna contribuição vulcânica (q.v. iten II .2,4; Cap. II),

Grossi Sad E Dutra (1988) intelpretaran geoquini-
canente as rochas do Grupo Paraíba do Su1 (denoninando as unida-
des ern fornações Desengano, I¡nbé, Itaocara e Euclidelândia) loca
Tizadas en áreas vizinhas à região de São Fidé1is como sendo par
te de un dep6sito en bacia sedirnentar, conposto de uma seqtlência
de sedinentos rnarinhos imaturos de origem terrÍgena. A porção su
perior do Grupo teria en parte derivação vulcânica (Fornação Eu-
clide1ândia) enquanto que o restante da seqtlêncía gnáissica cor-
responderia a grauvacas; os rnárrnores e rochas cálcio-silicatadas,
presentes na porção inferior do Grupo, estariarn intercalados corn

as grauvacas, e os márrnores e quartzitos da porção superior do

Grupo corresponderiam a sedimentação quÍnica carbonático- chérti
ca. As rochas das fornações Traj ano de Morais e Crubixais,en con
tato con o Grupo Paraíba do Sul , corresponderian quinicanente a

basaltos e andesitos cálcico-alcalinos de arcos de ilhas.

Grossi Sad Ç Dutra (op.cit.) sugeren que o Grupo

Paraíba do Sul teria se fornado en resposta ã colisão entre um

arco de ilhas (representado pelas rochas das fornações Traj ano

de Morais e Crubixais) e una nargen continental do tipo Atlânti-
co. A depressão gerada pela subducção da crosta oceânica teria
sido entulhada por grauvacas, derivadas da erosão de rochas con-
tinentais e que nantiveram as características quínicas das To-
chas precursoras, provavelrnente granodiorÍticas ou granÍticas.
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CAPfTULO VIlI

PETROGÊNESE DO BELA JOANA

As rnodelagens geoquínicas que são apresentadas a
seguir incluen en seu escopo dados petrográficos, nineralógicos,
e quÍnicos, permitindo a elaboração sintética de urn ensaio da e-
volução petrológica da associação de rochas que conpreende a uni
dade Be la Joana.

Alguns fatores linitam a utilização da modelagem
geoquínica, entre os quais assinala-se que as conposições das ro
chas poden não estar diretanente relacionadas entre si obtendo -
-se sonente resultados aproxirnados. 0s dados conposicionais das
rochas relacionadas poden ser considerad.os corno cumulatos ou co-
no 1Íquidos residuais e provavelrnente nenhuna das composições i_
niciais escolhidas são as verdadeiras. A precisão natenática en-
pregada na rnodelagen geoquÍrnica contrasta con as conposições de
rochas e rninerais assunidos cono representativas de cunuratos e
1Íquidos residuais. Por outro lado, conposições dos minerais do
Bela Joana já não representan as originalmente fornadas por pro-
cessos nagnáticos, tal como se considera na rnoderagen, sendo rni-
nerais recristalizados e reequilibrados quinicarnente sob condi-
ções de metarnorfismo de alto grau. A16n do que, são considerados
na nodelagen sonente os rninerais identificados nas anostTas ana-
lisadas, que por sua vez tambén são en número reduzido.

ViII.1 - MODELAGEM GEOQUfMICA ATRAVES DA VARIAÇÃO DOS ELEMENTOS
MAIORES

0s 'trends' quínicos gerais do Bela Joana nostran
que os tipos 1ito1ógicos analisados são cogenéticos entre si,não
apresentando rnudanças abTuptas nos diagramas de Harker (q.v.Cap.
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VII; Fig. VII.l). E¡nbora seja reduzido o núnero de análises de
rochas, as variações quírnicas são representativas da associação
e poden ser relacionadas a grosso modo corn o conteúdo nodal , ha
vendo urna tendência do ernpobrecirnento de Fe, Mg e Ti que são cor
relacionados con a nenor proporção de ninerais fênicos modais,co
rno o hiperstênio, granada e/ou biotita; o decr6scirno de Ca se re
laciona corn o de plagioclásio e o de P corn o de apatita; o aumen
to de K'e Si ¡eflete o conteúdo relativanente rnaior de feldspa-
to alcalino e quartzo nas rochas mais diferenciadas.

As cornposições quínicas de piroxênios e bioti-
tas apresentan uma variação sistenática (q.v, Cap. V; Tab. V.. 1 e

V.5) con as razões Mg/Mg+f'e das rochas hospedeiras (cf. Cap.VII;
Tab. VII.l). As cornposições dos plagioclásios entre os tipos in-
ternediários de rochas (enderbitos e charno-enderbitos) não apre
sentam diferenças contrastantes ficando a variação dentro do carn

po dâ andesina. Portanto, as variações quÍmicas entre as rochas e

rni¡rerais são conpatÍveis con o processo.de cristalização fracio-
nada, ernbora esse necanis¡no não seja diagnosticado nas rochas.

As rochas de conposição básica ou gabro- noríti-
cas são relativamente restritas, aparecendo por vezes sob forrna
de enclaves e estando geoquinicarnente relacionadas con os denais
tipos litol69icos da unidade. Texturalmente, o plagioclásio ocor
re como o mineral mais desenvolvido (arnostras SF-67 e SF-594)nes
sas rochas, podendo significar urn dos conponentes cunulãticos.No
rnodelarnento por cristalizaçã,o fracionada, o gabro-norito de con-
posição relativamente nais básica encontrada pode representar a

conposição do magna inicial nais prováve1 da associação, . nesno
que não se tenha evidências texturais claras de fases cumuláti-
cas nessas rochas. A partir daí, levanta-se a hipótese de forma-
ção de cunulatos que possarn ter sido derivados quando da extra-
ção de 1íquidos diferenciados. Cono ocorren na rnaioria ,das ro-
chas, as fases rninerais de cristalização precoce cono o hiperstê
nio e o plagioclásio poden ser as fases rnais inportantes no fra-
cionanento, aparecendo tanbérn nos tipos mais diferenciados.
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O nodela¡nento geoquínico de fracionanento a par-
tir das abundâncias dos elernentos ¡naiores utilizando o n6todo dos
nÍni¡nos quadrados deter¡nina quantitativanente as proporções de
ninerais que cristaL ízaram e que forarn requeridas para gerar lí-
quidos residuais, 0 prograna de conputação XLFRAC (de Stormer q

Nicholls, I978; adaptado e gentilnente cedido pela Profa.Dra.Mar
ta S.M.Mantovani:- IAG-USP) ajuda a avaliar a diferenciação de,u
rna assoèiação de rochas através do balanço de ¡nassa por equações
lineares dos níninos quadrados. Os cálculos são f,eitos através
dos dados de análises químicas de rochas, assunindo-se a ,.repre-
sentação da conposição do nagrna inicial associado ã conposiições
quínicas de ninerais e cle outras rochas da associação, que tan-
bén são assunidas coao fases adicionadas ou subtraídas do magna
inicial para derivar urn segundo nagna ou lÍquido residual. O pro
grama tanb6m calcula a sona dos quadrados dos resíduos ¡n2; irrai
cando a dispersão dos valores no ajustanento dos níninos quadra
dos onde os nais baixos valores nostran os rnelhores resultados,

O resurno dos cálculos da cristalização fraciona-
da a partir de 4 nagnas iniciais estão representados na tabela
VIII.1. 0 nodelo do magma iniciaL l, reptesentado pela ,'anostla
SF-67 que é en composição a relativarnente mais básica na associa
ção, pode produzir por subtração de cristais ('crystal settling')
os 1Íquidos remanescentes con as conposições do gabro-norito SF-
594, do enderbito SF-54 ou da nédia dos enderbitos. As propot-
ções dos rninerais cunuláticos recalculados a 100%, nas três pos-
sibilidades de fracionamento encontradas, não são nuito dj-feren
tes entTe si, e nern tanpouco apresentan grandes diferenças nas
proporções relativas do seus respectivos 1íquidos r.esiduais, que
teoricamente não pernitirian derivar todos os denais tipos lito-
1õgicos da associação. O nodelo do magna 1 representa a cristali
zação fracionada em que os cristais subtraídos produziriarn gran-
des quantidades de rochas básicas.

