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RESUMO

Os maciços granitóides Mesoproterozóicos Antön¡o Vicente, Velho Guilherme,

Mocambo, Benedita, Ubim/Sul e RioXingu, da Suite lntrusiva Velho Guilherme, ora

estudados, pertencentes à Província Estanffera do Sul do Pará(PESP), encontram-se

alojados em rochas arqueanas, tanto do Teneno Granito-Greeenstone do Sul do

Pará(TGGSP) quanto em seqüências do embasamento arqueano retrabalhado, constitut¡vas

do Cinturáo de Cisalhamento ltacaiúnas. São anorogênicos, possuem composições sieno a

monzograníticas, com termos álcali-feldspato granfticos subordinados e mostram-se

afetados, em diferentes graus, por alterações tardi a pós-magmáticas. Apresentam natureza

subalcalina, säo peraluminosos a metaluminosos, de paleoambiênc¡a intra-placas e

assemelham-se aos granitóides tipo-A, do sub-grupo-42.

A cristalização fracionada foi, ao que tudo indica, o principal processo petrogenético

que governou a evolução dos gran¡tó¡des da suite. Os diferenciados maís evoluídos e

hospedeiros de mineralizações de Sn moslram um grau extremo de diferenciaçäo(SiO2

>75o/o) e são produtos de fracionamento magmático e da interação com fluidos tardi a pós-

magmáticos ricos em voláteis(F, Cl). Esses fluidos foram responsáveis pela extraçåo de

Sn*2, a partir das fases minerais primárias, especialmente, da biotita, ¡ncorporando-o às

soluções residuais onde, ao que tudo ind¡ca, oxidou-se, passando para a forma Sn*a e

depositando-se como cassiterita(+ kerster¡ta/estanita).

Dados petrográficos, de química mineraf (anfibólio, biotita, clorita) e geoquímicos,

demonstraram que os granitóides dessa suite evoluíram, em grande parte, sob cond¡ções

magmáticas de baixa fOz(= 10-18), as quais estenderam-se para o estág¡o de alterações

tardi a pós-magmáticas. lndicam, ainda, que os mesmos foram colocados em nlveis crustia¡s

rasos, a temperaturas e pressöes variáveis enhe 690 e 8900C e 0,8 e 4,0 kbar,

respectivamente.

Os valores de ô'l8o(+8 a +90/oo) referentes a quartzo 1 dos referidos maciços

sugerem que os granitóides do maciço Mocambo derivaram de uma fonte provavelmente

distinta daquela dos granitóides dos dois outros maciços ora comentados.

Dados isotópicos Pb-Pb(valores de pl) e Sm-Nd[eNd(t)] indicam uma fonte crustal

para os magmas geradores dos granitóides estudados, bem como demonstram que os

protólitos dos mesmos evolufram em estágio único e d¡ferenciaram-se diretamente do manto

entre 3,2 Ga e 3,0 Ga, conforme é ind¡cado pelas suas idades modelo(Te¡) a saber: 1)3,2

Ga-maciço granitóide Antônio Vicente; 2) 3,0 Ga- maciço granitóide Rio Xingu; 3) 3,0 Ga-

maciço granitó¡de Mocambo. Os valores fortemente negativos de eNd(t), respectivamente, -

11,939(rocha total)/-12,20(zircão); -8,08(zircáo) ;-1 1,87(rocha total)L12,36(zircão),

pressupõem o envolvimento de uma crosta predominantemente Arqueana, ou mesmo uma



provável m¡stura de uma componente de material derivado do manto com componentes de

material crustal Arqueano em 3,2 Ga(maciço granitóide Antônio Vicente) e 3,0 Ga(maciços

granitóides Rio Xingu e Mocambo).

Deve-se ressaltar, entretanto, que os valores de eNd (t = 1862 ! 32 Ma) igual a -8,08,

idade modelo(Tom) de 3,0 Ga e ô180=+8,8 a +9,0%o dos granitóides do maciço Mocambo,

såo diferentes daqueles relativos aos maciços Antôn¡o Vicente, Velho Guilherme e Rio

Xingu. Conjectura-se, ass¡m, que: a) os granitó¡des do maciço Mocambo evoluíram a partir

de um protólito de idade(Tsy) mais jovem do que aquele dos granitóides do macíço Antônio

Vicente; b) o protólito dos gran¡tóides do maciço Mocambo tinha caracterfsticas

isotópicas[(ôl8O e eNd(t)] distintas daquelas dos protólitos dos granitóides dos maciços

Antônio Vicente, Velho Guilherme e Rio Xingu.

A relação Th/Ta referente aos granitóides dos maciços Velho Guilherme, Benedita e

Rio Xingu sugere uma fonte dom¡nantemente de crosta cont¡nental superior. Adicionalmente,

a razão inicial 875r/865r=0,70810,048 obtida em granitóides do maciço Velho Gulherme

indica um ba¡xo grau de contam¡nação por crosta mais antiga. Em relação aos granitóides

do maciço Ubim/Sul, a ßzão Th/Ta sugere uma fonte magmática localizada em um

segmento crustal um pouco mais profundo do que a crosta superior. Os protólitos dos

granitóides do maciço Mocambo resultaram de uma m¡stura de material de crosta profunda

e crosta cont¡nental superior. O amplo espalhamento composicional observado em relação

aos gran¡tóides do maciço Antônio Vicente parece representar uma mistura de material do

manto com componentes de crosta profunda e crosta continental e talvez, até, uma

contribuição adicional de sedimentos.

Apesar disso, os granitóídes estudados não desenvolveram concentraçöes

econômicas de metais(classe mundial). Mesmo os depósitos de cassiterita, explotados,

eram ftacos e tornaram-se inviáveis economicamente. Embora reconheça-se que os

granitóides sejam diferenciados extremamente silicosos e evoluldos, os processos de

diferenciaçäo magmática, estado de oxidaçáo, a cristalizaçåo fracionada e outros fatores,

não foram suficientes para gerar concentrações econômicas de elementos litófilos, como era

de se esperar. Do mesmo modo, na liberação de voláteis, o fracionamento líquidolíquido

ou, enfim, a carga fluidal atuante no estágio de alteraçöes tardi a pós-magmát¡cas nåo

propiciou a formação de depósitos ímportantes

Em ßzão do que foi comentado acima, acredita-se que granitóides da Suite lntrusiva

Velho Guilherme evolufram a partir da fusão de diferentes segmentos crustais, com

participação e mistura de material mantélico, de composições particulares e empobrecidos

em elementos produtores de calor(U, Th, Rb e K). Talvez a mistura de uma componente de

material mantélico empobrecido em elementos litófilos com componentes crustais de crosta
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inferior e de crosta continental superior, também, empobrecidos, tenha sido o fator

determinante para gerar gran¡tóides com essas caracterf sticas geoquímicas.

"Underplating" de magma básico tem sido sugerido, hipoteticamente, como sendo a

fonte para a fusão parc¡al de rochas granulfticas máficas na base da crosta inferior. Neste

trabalho não se descarta a hipótese da participação de sistemas do tipo "hot-spot" como

fonte de calor para a fusão parcial dos protólitos dos granitóides estudados nem tampouco o

modelo de plumas do mánto. Os granitó¡des em pauta podem ainda estar relacionado à

atividade magmática distal associada tanto à evolução da orogenia Maroni-ltaca¡únas,

quanto à orogen¡a Tapajós-Ventuári.

O conjunto de dados comentados neste trabalho permite estabelecer que nas áreas

de ocorrência dos maciços granitó¡des, ora estudados, são remotas as possibilidades da

existência de importantes depósitos de elementos litófilos(por exemplo estanho), com

perspectivas de explotaçäo econômica. Pode representar uma exceçåo a isso, a área de

abrangência do maciço granitóide Mocambo, já que na mesma, ainda, existe uma reserva

estocada(comunicação verbal). Entretanto, sua explotação dependerá sempre dos rumos

futuros do mercado ¡nternac¡onal, hoje extremamente desfavorável.