0 nodelo do nøgma iniciaL 2, a partir do gabro -
norito SF-594, dá continuidade ao pÌocesso de fracionanento 'in
situ' na associação, derivando a conposição média dos enderbitos
como 1íquido ,residual . O plagioclásio e o ortopiroxênio são as
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principais fases minerais no processo de diferenciação, que tan-
b6m requer, através desse ¡nétodo, uma fração significativa de

biotita para pronover a mudança da composição relativa entre os 1Í
quidos iniciais e residuais.

0 ¡nodelo do magna íniciaL ã, que deriva a conpo-
sição dos charno-enderbitos a partir da nédia dos enderbitos, a-
presenta' duas possibilidades. No prineiro caso (tabela VIII.t),a
granada 6 un dos rninerais 'liquidus' importantes, enquanto que
no segundo caso o clinopiroxênio e a hornblenda é que são subtra
ídos ao invés da granada, dando nargen ãs possibilidades de fral
cionanento do nagna 4.

O nodelo do magma íniciaL 4 retona a ¡nédia dos
charno-enderbitos para derivar o tipo 1itológico nais diferencia
do encontrado na associação de rochas do Bela Joana. O charnocki
to SF-ó4, cono lÍquido residual , pode ser derivado atrav6s de suþ
trações que envolvern a granada ou a hornblenda, alén de conter
plagioclásio, ortopiroxênio e biotita corno fases principais.

0s rnodelos de magrnas iniciais 3 e 4 contrariam
en parte urna .das características consideradas através do estudo
dos elernentos TR no capÍtulo VII (item VII.1).

0 precursor do Bela Joana, de conposição bâsica,
ou tonalÍtica, jâ apresentaria enpobrecinento de TRp que é atri-
buído ao efeito da granada e/ou hornblenda residuais. portanto.,
esses ninerais , teoricanente, não deveriam aparecer no fraciona-
mento, pois já terian sido subtraídos do sistema na fase inicial
da geração do charnockitõide.

A associação olivina + ortopiroxênio não foi ob-
servada en qualquet associação rnineralógica do gê1a Joana, possi
velnente a olivina tenha feito paTte da díferenciação de conposi
ções básicas geradas anterioïmente às intermediárias, por6rn, não
há testemunhos de sua presença nas rochas estudadas, em parte de

vido ã escassez.de rochas básicas em toda a unidade. Contudo, os
fatores que controlarn a coexistência de ortopiroxênio e olivina
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são a razão fe/Mg, tenperatura, pressão e atividade de sí1ica do
¡nag¡na. Cono exenplo, pode-se citar o naciço nangerítico-charnockí
tico de Hopen e o mangerito de Raftsund, do norte da Noruega (Or-
naasen, I977), que apresentam as razões FeOa/FeOa + lvlgO das ro-
chas variando entre 0,80, e 0,96, o que propicia o aparecirnento
da associação ortopiroxêhio + olivina co¡no fases estáveis. porém,
o naciço de Hopen não conté¡n a olivina na sua associação de nine-
rais e o. quartzo é abundante em suas rochas charnockíticas ao pas
so que, no nangerito Raftsund, a olivina é abundante e há pouco
quartzo devido ã nais baixa atividade da sÍlica ïelativarnente ao
valor crítico para a c¡istalização do quartzo durante a formação
das fases cu¡nuláticas; a presença de olivina e ortopiroxênio .no
naciço de Hopen é condicionada a urna úníca razão Fe/Mg e T-p defi
nidas nas rochas nangeríticas, Cornparando-se o Bela Joana ãs ro-
chas rnangeríticas, observa-se que a variação da -razã.o FeOa/FeOa +

MgO das rochas do BeIa Joana situa-se entre 0,69 e 0,72, chegando
a 0,45 nas composições rnais básicas, portanto, as rochas charno-
ckitóides não são quirnicarnente favoráveis ã coexistência de olivi
na + ortopiroxênio en sua paragênese rnineral, justificando-se ern

não considerar-se essa associação nos estudos .petrogenéticos.

VIII.2 MODELAGEM GEOQUTMICA ATRAVES DA VARIAçÃO DOS ELEMENTOS

TRAÇO

A nodelagen geoquÍnica atrav6s dos elernentos tra-
ço baseia-se no conceito de equilíbrio dos coeficientes de parti-
ção entre rninerais e nagmas, considerando que muitos desses Kd per
nanecen constantes durante una parte ou todo o processo de crista
Iizaçáo. Contudo, os Kd são dependentes de vários parârnetros físi
cos coÍto a pressão, tenperatura e composição do nagna e dos nine-
rais, sendo que estudos experirnentais existentes em sistemas rllag-
náticos ainda são insuficientes para quantificar os efeitos des-
ses fatores físicos ou nes¡no, abranger os coeficientes de distri-
buição entre cristais e 1íquidos de diversos sisternas naturais.

0s coeficientes de partição entre rnineral 1í-



quido utilizados forarn retirados da

dados de Hanson (1978) e Arth (1976)
rias para os seguintes rninerais:
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literatura, sendo escolhidos
para conposições internediá-

Ba

Rb

Sr
Ce

Yb

opx

0,008
0 ,0L2
0,013
0,087
0,60

cpx

0,079
0,032
0,318
0,33
t,10

Plag

0 ,36
0,048
2 ,84
0 ,24
0,077

K-Fs

6 ,,12

0 ,34
3,87
0,044
0 ,012

VIII.2.1 - Crista1-izaçáo Fracionada

Durante a evolução de u¡n 1íquido derivado por
cristalização fracionada, util-ízando a 1ei de fracionanento de Ra¿
leigh, a concentração de un elenento traço (Cr) nun líquido dife-
renciado, relativanente à concentração do magna parental -(CO) 6
dada por:

-(D - 1)LLlLiO = t'

ondeFéafraçãog1oba1 de nagna mantida no sisterna e D 6 o coe.
ficiente de distribuição global do elernento considerado nos crís-
tais que são fracionados (D - [ XiKdr; Kd,6 o coeficiente do ni-
neral, i e X, é a proporção em peso do rnineral i na fase fraciona-
da) (Hanson, 1978).

Nos diagranas Sr-Rb, figura VIILl.a,b, e Ba-Sr,
figura VIII.2. a,b, a seqtlência de rochas ácidas, charno-enderl¡i-
tos e charnockito, apresenta abundâncias rnaiores em Rb enquanto
que a seqtlência de rochas bãsico-internediárias apresenta maior a

bundância en Sr. No diagrana Ba-Sr o K-feldspato leva ao decrésci
no de Ba nas rochas ao entrar como fase cristalizante, tornando-
-se importante nos ternos ácidos. No diagrana Sr-Rb o plagioclá-
sio leva ao decréscimo de Sr durante o processo de cristali zação,
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opx

40
Rb

60 80

FIGURA VIII.1 - A - Tendêncla de vartação em dtag¡ana Sr-Rb para as ro-
chas da unfdade BeIa Joana, _ B _ Modelo de dlferencia
ção por crlatallzação fractonada eÌ¡¡ dlagrama Sn_Rb. Os

êegnentos lndlcam o efetto do fraclonanento de algumas
fases mlner.als no corTÌportanento d06 elementoê traço
(Cpxi ctlnoplroxênlo; Opxr ortoptroxênto; p1: ptagto_
c1áslo; K-Fd: K-fel.dspato), Os núneros no6 segmentos
lndlcam a pe¡centagem de mlnerals que aleve ser extral_
da para se chegar a lfquldos reslduals.
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FICURA VII].2 - A - Tendênc1a de varlação em dlagrama Ba_Sr para as ro_
chas da unldade Bela Joana. _ B _ ModeLo de dlferencla_
ção fraclonada em dlag¡ama Ba_Sr, Mesmas observações da
flgura VfII.1.
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Nos dois diagranas de fracionanento ottopiroxêtrio + clinopiroxênio
são tambén inportantes fases a cristalizar.