ABSTRACT

The Antônio Vicente, Velho Guilherme, Mocambo, Benedita, Ubim/Sul e Rio Xingu

Mesoproterozoic granitoid massifs of the Velho Guilherme lntrusive Suite belong to the

Provincia Estanlfera do Sul do Pará(PESP). The massifs are hosted by the Archean Granite-

Greenstone Terrane of south Pará(TGGSP) and by Archean basement rocks, reworked to

variable degrees, which are part of the ltacaiúnas Shear Belt. They are descr¡bed as

anorogenic, syeno to monzogranitic ¡n composition, with small amounts of alkali-feldspar

granite, and are ãffected by late to postmagmatic alterations. Geochemically, these granites

are subalkaline, peraluminous to metaluminous and plot in the fields of A-type granites (42 -

subgroup) and within-plate granites.

Fractional crystallization apparently was the main petrogenetic process which

governed the evolution of the granites. The most fractionated members host tin

mineralization, are 'extremely evolved, enriched in silica(SiOz > 75o/o) and are products of

magmatic fractionation and interaction with (F, Cl) enr¡ched fluids. These fluids, enriched in

mobile volatile components, were responsible for Sn2* extraction from primary mineral

phases, specially biotite. Sn2* was incorporated to complex flows of fluid solutions, where it

was apparently oxidized as Sna* resulting in the formation of cassiterite(tkesterite/stannite).

Pehograph¡c, mineral chemistry and geochemical data indicate that the granitoids of

this suite evolved mainly under low fOz(= 10-r8) magmatic conditions, which extended to the

late to postmagmatic alteration stage, were emplaced at high crustal levels and crystallized

at high-T(690 to 8900C) at confining pressures variable from 0,8 to 4,0 kbar.

The quartzo 1 ôr8O values of the Antônio Vicente, Velho Guilherme and Mocambo

massifs suggest that diferent lithospheric type(sources) were ¡nvolved in the genesis of the

massifs.

The current Pb-Pb(¡r1 between 8,910,14 and 9,9t0,60) and Sm-Nd[eNd(t=1,8Ga))]

isotopic data suggest a crustal source for the granitoids, which are, also, the result of one-

stage Pb-isotopic evolution. They still demonstrate that the protolithes were differentiated

directly from the mantle between 3,2 - 3,0 Ga. The strongly negative eNd(t) values,

respectivelly, -1 1 ,93(whole rockF12,20(zircon); -8,08(zircon); -1 1 ,87(whole rock)/-

12,36(zircon), can be more consistently interpreted as a result of, a predominantly Archean

crust, or more preciselly, mixing between a mantle mater¡al and Archean crustal material

components, during the time interval 3,2 to 3,0 Ga.

The Mocambo massif yield eNd(t)= -9,¡6, Ts¡ model-age(3,0 Ga) and ô18O

values(+8,8 to +9,00/oo) which are qu¡et d¡fferent from those of the other massifs. This gives

the evidence of derivation from a younger source.
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The Th/Ta ratios from the Velho Guilherme, Benedita and Rio Xingu granitoids

suggest an upper cont¡nental crust source. Similarly, the ¡nitial 87Sr/æSq 
| ) ratio from the

Velho Guilherme of 0,708t0,048 indicates low degree of contamination by an older depleted

crustal component such as the Archean gneiss. ln relation to the Ubim/Sul granitoids, the

magmatic source as indicated by these elements, is linked to a deeper crustal segment

below the upper crust. The ultimate source material for the Mocambo massif granitoids

seems to be a mixture of lower crust and upper cont¡nental crust mater¡al components. The

variable Th/Ta ratios 3, 31 to 38,98 observed in Antônio Vicente massif are the reflection of a

mixture of mantle mater¡al with lower continental crust material components, though possible

amounts of metassedimentary rock contribuitions might be considered.

Underplat¡ng of basic magma has been suggested, hypothetically, as necessary

driven mechanism for granulitic rock partial melting of the lower crust. However, it is not

discarded the hoLspots and mantle plume evolut¡on models as appropiate mechanisms for

the Archean crustal material partial melting and generation of the granitoid's protolith.. The

anorogenic magmatism which generated the gran¡toids can be still related to the distal

magmatic activ¡ty assoc¡ated either to Maroni-ltacaiúnas or to the Tapajós-Ventuari

orogenesis.