O diagrama Ce-Yb, figura VIII.3,a,b, mostra o plo
te de todas as anostras representando a variação dos elenentos TR

durante o fracionamento. Há un decr6scino das TR desde as composi
ções básicas ãs ácidas , passando pelas inter¡nediárias, con decrés
cino final no fracionamento do charnockito SF-64. O Ce dininui
con a diferenciação enquanto que o Yb aunenta. O conjunto de veto
res de fracionarnento (Figura VIII.3.b) indíca que em grande parte
o plagioclásio, ortopiroxênio e clinopiroxênio são as principais
fases a precipitar; o K-feldspato aparece cono contribuição naior
nas cornpos ições ácidas.

Os coeficientes de distribuição global (D) das as
sociações rninerais apresentan algumas peculiaridades, aumentando
o DU" e Dr, dos rninerais nas cornposições básica a intermediária e

diminuindo gradativanente o Dyb dos ninerais nas composições bási
ca para âcida, passando pela intermediária. O DOO e Da" perrnanece
ran constantes para toda a associação, ernbora tenha-se usado nes-
se estudo os mesmos valores de Kd. 0 aurnento de D:l/lio corn o con
teúdo de Na no plagioclásio e con o acréscino ¿a äciael no 1íqui-
do tên sido observados por vá¡ios autores, sendo que tais efeitos
são atribuídos ãs variações quÍmicas que ocorrem com as rnudanças
das temperaturas de cristalização ou corn a variação dos Kd dos e-
lement o s .

Para derivar o ¡nodelo de cristalização fracionada
atraves da variação dos elementos traço foÌan tonados cono conteú
dos iniciais as conposições n6dias de Ba, Rb, Sr, Ce e Yb das ro-
chas gabro-norÍticas e enderbíticas (Tabela VII.1; Capítu1o VII),
assumindo-se as quantidades relativas dos ninerais prinários a

cristalizar cono plagioclásio, ortopiroxênio e clinopiroxênio nas
proporções iniciais de 66:26:8, que foran deduzidas a partir das
quantidades relativas dos principais rninerais fracionados atrav6s
do n6todo dos nínirnos quadrados para os elenentos naiores. A cris
talização. de urn magrna inicial de conposição semelhante ã amostra
SF-594 requer cerca de S0-70eo de 1Íquido fracionado para gerar u-
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FIGURA vIfI.3 -,4 - Tendêncta de varlação em dlagrana Ce-Yb para as ro-
chas da unldade Bela Joana. - B - Modelo de dlferencia-

ção por crlstallzação fraclonada en dlagrama Ce-Yb. Mes

ñas observaÇões de flgura VIII.1.

co¡ o9t x- F¿,ffi";
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na conposição relativanente nais diferenciada, como a dos enderbi
tos. A partir desse rnesmo tipo de cálculo aproxinado, a proporção
de cristarização da conposição n6dia de enderbitos necessária pa-
ra gerar un líquido con teores n6dios de Ba, Rb, Sr, Ce e yb pró-
xinos ã conposição dos charno-enderbitos é de cerca de 6S-g5%. As
proporções de cristali zaçào da n6dia de enderbitos para gerar un
1Íquido residual de conposição senelhante ao charnockito SF-64 6
de ce rca de 40eo .

VIII.2,2 - Fusão parcial

A equação geral para o fracionanento de elenentos
traço durante a fusão parcial seletiva ou não noda1, desenvorvida
por Shaw (1970), considera que a concentração de urn deter¡ninado e
lenento traço no fundido é Cr, e que a concentração do elenento
traço no protolito que está sendo subrnetido ã anatexia é CO, dada
por:

CL/co=r/(oo+F(l -P))

onde, DO é o coeficiente de distribuição global do elernento rraço
no patental no início da fusão; p é o coeficiente de distribuição
global do elernento traço no conjunto de minerais que está se fun-
dindo (P = X YlKdr; Yi 6 a proporção em peso do ¡nineral i na mas-
sa fundida); F 6 a fração em peso do fundido en relação ao proto-
lito inicial.

0s parentais utilizados na rnodelagem são as compo
sições quÍrnicas e nodais dos gabro-noritos SF-67 e SF-S9A. O ga-
bro-norito SF-594 ten 60% de plagioclásio, 149" de quartzo, 0,S%
de K-feldsp ato, 13so de ortopiroxênio e 12,5% de clinopiroxênio,
con teores de elernentos traço: 500 ppn de Ba, 430 ppm de Sr, S0

ppn de Rb, 90 pprn de Ce e 2 ppm de yb; o gabro-norito SF-67 apre-
senta 54% de plagioclásio, 5? de quartzo, ZLso de ortopiroxênio e
20o.0 de clinopiroxênio, com S30 pprn de Ba, 460 ppn de Sr , 40 ppn
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yalores de Kd utilizados
para coeficientes de dis
protolitos os seguintes

SF- 5 9A

SF-67

X-TON

Do (Ba)

0 ,59
0 ,2r

Do ( sr)

r,94
1,60

P (Sr)

1,90

0,0s
0,03

0 ,20
0 ,2r

0,r0
0,39

P(Yb)

0 ,10

Do(Rb) DoIce) Do(yb)

A conposição nédia dos enderbitos (X-TON) é tona_
do corno o 1íquido derivado dos gabro-noritos, a diferentes fra-
ções de fusão, apresentando corno proporções de rninerais 6Se, de
plagioclásio, 23% de quartzo, 5% de ortopiroxênio, 5% de K-felds-
pato e 2% de clinopiroxênio! e cono concentrações nédias 725 ppn
de Ba, 284 pprn de Sr, 37 ppn de Rb, 65,7 ppn de Ce e 1,S ppm de
Yb.0s valores de P, ou coeficientes de distribuição global dos e

le rnen t os traço, são:

P (Ba)

0, s4

P (Rb)

0,05

P (ce)

0,17

Observando-se os dados calculados aci¡na, ten-se
que DO e P são ¡naiores que 1 sonente para o Sr; o fator (DO - 1)/
(P - 1), da equação geral da fusão parcial, situa-se entre 0,62
na amostra SF-67 e 1,04 na anostTa SF-S94, indicando que nas fra-
ções de fusão baixas a intermediárias o Sr tende a ocorrer em bai
xas concentrações.

As figuras VIII.4.a e b apresentam sob forma de
diagranas o plote das concentrações (en ppn) de Ba, Sr, Rb, Ce e
Yb dos líquidos veïsus as frações de fusão parcial F, usande os
coeficientes de distribuição. 0s dois diagranas conparam os eIe-
nentos traço en 1íquidos derivados a partir de cornposições paren
tais quinicanente diferentes, ou seja, a partir das arnostras SF-
594 e SF-67. As figuras VIII.4.a e b mostran que há sernelhanças



t.-...\'\"\ '\.

- - - - - -:- -ì:=-- =--- - - - 
- - - - - s¡

\
.\,. .\

" \ 
".._ n._ 

,.__ 
- '- Rb

FIGURA VIII.4 - A - Plote das concent¡ações de Ba, S., Ce e Yb versus

as frações de fusão parclal F usa.ndo os Kd dos llqu1-
dos derìvados a partlr da composlção parental SF-594.

- B - O nesmo tlpo de dlagra¡hâ usando a coúposlção pa

rental SF-67.

30

F



-309-

químicas entre os elenentos traço, decrescendo continuamente e¡n

proporções até as ¡nais altas frações de fusão, con exceção do
Sr que apresenta acréscinos gradativos nos 1íquidos. O Ba (1416
ppn) e o Sr (296 ppn) aparecen en concentrações relativanente
mais elevadas nas nais baixas frações de fusão da anostra SF-67,
enquanto que o Ce (470 ppn) e Yb (14. pprn) ocorren en concentra-
ções nais elevadas nas rnais baixas frações de fusão da amostra
sF-s9A.'

Considerando qualitativanente esses dados, e de a
cord.o con as tendências gerais e conposições de Ba e Sr, pode-se
derivar a conposição nédia dos enderbitos a partir de frações de
20e" de fusão parcial de urna conposição sernelhantes ã SF-S9A que
é nais coerente se comparada ã frações de fusão superiores a 50%

de SF-ó7 para se derivar a nédia de enderbitos.

Os padrões de TR para frações de 20eo (F = 0 ,20) e

40% (F = 0,40) de fusão parcial a partir de SF-594 aparecen re-
presentados na figura VIII.5; os coeficientes de distribuição pa
ra as TR forarn retirados de Arth (1976), conforme os seguintes
valo¡es para os rninerais:

Plag

K-Fsd

opx

cpx

Ce

0 ,24

0,044

0,082

0,3ó

Sn

0 ,13

0 ,18

0 ,16

L,5Z

Eu

z,7I

1,13

0,093

1.11

Gd

0,090

0,011

0 ,23

1,50

Yb

0,077

0,012

0,73

T,L4

0s 1Íquidos derivados de SF-594 são enriquecidos
em TR totais mas são comparáveis con os padrões de TR das rochas
enderbíticas e charno-enderbíticas (q,v. Figs. VII.8 e VII.9;Cap.
VII), apresentando tanbén razõès Cer/Ybl,,l relativanente mais bai-
xas do que na rocha parental assunida,

A distribuição das TR, figura VIII.6 , para diver
sas frações de fusão parcial de SF-67 nostra que para baixos va-
lores de fusão ou valores inferiores a 0,20 (ou Z\eo de fusão) as
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abundânc.ias das TR são conparáveis co¡n os 1Íquidos derivados a

partir de SF-594 (Fig. VIII.5), con F= 0,20.ou F= 0,40' diferin-
do en detalhe somente nas abundâncias das TRP, que é coerente corn

o padrão empobrecido de SF-67. Portanto, conposições enderbíticas
ou charno-enderbÍticas poden ser derivadas através de pequenas

frações de fusão de SF-67, Contudo; as frações de fusão de SF-67,
a partir de F= 0,20, poden gerar líquidos corn razões Eu/Eu* supe-

riores a 1, tais cono os padrões encontrados para o enderbito SF-

09 (Fig. VII.8; Cap. VII) ou o charnockito SF-64 (Fig' VII.9),con
trolado pelo fracionanento de feldspatos nesse processo'

VIII,3 - CONSIDERAçÕES SOBRE A MODELAGEM GEOQUfMICA

O modelarnento geoquírnico para levar ãs hip6tese pe

trogenéticas para o Bela Joana precisa considerar que:

(a) a continuidade da conposição quínica entre os diferentes ti-
pos litológicos indica a origern cogenética da associação;

(b) a preilo¡ninância das rochas de conposição tonalítico-granodio-
rítico, relativamente ãs básicas ou graníticas na associação,
pode indicar que o nagma parental seja preferencialnente de

conposição básica;

(c) o padrão de distribuição das TR não foi afetado por evento ¡ne

tan6rfico posterior, e dessa forrna representa en parte o pre-
cursor Ígneo fracionado.

Assirn, as hip6teses petrogenéticas sugeridas atTa

vés do modelarnento são:

1. Diferentes graus
tais;
Fusão parcial de

pressões seguido
internediárias.

de fusão parcial de conposições básicas paren

una fonte básica a altas praf,undidades ou

de fracionarnento mineral/lÍquido a pressões
)
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O nodelo cle cristalização fracionada através de e

lementos rnaiores ê capaz de explicar o fracionarnento en alta P-T
do piroxênio e plagioclásio co¡no ¡ninerais principais, passando ã
separação gradativarnente crescente do plagiocl-ásio e¡n estágios
de P-T intermediária, e produzindo un 1Íquido residual silÍcico.
Relativanente aos elementos traço, são explicadas as correlações
de Sr e TR com o acréscino de SiOr, passando por líquidos de bai
*"= r""õ", Ce,/Yb e altos conteúdos de Sr chegando a un lÍquiclo
residual comparat i vamente ernpobrecido e¡n TR totais e com alta ra
zão Ce/Yb. As anomalias negativas de Eu de grande parte dos 1í-
quidos produzidos devern-se ã extração de grandes quantidades de

associações ricas ern plagioclásio, que sob condições de baixa fu
gacidade de oxi.gênio favorecem a entrada de Eu'' no feldspato.

A distinção entre ¡nodelos de fusão patcial e cris
talização fracionada é difíci1. A presença dos gabro-noritos na

associação como prováveis rochas curnuláticas sugere a origen por
derivação de conposições tonalíticas por fusão parcial a partir
de conposições gábricas seguido de cristalização fracionada na

câmara rnagnãtica. Dessa forrna, tomou-se cono colnposições curnulá-
ticas parentais os gabro-noritos SF-594 e SF-67 por apresentarem
os rnais altos conteúdos de MgO (4,7 e 10 ,24"'") e as mais baixas
razões FeO/MgO (0,82 e 1,89) da associação. A afinidade alcalina
ou o relativamente alto conteúdo de elenentos inconpatíveis des-
sas rochas, particularnente K, Rb, Sr, sugerern que o nagna gábri
co foi derivado de un peridotito (o1-opx-cpx) do ¡nanto contendo
altas concentrações de elernentos inconpatíveis e una certa quan-
tidade de granada para reter TRP e produzir o padráo fracionado
de TR do rnagna gábrico. Segundo Green 6 Ringwood (1968a), o enr!
quecimento de Fe relativarnente ao Mg corn o acréscino da acidez,
que ocorre na associação Bela Joana, se deve a presença de fases
fêmicas ricas ern Fe, cono a granada, que foram deixadas no resí-
duo deixado apõs a fusão ou cristalização fracionada,

Urn precursor peridotítico corn granada pode expli-
car fracionamento entre as TRL e as TRP da associação Bela Joa-
na. A grana da ê a única fase do rnanto que pre fe renc i al¡nente re-
t6n TRP ern equilíbrio corn líquidos silicáticos (Kd > 1), Corno re
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sultado, o 1Íquido equilibrado com un resÍduo granatífero enrique
ceria en TRL e ernpobreceria en TRP relativamente à fonte. A fra-.
ção de fusão deve ter sido baixa, pois se a percentagern de fusão
aunenta na fonte, as TRL dininuen no líquido coexistente e a TRP

aunentan, aproxinando-se as abundâncias de TR da fonte, A horn-
blenda não poderia induzir significativo empobrecinento em TRP

sen impor tanbén um empobrecinento en TR médias, e tal padrão não

ocorre rio Bel-a Joanã, dessa forrna sonente materiais fonte corn gra
nada podem ser considerados nesse ensaio petrogenético.

Para a nodelagern das TR através da fusão :parcial,
as anostras SF-594 e SF-67 poden representar conposições paren-
tais capazes de derivar a diferentes frações de fusão conposi-
ções conparáveis ãs enderbíticas ou charno-enderbíticas, e sonen-
te frações superiores a 20e" de fusão de SF-67 poden derivar ro-
chas enriquecidas en Eu.

Por outro 1ado, considerando como hipótese petroge
nética o nodelo de fusão parcial, pode-se salientar que a unida-
de Bela Joana corresponde a una seqtlência charnockitõide apresen-
tando um 'trend' de diferenciação nagnática con afinidade cãlcico
alcalina, portanto, não corresponderia à conposição de urn resti-
to, cono é sugerido no rnodelo de Leonardos Q Fyfe (1974). Alén do

que, a presença de un charnockito s.s. (anostra SF-64) na seqtlên-
cia de rochas pode representar a segregação de urn 1íquido resi-
dual (q.v. item VII.3; Cap. VII).

Considerando tanb6n que, os elementos traço são a-
propriados para detectar a rnudança do caráter quínico de urn tnag-

na, Cox et.al., (1979) sugerirarn utilizar-se o plote bidinensio-
nal de concentrações interelenentos , para testar a compatibilida-
de un nodelo de rnistura de rnagmas nurna associação de rochas.O plo
te linea¡ entre pares de elernentos traço perrnite testar a hipóte
se de mistura de rnagrnas cono també¡l inferir a conposição dos rnern-

bros f inais.

0s diagrarnas de variação Sr-Rb (Fig. VIiI.l), Ba-

Sr (Fig. VIII.2) e Ce-Yb (Fig. VIII.3), para as rochas da unida-
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de Bela Joana, nã,o apresentan plote linear entre os pares de ele
nentos traço, nã,o caracterizando I poÌtanto, a conpatibilidade con

a hip6tese de rnistura de nagnas para essa unidade,

Contudo, un rnodelo petrogen6tico não deve depen-
der sonente da interpretação geoquínica. Eichelberger (1978) a-
ponta evidências petrol6gicas que indican que r para uma associa-
ção de iochas plutônicas ou vulcânicas onde donina os ternos de
conposição internediária, a nistura de 1Íquidos, favorecida en
zonas de subducção, é proveniente de processos de fusão ,parcial
de ¡naterial crustal e de naterial ultra¡náfico do nanto.