Moreover the Velho Guilherme lntrusive Suite granitoids have evolved from melting of

different crustal segments mixed, somet¡mes, with mantle material of particular compositions

and improverished ¡n radioactive heat production elements(U, Th, Rb and K).

Apart from their tin-specialized nature, none world-class tin deposit was generated by

the studied granitoids. Even the mined cass¡terite pay-streaks and the majority of the alluv¡al

deposits were of poor grade and turn out to be economically unfeasible. The magmatic

fractionation processes , redox conditions , crystal fractionat¡on, efficiency of metal

extraction, etc., were not enough for the concentration of lithophile elements at the expected

economic levels. Seemingly the volatile liberation, the liquid-liquid fractionation and the

processes leading to fluid release during the late to postmagmatic alteration stage precluded

the genesis of any important rare-metal deposit. Exception to this, ¡s the Mocambo massif,

where significant resources were measured(oral comunication - Mineração São Francisco de

Assis- 1995). However, for the moment, the present tin-metal pr¡ces don't favor a payable

mining operation.
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dishibuição composicional dos tipos presentes em granitóides do maciço granitóide

Antônio Vicente, com base nas recomendaçöes da IMA e conformr Leake(1978) e

Halvthorne(1981. A linha tracejada representa o limite proposto por Hawthorne(1981).

Simbologias de acordo com a Figura 3.1 I a, b...........

Figura 3.12b. Diagrama de classificação dos anfibólios Si x Mg/(Mg+Fe2*) mostrando a

distribuiçåo composicional dos tipos presentes em granitóides do maciço granitóide

Antônio Vicente, com base nas recomendaçöes da IMA e conforme Leake et al.(1997).

Simbologias de acordo com a Figura 3.11 a, b...........

Figura 3.13- Diagramas de correlações entre cát¡ons dos anfibflios das facies BASMG e

BASAFG do maciço granitóide Antônio Vicente: a) (Fe3. + Alrv) x (Mg+ Si+ Fe2*¡; b¡ Alrv x
(Na+K); c) (Na+Fe3*) x (ca+Mg+ Fe2*¡; d¡ Alrv x (Mg+Si+Fe2*); e) Fe3* x
(Ti+Fe2.)...........

Figura 3.14.- Diagrama triangular (FeOr)-Mg-AlzOs baseado em Nockolds(1947) mostrando

as composições de biotitas em d¡ferentes associações minerais. Campos: 1= biotita

assoc¡ada à muscovita+topáz¡o+fluorita+etc.; 2= biotita não acompanhada por outras fases

máficas; 3 = biotita associada à hornblenda, piroxênio e/ou olivina. As análises constantes

no diagrama säo da amostra SL-9B-DT da facies BSG do maciço granitóide Antônio

Vicente..,..........

Figura 3.15.- Diagrama tr¡angular (FeO+MnO) - (1OxTiOÐ - MgO de Nachit(1 994. tn:

Borges , 1997) mostrando a disk¡buição composicional da biotita da amostra SL-9B-DT, da

facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente. A = campo das micas magmáticas; B =
campo das micas magmáticas reequilibradas. .....................

Figura 3.16- Diagrama triangular FeOl - MgO - Al2O3 mostrando a projeçäo composicional

da biotita da amostra SL-9B-DT, da facies BSG do maciço granitóide Antônio V¡cente. As

linhas cheias delimitam o campo composicional de biotitas de rochas ígneas

conforme(Nockolds, 1947) e a l¡nha hacejada separa biotitas magmáticas de biotitas

metamórfico-metassomáticas, conforme Gokhale(1 968).

Figura 3. 17.- Diagrama Mg - Al(total) de Nach¡t et al.(1985) mostrando a dish¡buição

composicional da biotita da amostra SL-gB-DT, da facies BSG do maciço granitóide

Antônio Vicente

Figura 3.18.- Diagrama triangular R3"-Mg- R2. de Foster(1960b), mostrando a relaçåo entre
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(Alvr, Fe3*, Ti), Mg e Fe2* (Mnz*) em micas trioctaédricas e a posição ocupada no diagrama

por análises de biotita da amostra SL-9B-DT, da facies BSG do maciço granitóide Antônio

Vicente.............

Figura 3.19.- Diagrama Alvr versus Mg/(Mg+Fe2.) de Guidotti(1984) mostrando a

dishibuição composicional da biotita da amostra SL-9B-DT, da facies BSG do maciço

granitóide Antônio Vicente. A= annita; F=flogop¡ta; FA= flogop¡ta aluminosa; M= annita

aluminosa;S= siderofilita; E= Kz(MSaAlrXA|4Si4O2¡XOH)4...

Figura 3.20.- Projeção da composição da b¡otita da amostra SL-9B-DT, da facies BSG do

maciço granitóide Antônio Vicente, no diagrama (Mg-Li) versus (Fer+Mn+Ti - Alvr) de

Tischendorf et al.(1997). Lp=lepidomelana; Febt=ferro-biotita; Mgbt=magnésio biotita;

Sd=siderofilita; Fg=fl ogopita; pl1=p¡otolitionita

Figura 3.21- Representação composicional da biotita da facies BSG do maciço granitóide

Antônio Vicente no diagrama triangular Fe2* - Fe3* - Mg de Wones & Eugste(1965).

Círculos vermelhos correspondem as análises onde os conteúdos de FeO foram

calculados por via úmida; círculos azuis representam as análises onde os conteúdos de

FeO estimados a partir da equação de Bruiyn et al.(1983; ln: Solansaari(1995).....................

Figura 3.22- Representação composicional da biotita da facies BSG do maciço granitóide

Antônio Vicente no diagrama T - Log fOz para pressåo total de 2Kb segundo Wones &

Eugster(1965). I = curva tampão Fe¡O¿-Fe2O3; ll = curva tampão Ni-NiO; lll = curva tampão

FezSiO¿-SiOz-FesO¿. Os números pequenos do interior do diagrama representam as

relaçöes Fe2*- Fe3*-Mg da Figura 24. Simbologias de acordo com a Figura 3.21...............,...

Figura 3.23.- Diagrama Alvr versus Alrv mostrando a distribuição composicional das cloritas

estudadas. a) facies BASMG, BASAFG e BSG. b) Clorita-siderofilita-muscovita-quartzo

greisen. Maciço granitóide Antônio Vicente......................

Figura 3.24.- Diagrama Alrv versus a razão Fe/(Fe+Mg) mostrando a diskibuição

composic¡onal das clorltas pertencentes às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG(a)

e do clorita-s¡derofilita-muscovita-quartzo greisen(b). Maciço granitóide Antônio Vicente....,.

Figura 3.25 - Diagramas Alvr vs. Fel(Fe+Mg) mostrando a dishibuição composicional das

cloritas pertencentes às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG(a) e do clorita-

siderofìlita-muscovita-quartzo greisen(b). Maciço granitóide Antônio Vicente.........................

Figura 3.26.- Diagrama Alvr versus os cátions bivalentes (Fe2*+Mg2*¡ mostrando a

dishibuiçãoftomposicional das cloritas estudadas. a) facies granitóides BASMG, BASAFG

e BSG, b) clor¡ta-siderofilita-muscovita-quartzo greisen. Maciço granitóide Antônio Vicente.,

Figura 3.27.- Diagrama Alvr versus Fe2* mostrando a distribuição composicional das cloritas

pertencentes às facies gran¡tóides BASMG, BASAFG e BSG(a) e ao clorita-siderofilita-

muscovita-quartzo greisen(b). Maciço granitóide Antônio Vicente..........,...........
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Figura 3.28.- Diagrama Alrv versus os cátions bivalentes(Fe2* + Mg'*) mostrando a

distribuição composicional das cloritas pertencentes às facies granitóides BASMG,

BASAFG e BSG(a) e ao clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen(b) Maciço granitóide