Correlacionando-se esse rnodelo com o charnockitói
de Bela Joana, nota-se que algunas caracterÍsticas são pouco evi
dentes. 0s enclaves e as rochas hospedeiras da unidade não são
distintos e¡n rnineralogia e quínica, assirn corno não se salienta o

desequilÍbrio nineral6gico-textural nas rochas. Portanto, não se
configura a presença de cristais reliquiares ou variações cotnpo-
sicionais entle dois membros conaglnáticos finais, que caracteri-
zem a rnistura de cornposições básicas ou ácidas na unidade.

vIrI.4 - A CoRRELAçÃo ENTRE QUTMTSMO E AMBIENTE GEOTECTONICo

Batchelor Q Bowden (1985) propõen o esquerna rnulti
catiônico R,-R, de De La Roche. Íepresentando inportantes ambienL¿
tes tectônicos como foran definidos por Pitcher (1979,1982, 1987 )
para rochas granitóides (Fig. VIII T). A principal caracterÍsti-
ca desse diagrana é a representação da variação espacial das com

posições de iochas através de un ciclo orogênico.

As cornposições quÍrnicas das Tochas do Bela Joana
situa¡n-se no canpo 2 dos granitóides pré-colisionais, relaciona-
dos ao nagnatismo associado con a subducção de ctosta oceânica,
onde são gerados seqtlências nagnáticas plutônicas de arcos vulcâ
nicos, apresentando enriquecinento seletivo de elenentos incornpa
tíveis típico de magrnas de¡ivados do rnanto e nodificados. pelo
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conponente subducção..

O diagrana de discriminação através dos elementos
traço Rb versus Nb + Y de Pearce et al, (1984), figura VIII.8,
tanbén nostra de rnaneira análoga a vista acirna, a correlação en
tre granit6ides e os arnbientes tectônicos em que eles se geram.
O plote das conposições do Bela Joana no diagrana discrirninat6-
rio sitùa-se no canpo VAG, correspondendo a granitóides de arco
vulcânico, que entre as principais características apresenta as
sinilaridades geoquímicas nas abundâncias de alguns elernentos in
conpatíveis, tais cono o enriquecirnento do K, Rb, TRL.

As intrusões pré-colisionais são tipicarnente cá1-
cico-alcalinas, apresentando tanbén algurnas sirnilaridades nas re
1ações de carnpo, rnineralogia ou geoquínica a intrusões de nar-
gens continentaís ativas que tanb6n são assurnidas colno originá-
rias de arnbientes de arco vulcânico, gerados pela fusão parcial
de crosta oceânica subductada.

A alta abundância ern Sr e TRL das rochas básicas
do Bela Joana, repïesentando composições parentais, rnostra que o

precursor dessas rochas jâ era relativarnente enriquecido nesses
elementos, o que é una feição cornun a províncias cálcico-alcali-
nas, co¡nparando-se a seqtlências nagrnáticas de Sierra Nevada, ba-
tó1itos Chile Central ou do Peru, associados a anbientes de rnar-
gern continental ativa onde houve alguna forna de subducção.

As análises quínicas do granitóide Angelin repre-
sentadas nos diagranas das figuras VIII.7 e VIII'8 se situam no

canpo pr6-colisional de Batchelor G Bowden (1985) ou no carnpo de

granitos de arco vulcânico de Pearce et al' (1984). Por outro la
do, as sernelhanças géoquínicas entre o Bela Joana e o Angelin são

coerentes corno associações cá1cico-alcalinas geradas en anbien-
tes geotectônicos tanbén senelhantes. 0s aspectos que se distin
guen no Angelirn são a relativamente rnaior 'proporção em elenentos
inconpatíveis e TR e a associação granada-hornblenda-biotita-p1-a
gioclásio-qvartzo que é típica de condições P-T prinárias inter-
nediárias, se comparadas corn as condições P-T que foram suficien
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FIGURA VIII.8
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tes para gerar a associação nineralógica de altas razões COZ/HZO
do Bel.a Joana. Portanto, o Angelin representaria una seqüência
nagrnãtica intrusiva gerada a profundidades relativanente mais ra
sas ou sob condições P-T inferiores às que fora¡n necessárias pa-
ra a formação do Bela Joana, en precursores corn ¡nais baixas Ta-
zões CO./H2O.

' No diagrarna da figura VIII.9 estão representadas
as análises quínicas das unidades Catalunha, São Fidélis e Santo
Eduardo, que se situarn no canpo dos granitóides pré- colisionais
con algurnas anostras deslocadas para o canpo dos granitos sin -
colisionais ou 'tipo S'de Chappell I White (L974), Esse desloca
nento pode estar refletindo a ascendência supractustal dos tipos
1itolõgicos. Contudo, a equivalêncía geoquínica de elernentos maio
ores e traços dessas rochas con supracrustais ou rnais especifica
nente, com grauvacas e pelitos, ou materiais originais que têm
alguma participação de rochas vulcanoclásticas f6lsicas e inter
¡nediárias, cornplernenta-se com o anbiente de arco vulcânico ou de
nargen continental sugerido atrav6s do plote das amostras no dia
grana da figura VIII.9.

A associação de quartzitos, rnárrnores (presentes
na unidade Santo Eduardo) e rochas cá1cio-silicatadas (presentes
nas três unidades gnáissico-nignatíticas) con grauvacas e peli-
tos representando os rnateriais predoninantes de derivação vulca-
noclástica, levam a considerar a equivalência co¡n urn arnbiente de
deposição de eugeossinclinal . As grauvacas geralnente são atribu
ídas a dep6sitos de correntes de turbiditos, que de acordo corn

os tipos de depósitos intercalados, apresenta deposições de nár-
nores em períodos de relativa estabilidade ou deposi,ções de
quartzitos, representando areias transportadas durante períodos
instáveis. As intercalações ¡nais discretas de rochas cálcio-si1i
catadas representan calcários impuros associados com as .grauva-
cas.

A associação de sedirnentos c1ásticos e quinicos
da bacia sedimentar, con contribuições vulcânicas, configura un
anbiente vulcanossedinentar, possivelnente de caráter geossincli
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na1, Una parte dessa seqüência, onde a sedimentação quírnica pre-
donina, daría origen ao Do¡nínio Paraíba do Sul (q.v. Cap.II) e a

outra parte, rnista e corn predonínio dos sedirnentos c1ásticos , da
tia origen ao Donínio Costeiro.

A formação da bacia sedirnentar deve ter ocorrido
no Pré-Brasiliano, tendo sido os sedirnentos retrabalhados pela o

rogenese que pronoveu o netamorfisrno corn o desenvolvinento de u-
na foliação (Srr) que se encontra preservada nas rochas gnáissico
-nignatíticas, sob forma transposta. O ¡netanorfisno pré-brasilia
no nessas rochas deve ter sido de igual rnagnitude ao do brasilia
no, supondo-se tanbén que a facies granulito pode ter sido alcan
çada, explicando então a presença de bandas granulíticas e/ou
charnockíticas intercaladas nas rochas da unidade Santo Eduardo
e São Fidélis. Urna nelhor caracteÌização desse metarnorfislno 6 de

difíci1 identificação, atravás dos nétodos petrogÌáfico-nineraló
gicos, quase sempre devido a superirnposição dos eventos brasilia
nos.

A colocação nagnática da unidade Bela Joana pelo rnenos

é anterior ã rnignatização regional do Ciclo Brasiliano, apresen
tando invasões tardias de granitos, pegnatitos, aplitos e princi
palnente, de intrusões de nobilizados nebulíticos do Catalunha
junto aos contatos con essa unidade. O granitóide Angelin é cla-
ranente intrusivo nas rochas gnáissico-nigrnatíticas São Fidé1is.

Assirn, para relacionar essa seqtlência de eventos e rnan

ter a coerência de correlações quírnicas e geotectônicas observa-
das entre as unidades estudadas, é sugerido que desde a época da

consolidação da bacia vulcanossedimentar, passando por um ciclo
Pré-Brasiliano e depois pelo Brasiliano, nanteve-se ou repetiu-
-se o ambiente geotectônico de nargem continental ativa ou de ar
co vulcânico nessa região,
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CAPITULO IX

coNSIDERAÇÕES FTNAIS E CoNCLUS0ES

UNIDADE,BELA JOANA

A associação charnockÍtica Bela Joana apresenta ca
racterísticas plutônicas e está estruturada segundo un padrão de

foliação de atitudes SW-NE, segundo a qual se estabelece sob a

forna de um naciço lenticular ou de una faixa estreita, Tefletin-
do o condicionarnento de colocação rnagfnática dos rnesrnos. Remanes-

centes de rochas encaixantes ou restos de teto, representados pe-
los xenõlitos de rnetamorfitos, são elernentos estruturais relacio-
nados à novinentação plutônica. Da rnesna forrna que a presença dos
enclaves básicos e microgranulares , organizados segundo a folia-
ção principal , estarian tarnbén relacionados a fenôrnenos de deslo-
canento de nassas de rochas; as segregações fênicas são renanes-
centes básicos parcialnente assimilados pelas rochas. As estrutu-
ras de fluxo nagnático, rnarcadas por rnegacristais de feldspatos,
apresentando orientação divergente da foliação dominante, poclern

representar os elementos estruturais prinários.

Eventos de defornação e rnetarnorfismo que atuaram
posteriorrnente ã formação das rochas da unidade Bela Joana se evi
dencian sob forna de variações petrográficas, rnineralógicas e es-
truturais. Os donÍnios deforrnacionais, representados pelos doní-
nios de rochas naciças, foliadas e gnáissicas, têm as feições tex
turais e mineralógicas relacionadas a. transforrnações metamórficas
associadas a processos de cisalhanento dúctil distribuído em fai
xas (S.) foliadas e gnáissicas, No dornínio de rochas rnaciças, nas
porções centrais do naciço, a foliação (S.) é incipiente, e daí
essa foliação vai acentuando-se gradativanente en direção ãs ã-
reas de borda, no donínio de rochas foliadas, até alcançar'a bor-
da setentrional do rnaciço e a f.aíxa estTeita a NW e aparentemente
isolada, no donínio de rochas gnáissicas.
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A foliação (S.) presente no Beta Joana é atribuÍda
ã fase de deformação S¡+1 ctoi tipos litol6gicos gnáissico-mignatí
ticos encaixantes, Essa rnesna foriação (s.) pode seÌ observada
també¡n nos xen6litos de rnetanorfitos e noi encr.aves básicos e ni-
crogranulares do Bela Joana. una outra foliação, incipientene.nte
desenvolvida e superirnposta ã principal , é dada pela xistosidade
da biotita associada a crenulações (possíve1 defornação Srr*2),

0s contatos intrusivos entre Bela Joana e os nigna
titos nebulíticos Catalunha, que cont6n xenóIitos de rochas char-
nockíticas, demonstra que a fase de colocação da unidade Bela Joa
na é anterior à intensa nignatização regional. Junto aos contatos
da unidade Bela Joana com as rochas gnáissico-nigmatíticas apare-
ce¡n invasões de granada granitos que lateralnente se intercalarn
com nobilizados nebulíticos; injeções apIÍticas e pegnatíticas
tardias que cortan ou são paralelos ã foliação de arnbas as unida-
des de rochas; e rnanifestações granÍticas de certo porte cono as
da pedreira Itererê no rnaciço charnockítico. As relações de conta
to das unidades Bela Joana e São Fidé1is são geralnente ¡narcadas
pela presença de pegnatitos ou intercalações de leptinitos (DR¡4,

1978).

A associação charnockítica abrange charnockitos,
charno-enderbitos, enderbitos e gabro-noritos, com anpla predoni-
nância dos termos inter¡nediários. Os gabro-noritos podem ser en-
contrados sob forna de enclaves básicos ! e os leuco-noritos cono
enclaves ni crogranul are s . 0s xenó1itos de metamorfitos são encon-
trados preferencialmente ern áreas de borda da associ.ação charno-
ckítica e constituern-se de gnáisses, gnaisses nigrnatíticos e ro-
chas cálcio-silicatadas.

Os rninerais prirnários, cono o plagioclásio, ortopi
roxênio, clinopiroxênio, granada, quartzo e K-feldspato caracteri
zarn a unidade Bela Joana e poden ser considerados de orígen nagnã
tica. Contudo, a presença do hiperstênio fornando a associação
clássica ortopiroxênio + plagioclásio, classificada corno de nédia
pressão por Green Ç Ringwood (1967), é diagnós tíca para caracteri
zat o charnockitóide BeLa Joana corno cristalizado diretaÍ¡ente na
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facies granulito, refletindo as condições de forrnação sob condi-
ções de altas razõe s ð,e COr/HrO,

L) La
zões Fe'L /Fe' L

una tendência de variação sistenática das ra-
Mg dos piroxênios com as nesmas razões das ro-

chas hospedeiras, deyendo-se salientar tanbén que os piroxênios
se equilibraran quinicanente sob condições de tenperaturas meta-
nórficas' de alto grau, asseÌnelhando-se a padrões cornposicionais
encontrados nos piroxênios de outtos terrenos netan6rficos. As gra
nadas analisadas do charnockitóides Bela Joana são ricas no cornpo
nente alnandina. De acordo con a relação l00Mg/ (Mg * fe*2) du, to
chas (entre 28 e 34), con exceção dos gabro -norítos, todas as to
chas da unidade charnockítica apresentan conposições favoráveis
ao desenvolvimento da granada, alén de que o conteúdo de Fe como
rnaior conponente nas granadas possibilita o aparecirnento desse rni
neral a pressões relativarnente nais baixas. A conposição do pla-
gioclásio de grande parte das rochas varia dentro do carnpo da an-
desina (Ar¡+_SZ), enquanto que nos gabro-noritos o plagioclásio
.se situa entre andesina cálcica e labradori ta (AnOO_rr), e nos 1eu
co-noritos (enclaves) a conposição pode chegar a ternos relativa-
mente nais cálcicos. O K-feldspato apresenta o conponente ortoclá
sio na faixa de 0t84_92.

A unidade Bela Joana apresenta características geo
químicas de urna seqtlência de diferenciação rnagnática, con afinida
de cá1cico-alcalina. Os termos nais diferenciados apresentam teo-
res relativanente rnais elevados ern K, Rb e maiores razões Rb/Sr,
Ba/Sr e K/Rb, enquanto que tenden a decrescer ern Sr e TR totais
con acr6scimos de SiOZ. A associação charnockÍtica é .enriquecida
en TR, sobretudo ern TRL relativarnente ãs TRP ! apresentando anorna-
lias negativas de Eu ben definidas na rnaior parte das arnostras. A

no¡nalias positivas de Eu nun enderbito (SF-09) e no charnockito
(SF-64), este últino foÌtenente fracionado en TR totais, poden ser
explicadas pelo acúrnulo de feldspatos em alguna fase do processo
de diferenciação. As sernel-hanças entre as rochas gabro*noríticas,
charno-enderbíticas, enderbíticas e charnockito analisados, se ex
ptessarn geoquirni canente nas pequenas variações dos padrões de TR,

tendências gerais de correlações positivas nas razões Ce/Yb e ne-

Há

+
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gativas dos conteúdos de TR totais com acr6scinos de SiO.. sendo¿'consistentes con urna seqtlência de rochas relacionadas geneticanen
te.