Antônio Vicente

Figura 3.29.- Diagrama Si+Alvr versus os cátions bivalentes(Fe2* + Mg'.) mostrando a

distribuição composicional das cloritãs pertencentes às facies granitóides BASMG,

BASAFG e BSG(a) e ao clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen(b). Maciço granitóide

Antônio Vicente

Figura 3.30.- Diagrama Si versus Fe(total)/(Fe2*+Mg) moshando a classifìcação das cloritas

estudadas de acordo a proposição de Hey(1954). L=leuchtenbergita, variedade da

clinocloro; @=grochauita, variedade da sheridanita; A=afrosiderita, variedade da ripidolita;

B=bavalita, variedade da dafnita.........

Figura 3.31- Representação composicional catiônicada da muscovita do clorita-siderofilita-

muscovita-quartzo greisen associado ao maciço granitóide Antônio Vicente. a) SÈAlr; b)

Mg-Alr;c) Ti-Alr; d) XFe-Alr; e) K-Na)............

Figura 3.32- Representação composicional da muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-

quartzo greisen associado ao maciço granitóide Antônio Vicente no diagrama Alrv versus

(Alvr-2)+2Til de Cathelineau(1982), mod¡f¡cado de Dias(1987). ln: Simões(1992)..................

Figura 3.33- Representação composicional da muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-

quartzo greisen assoc¡ado ao maciço granitóide Antônio Vicente no diagrama Mg-(Si-6+Ti),

modificado de Dias(1987). ln: Simões(1992). -...... ..............

Figura 3.34- Representação gráfica das percentagens das moléculas paragoníticas e

celadoníticas presentes na muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen

associado ao maciço granitóide Antônio Vicente, de acordo com Simões(1992). o/o mol.

paragon¡ta= 100xNa/(Na+K); %mol. celadonita= 100x(Si-6)/2.......................

Figura 3.35- Diagrama (Mg-Li) vs. [(Fer+Mn+T¡)-Alvr] de T¡schendorf et al.(1997) mostrando

a distribuição composicional da muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen

associado a facies granitóide BSG do maciço gran¡tóide Antônio Vicente.............

Figura 3.36- Distribuição composlc¡onal da muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-

quartzo greisen associado ao maciço granitóide Antônio Vicente no diagrama triangular

Mg-Ti-Na de Miller et al.(1981). P=campo composicional das muscovitas primárias; S=

campo composicional das muscovitas secundárias......

F¡gura 3.37- Diagrama triangular Ab-Q-An mostrando a distribuição composicional dos

feldspatos potássicos(microclina pertÍtica) das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG

do maciço granitóide Antônio Vicente.........

Figura 3.38- Diagrama Na-K mostrando a distribuiçäo composicional das análises de

122

123

132

125

131

'132

133

133

'134



feldspato potássico(microclina pertítica) das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG

do maciço granitóide Antônio Vicente.........

F¡gura 3.39- Diagrama Na-Ca mostrando a distribuiçåo composic¡onal das análises de

feldspato potássico(microclina pertítica) das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG

do maciço granitóide Antônio V¡cente.........

Figura 3.40- Diagrama triangular Ab-Q-An mostrando a distribuição composicional dos

plagioclásios das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do maciço granitóide Antônio

Vicente.............

Figura 3.41- Diagrama Ab-An mostrando a distribuição composicional das análises de

plagioclásios das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do maciço granitóide Antônio

Vicente.............

Figura 3.42- Diagrama Na-Ca mostrando a distribuição composicional das análises de

plagioclásios das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do maciço granitóide Antônio

Vicente.............

Figura 3.43- (a) relacionamento microtextural envolvendo as variedades de llmenita(ilm1,

ilm2 e ilm3) e titanomagnetita; (b) detalhe do relacionamento existente entre ilm 2 e ilm3 e

titanomagnet¡ta; (c) detalhe de uma inclusão de ilml em cristal de anfibólio; (d) detalhe do

íntimo relacionamente m¡crotextural desenvolvido ente magnetita e titanita. Facies

granitóide BASMG. Maciço granitóide Antônio Vicente.............

Figura 3.44- (a) aspecto microtextural do zircão; (b) detalhe do relacionamento

m¡crotextural entre armstrongita/catapleita e a thorianita. Facies gran¡tóide BASAFG.

Maciço granitóide Antônio Vicente....................,.

Figura 3.45- (a) Aspecto microtextural mostrando o relacionamento entre monazita, óxido

de Ge, La, Nd e Ca e bodenita, intimamente associados à cloritização da biotita; (b)

Detalhe da monazita apresentada na Figura 3.45a................

Figura 3.46- (a) aspecto do relacionamento desenvolvido entre calcopirita e kesterita; (b)

Detalhe da monazita e xenotima. Clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen associado

ao mac¡ço gran¡tóide Antônio Vicente.........

Figura 3.47. Diagrama binário A/CNK versus A/NK(Maniar& P¡ccol¡, 1989) mostrando a

distribuição das facies granitóides do MGAV, com baseado nos fndices de Shand(lSA)........

Figura 3.48. Diagramas discriminantes de paleoambiênc¡a tectônica de Pearce et al.(1984)

mostrando a distribuição das amostras dos granitóides do MGAV (a) Y-Nb; (b) [Nb+Y]-Rb;

(c) Yb-Ta. Simbologia de acordo com a Figura 3.47...............-..

Figura 3.49 - Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (KzO+NazO)/CaO de Whalen et al.(1987)

mostrando a distribuição composicional das amostras das principais facies granitóides do

maciço granitóide Antônio Vicente.............
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Figura 3.50- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (FeOT/MgO) de Whalen et al.(1987) exibindo as

análises das principais facies granitó¡des do maciço granitóide Antônio Vicente

Figura 3.51- 10.000Ga vs. (K2O+Na2O)/A|2O3 de Whalen et al.(1987) exibindo as análises

das principais facies granitóides do maciço granitóide Antôn¡o Vicente

Figura 3.52- Diagramas triangulares Y-Nb-Ce(a) e Y-Nb-3Ga(b) de Eby(1992) mostrando a

distribuiçåo composicional das principais facies granitóides do maciço granitóide Antônio

Vicente.............

Figura 3.53- Diagramas retangulares SiO2 vs. FeO./(FeO.+MgO)(a) e CaO vs.Na2o(b)

mostrando a d¡str¡buição composicional das principais facies granitóides do maciço

gran¡tóide Antônio Vicente

Figura 3.54- Distribuição composicional das amostras das principais facies granitóides do

maciço granitóide Antônio Vicente nos diagramas (a) Rb-K; (b) Rb-Sr; (c) Rb-Ba; (d) Rb-Zr;

(e) Th-U; f) Rb-Ba-S(El-Bouseily & Sokkary, 1975). Simbologia de acordo com a Figura

3.54b................

Figura 3.55. Distribuição composicional das amostras das principais facies grãnitóides do

maciço granitóide Antônio Vicente e dos greisens a ele associados nos diagramas (a) F-Cl;

(b) F-Sn; (c) Cl-Sn; (d)NazO-Sn; e) Sn-Rb/Sr; Ð Sn-TiOz. Simbologia de (a) e (b) acordo

com as Figuras 3.55 c, d, e, f. O losango indica a composição média da crosta conforme

Taylor & Mclennan, f 985)................

Figura 3.56- Padröes de ETR Padrão de distribuição dos ETR para os granitóides do

maciço granitóide Antônio Vicente.............

Figura 3.57- Diagrama normativo Q-Ab-Or mostrando a distribuição composicional das

principais facies granitóides do maciço granitóide Antônio Vicente. As linhas tracejadas

indicam a distribuição de freqtlència das razöes Q-Ab-Or de 1 190 rochas graníticas de

Winkler & Von Plaren(1961). As projeções das linhas cotéticas isobáricas P-E'5 de 2, 5 e

Tkbar foram compiladas de Winkle(1977). M é o máximo de freqüência , A representa a

posiçäo e temperatura do ponto de mínimo sem F(Tuttle & Bowen, 1958). 1o/oF, 2o/oF e

4%F representam as pos¡ções e temperaturas dos pontos de mínimo com F adicionado e

excesse de água a lkbar(Manning, 1981)............