As transformações e recristalizações netanórficas
de alto grau, relacionadas con as defornações, atuaran de forrna
variável nas rochas, e devern ter sido aconpanhadas de un aporte
externo de água para o sisterna, sobretudo ao longo das faixas fo-
liadas e gnáiss icas da associação charnockítica. As porções cen-
trais do naciço, nenos afetadas pelo netanorfisno, conservan a rni
neralogia e textura originais, ao passo que as faixas mais defor-
madas apresentan as paragêneses prirnárias en parte instabiliza-
das, com a transfoÌnação dos piroxênios en anfibólios e biotitas
e as granadas, tanbén en biotitas; a natri z fê.Isica recristaliza-
da torna-se importante nessas rochas,

A pargasita ferrosa nurn enderbíto (SF-54) e nagné-
iio hornblenda nun gabro-norito (SF-67), são alguns dos produtos
de transforrnação cornuns nos piroxênios. As ,. biotitas analisadas
nas várias anostras apresentan valores ¡nuito ,baixos ou nulos enlIl rrr
A1 '-, e teores elevados de Tiu', sendo consistentes con a quírnica
desses rninerais no alto grau de netanorfismo. O conteúdo de flúor
das biotitas, relacionado ã natureza dos fluidos metamórficos e

ao conteúdo original nas rochas do charnockitõide Bela Joana, po-
de deslocar os l-inites do campo de estabilidade desses minerais
para naia altas tenperaturas. 0 conteúdo de flúor en biotitas e

anfib6tios do Bela Joana são conparáveis aos encontrados ern char-
nockitos da lndia (Blattner, 1980).

A distinção entre rnodelos de fusão parcial ou cris
talízação fracionada para a fornação do Bela Joana é de difícit
comprovação. A cristalização fracionada explica o conportanento
geoquÍnico dos elèrnentos rnaiores e tïaço. Contudo, a afinidade al
calina e o conteúdo relai.ivanente alto en elenentos inconpatÍveis
da associação charnockÍtica, en especial nas rochas básicas, suge
Tem que o magma gãbrico foi derivado de urn peridotito do nanto,
contendo altas concentrações en elenentos inconpatíveis, com cer-
ta quantidade de granada para reter TRP, e produzir o padrão fra-
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cionado de TR desse nagma. Por outro lado, as rochas básicas po-
dern representar conposições parentais capazes de derivar, a dife-
rentes frações de fusão, conposições comparáveis ãs enderbítica9
ou charno-enderbÍticas.

UNIDADE ANGELIM

A unidade consiste nun ortognaisse distribuÍdo pa-
ralelanente ã foliação regional , con direção SW-NE, encaixado en-
tre as unidades Santo Eduardo e São Fid6lis, Os contatos entre o

granitóide e os nignatisos são bruscos, podendo encontrar-s e zo-
nas cataclásticas cortando o granitóide ou nesrno, estruturas pro-
tonilonÍticas indicando urna novirnentação tectônica nas áreas de

contato entre as unidades. Essas evidências InostTarn a atuação das

faixas de cisalhanento, sendo que una dessas faixas, ligada a rno-

virnentos transcorrentes, está situada junto ao linite do Angelin
corn o Dornínio ParaÍba do Su1 , Na proxinidade dos contatos co¡n o

São Fidé1is são cornuns intrusões graníticas e pegnatíticas tar-
dias cortando a foliação das rochas; alguns diques são portadores
de pequenos xenólitos do granitóide. Ocorrências intrusivas do gra
nitóide no São Fid6lis aparecern conunente e tên dinensões variá-
veis.

O Angelin é conposto por um conjunto litológico rne

tanorfizado, com feições gnáissicas honogêneas. As rochas têrn corn

posições tonalíticas e granodioríticas que tTansicionam entre sil
sendo as graníticas rnais restritas e ocorrendo sob forna de bol-
sões ou carnadas irregulares. Os tipos litotógicos internediários
se caracterizarn pela associação a granada-hornblenda-biotita-pla-
gioclásio-quartzo corn negacristais de andesina; as variedades gra
nodioríticas, poltadoras de megacristais de K-feldspato poden a-
presentar enclaves dioríticos lentiforrnes, aparecendo cono ocol'-
rências de nenor expres s ão.

Os do¡nínios deformacionais do granit6ide são. subdi
vididos en dornínios de rochas honogêneas, onde .os efeitos do neta
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norfisno e das defor¡nações são ¡nenos acentuados, e donínios gnais
sificados e protomilonÍticos, corn rninerais opticanente semelhan-
tes aos das rochas homogêneas, porérn, conparativanente nais defor
nados, a16n de apresentaÌ naior proporção de rnatriz granoblás-
tica.

0s principais ninerais fênicos que são inter.preta-
dos como'rnagrnáticos são a granada al¡nandina e a holnblenda parga-
sítica. A biotita em grande parte 6 derivada das transfornações
desses ¡ninerais, embora possam haver evidências quÍnicas de bioti
ta prirnária, As relações de equilíbrio quínico entre os pares rni-
nerais coexistentes, cono plagioclásio-hornblenda, granada-horn-
blenda e granada-biotita, indican calibrações geoterrnon6tricas de

facies anfibolito alto consistentes corn as denais unidades da re-
gi ão.

Geoquinicamente, o Angelin apresenta afinidade cá1
cico-a1calina e enriqueci¡nento en elenentos inconpatíveis, prin-
cipalnente Rb e TR totais, As razões Rb/Sr poden ser consideradas
altas e as de K,/Rb são baixas devido ao alto conteúdo de Rb. A u-
nidade se distingue pela tendência de correlação positiva de TR

totais corn o ac¡éscino de SiOr, e pelo enriquecinento en TRL rela
tivamente ãs TRP. As anomalias de Eu são ben definidas e fortemen
te negativas nas rochas mais diferenciadas. O enpobrecirnento de

TRP das rochas envolve a hornblenda e/ou granada cono fases resi-
duais durante os processos de diferenciação da unidade Angelin.

UNIDADES GNÃTSSI CO-MIGMATfTICAS

As unidades gnáissico-nignatíticas estão dispostas
ern faixas contínuas orientadas entre N35eE e N45eE. A Catalunha
encontra-se integralmente intercalada na uriidade Bela Joana; a São

Fid6lis está encaixada a SE con Bela Joana e a NW con a Angelin,
apresentando donínios intrusivos e irregulares do granit6ide; e

a Santo Eduardo ocorÌe no Linitè norte da área de estudo, encaixa
da a SE com a unidade Angelin.
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A foliação principal (Sn*l) dos nignatiros, varian
do entre N30cE e N75eE con nergulhos variáveis de 40ç-6Sc Nllt a sub
verticais, ern alguns casos con cainento para SE, está relacionada
ãs faixas de cisalhanento dúcti1 desenvolvidas na região. Essa fo
liação é definida nas rochas pelo estiranento e orientação plano
-linear dos rninerais, xistosidade das biotitas, alén de ser plano
axial de dobras isoladas de transposição e de isoclinais fecha-
das, evi'denciando una foliação anterior (Sn) transposta. As linea
ções de intersecção de biotitas, relativas à foliação pri.ncipal ,

estão associadas a crenulações (Srr*2) e apresentam cairnentos va-
riando de horizontalizados a aproxinadanente 45e.

Petrograficamente, os níveis kinzigíticos dos rnignati
tos bandados CataT,unha alternann-se com bandas paralelas de leu
cossonas quartzo-feldspáticos, granitos a cordierita e sillimani
ta e gnaisses graníticos a granada. Sub o rdinadamen t e veios graní-
ticos cortam as rochas. 0s nignatitos nebulÍticos, nais evoluí-
dos, poden aparecer intercalados aos bandados formando contatos
difusos e transicionais, corn variações nodais em granada, biotita
e ninerais félsicos (estruturas 'schlieren'), chegando a aptesen-
tar un aspecto granitóide, hornogeneanente foliado. So¡nente a foli
ação principal (Srr*1) é encontrada nos nebulitos. Os gnaisses kin
zigíticos têm cornposições graníticas e granodioríticas e rnais ra-
ranente tonalÍticas nuna associação de biotita gnaisses e granada
-biotita gnaisses con sil1i¡nanita, a cordierita e rutilo acess6-
rios, e geralmente porfiroblásticos (ou porfiToclásticos). Os rno-

bilizados nebulíticos ern geral tên aspecto honogêneo, pegnatóide
ou granitóide, com negacristais de granada e de feldspatos, apre-
sentando conteúdo modal semelhante aos gnaisses kinzigíticos, As

rochas cálcio-silicatadas, intercaladas nos rnignatitos bandados e

nebulÍticos comunente ocorren sob forna de lentes ou nboudins' con
tornados pela foliação; a cornposição rnineralógica á a base de pla
gioclásio (labradorita), quar.tzo, diopsídio e granada.

0s nignatitos heterogêneqs da unidade 5â'o FidãLis
apresentan estruturas bandadas, estTonáticas, rschlieren' e rnais

raranente nebulíticas, aparecendo lntercal-ações paralelas à folia
ção de rochas cálcio-silicatadas, leucossonas graníticos, pegna-
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tóides e feldspáticos, a1érÐ de rochas granulíticas básicas. A fo-
1iação de transposição pode estar presente en alguns leucossornas.
Diques graníticos, aplíticos e veios pegrnatõides geralrnente cor-
tan a foliação principal, ern alguns casos afetando a foliação da
encaixante por cisathanento discreto, Vários diques aparecen nas
áreas de contato do São Fidélis corn a unidade Angelin, e nuitos
dos quais são tanbó¡n tardi-cine¡náticos con relação ã Srr*1.

0s gnaisses nignatíticos São Fidétis são conpostos
de granada-biotita gnaisses e biotita gnaisses corn granada .e sil-
linanita acess6rias, sendo geralmente porfiroblásticos (ou porfi-
roclásticos) , de conposições variando de granodioríticas a tonal_í
ticas. 0s ternos granÍticos aparecen e¡n níveis e bandas altetna-
das aos gnaisses. Os mignatitos nebulíticos en geral são granada-
-biotita gnaisses con sillinanita, apresentando conposições grano
dioríticas a tonalíticas, podendo nostrar tamb6n variações rnodais
e de granulação, a1érn de porfiroblastos de feldspatos e granadas.
As rochas cáIcio-silicatadas são granoblásticas finas a plagioclá
sio (labradorita) , quartzo, granada, diopsÍdio, anfibólios e por
vezes escapolita e esfeno. As rochas granulÍticas correspondern a
biotita-hornblenda-hiperstênio granulitos, hiperstênio granulitos
e hiperstênio granulitos con granada.

0s mignatitos Santo Eduardo são cornpostos princi-
palnente de biotita-p1agioc1ásio gnaisses, biotita gnaisses com
granada e anfib6lio-biotita gnaisses, geralnente porfiroblásticos
(ou porfiroclásticos), de conposições granodioríticas e tonalíti-
cas, As rochas granulÍticas, constitufdas de anfibó1io-biotita
gnaisses e anfib6lio-hiperstênio-biotita gnaisses são tarnb6rn por-
firoclásticAs e retrometanorfisadas. As rochas anfibolíticas con-
tên sonente hornblenda, plagioclásio e quartzo, enquanto que as
cálcio-silicatadas são granoblásticas finas, apresentando conteú-
dos variáveis en anfibó1ios, diopsÍdio, granada, plagioclásio quar
tzo e escapolita. 0s márrnores brancos, en geral calcíticos, têrn a

cessõrios a trenolita, ta1co, flogopita e diopsídio

A granada alrnan dina
senta conteúdos variáveis em Fe*Z.

dos gnaisses rni gnat ít i cos apre
Mg, sendo que a granada do Ca
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talunha 6 nais rica ern Mg relativamente a do São Fidéfis. As bio-
titas do Catalunha são enriquecida en tiVI e Mg, 'correlacionando-
-se significativamente con o fl.úor presente no mineral , conpara-
das con as biotitas do São Fidélis. O plagioclásio do Catalunha
tern composição oligoclásio cálcico (entre An' e AnZZ), enquanto
que o do .São Fid6lis apresenta composição da andesina sódica situ
ada entre An' e An40; o fel¿lspato atcalino dos gnaisses nigrnatí-
ticos tên conposição em torno de OrrO e OrnO.

Geoquinicanente, as unidades Catalunha e São Fid6-
1is apresentarn diferenças narcantes tanto nos conteúdos dos e1e-
nentos maiores quanto nos de elenentos tTaço, sendo que as dife-
renças nais evidentes estão no relativo enriquecirnento en SiO2,
MgO, FeOa e nos elementos traço cono Cr, Y, Zr e TR totais; parti
cularmente nas TRL, e no ¡elativo ernpobrecirnento ern AIZOS, CaO,
KrO, alén de Ba, Sr e Rb dos gnaisses nignatíticos Catalunha con-
parativanente aos do São Fidélis. Por outro 1ado, o São FidéIis é
quimicanente comparável aos gnaisses rnigmatíticos e granulitos
Santo Eduardo, hayendo un conteúdo relativo levenente nais baixo
em MgO no São FidélÍs,

As rochas gnáissico-nigmatÍticas mostrarn equivalên-
cias geoquínicas corn rochas supracxustais, sobretudo grauvacas e

pelitos cono materiais predorninantes con patticipação de vulcano-
c1ásticas félsicas e internediárias, ïepresentando rnisturas ou de
rivação dos sedinentos a partir de vulcânicas-vulcanoclásticas.

METAMORFISMO

0 netanorfismo regional ocorreu unifornenente na á
rea de São Fialé1is. As deterninações geoternon6tricas e geoburorn6
tricas mostran que as fases rninerais da associação charnockítica,
consideradas nos cá1culos, equilibrararn-se quinicamente sob condi
ções de P-T coerentes con as deterninadas para o granitóide Ange-
lim e os gnaisses nignatíticos encaixant,es.
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As cond.içõesr do netamorfisrno que atuou na ãrea, de-
terminadas a partir de diferentes nétodos geoternon6tricos (orto-
piroxênio-clinopiroxênio, anfibó1io-p1agioc1ás i o, anf ib6lio-grana
da e granada-biotita) e geobarométricos (ortopiroxênio-granada e

granada-plagioclásio-si1 linanita-quartzo) aplicados ãs fases nine
rais das unidades lito1ógicas que conpõen essa região, aptesentam
tenperatura da orde¡n de 720çC e pressão de 6 kb, que expressan o

pico do lnetanorfisno regional, consistente con as facies anfiboli
to alto ou granulito, dependendo da abundância e conposição das
fases fluidas nas unidades.

EVoLUçÃO GEOLocTCA

A região de São

co policÍc1ico, submetido a

nos Ciclos Transanazônico e

rante o Proterozõico Médio.

Fidélis apresenta urn caráter geológi-
processos de fornação e regeneração
Brasiliano, e possivelrnente tambén du

No Pr6-Brasiliano, houve a fornação de una bacia vu1-
canossedirnentar, caracter'Ística de urn arnbiente de deposição de eu
geossinclinal. Essa bacia foi retrabalhada pela orogênese que pro
noveu netanorfismo de alto grau e anatexia, com o desenvolvimento
de urna foliação Sn eue se encontra preservada localmente, nas poÍ
ções nesossonáticas e gnáissicas, nas tochas gnáissico-nignatíti-
cas,

No Brasiliano, os nateÌiais pré-existentes teÌian si-
do submetidos novamente a processos netamórficos e anat6cticos, as

sociados a una foliação S¡+1 que corresponde ã fase de defornação
regional . Essa defornação levou à transposição da fase S' rnais an

tiga.

0s dados geocronológicos existentes para as diversas
unidades nìostrarn a efetiya atuação do Ciclo Brasiliano nas rochas
da região.. Enbora a unidade Bela Joana pateça ser nais antiga do
que é indicado pelos dados geocronol6gicos, os contatos intrusi-



vos e.ntre Bela Joana e os nigmatitoi nebulÍticos Catalunha nos-
traÍì que a fase de colocação do charnockit6j de 6 anterior à rnigma
tização regional . 0 granitóide Angelin apresenta-se intrusivo na
unidade São Fid61is. O Angelin representa una seqüência rnagrnática
intrusiva, gerada a profundidades relativarnente rnais ïasas, sob
condições P-T inferiores e nais baixas razões COr/HrO do que ãs
que foran necessáÌias para a fornação do Bela Joana,

As unidades Angelin e Bela Joana correspondern a se
qtlências nagmáticas plutônicas cálcico-alcalinas, características
de anbiente compressional relacionado a subducção de crosta oceâ-
nica. As unidades gnáissico-nigrnatÍticas corresponden a supracrus
tais que cornplementam o ambiente de arco vulcânico ou de nargen
continental ativa.
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