Figura 3.58- Diagrama normativo Ab-An-Or mostrando a dishibuição composicional das

pricipais facies granitóides e greisens associados ao maciço Antônio Vicente

F¡gura 3.59- Diagrama Fe/(Fe+Mg) vs. Alrv(compilado a partir de Anderson & Sm¡th, 1995,

modificado de Leake, 1978) mostrando a distibuição composicional dos anfibólios das

facies BASMG e BASAFG do maciço granitóide Antônio Vicente. As linhas vermelhas

l¡mitam os campos de dife¡entes fOz..-.................

Figura 3,60- Diagrama Ti vs. A|T(compilado a partir de Turner et al., 1992, constuído a
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partir de Johnson & Rutherford, 1989) mostrando a distibuição composicional dos

anfìbólios das facies BASMG e BASAFG do maciço granitóide Antônio Vicente

Figura 3.61- Diagrama P-T(compilado a partir de Brown & Fyfe, 1 970) mostrando a

estimativa da temperatura de cristalizaçäo dos anfìbólios das facies BASMG e BASAFG do

maciço granitóide Antônio Vicente, determinada a partir da pressão est¡mada através do

barômetro de Johnson & Rutherford(1989), As linhas vermelhas representam o começo da

fusão reconhecida em granito seco e as linhas azuis correspondem ao começo da fusão

reconhecida em misturas dioritícas resultantes da decomposição das várias fases

hidratadas indicadas. Também são indicadas a curva do"solidus" saturada em água

determinada para dois tipos minerais quartzo-feldspáticos juntamente com os possíveis

gradientes geotermais e a curva do limite de equilíbrio entre cianita e sillimanita. A principal

produção de líquidos graníticos naturais mais provável corresponde à área em rosa

acinzentada. 2O0C e 3OoC/Km correspondem às linhas azuis superior e inferior,

respectivamente

Figura 3.62- Diagrama P-T(compilado a partir de Brown & Fyfe, 1970) mostrando a

estimativa da temperatura de cristalizaçäo da b¡ot¡ta da facies BSG do maciço granitóide

Antônio Vicente, determinada a partir da temperatura est¡mada através do termômetro de

Wones & Eugste(1965). As linhas vermelhas e azuis, bem como as outras informações

correspondem ao que foi apresentado na Figura 3.61..................

Figura 4.1- Mapa geológico da área de ocorrência do maciço granitóide Velho Guilherme....

Figura 4.2- Diagramas triangulares a-A-P(a) e O-(A+P)-M'(b) de Streckeisen(1976)

mostrando a d¡str¡buição composicional modal das facies granitóides do maciço granitó¡de

Velho Gui1herme...........,...........

Figura 4.3- Fluxograma mostrando um esboço esquemático da seqüência de cristalização

magmática e tardi a pós-magmát¡ca das fases minerais presentes nos granitóides do.

maciço Velho Guilherme.........

Figura 4.4.- Diagrama triangular (FeOr)-MgO-AlzO¡ baseado em Nockolds(1947)mostrando

as composições da biotita em diferentes associações minerais. Campos: 1= biotita

associada à muscovita+topázio+fluorita+etc.; 2= biotita não acompanhada por outras fases

máficas; 3 = biotita associada à hornblenda, piroxênio e/ou olivina.......

F¡gura 4.5.- Diagrama tr¡angular (FeO+MnO) - (1OxTiO¿) - MgO de Nachit(1994. ln: Borges

, 1997) mostrando a distribuição composicional da biotita da amostra NN-VG-63A, da

facies BSGEm do maciço granitóide Velho Guilherme. A = campo das micas magmáticas;

B = campo das micas magmáticas reequilibradas..

Figura 4.6.- Diagrama triangular FeOr - MgO - AlzOs mostrando a projeção composicional

da biot¡ta da amostra NN-VG-63A, da facies BSGEm do maciço granitóide Velho
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Gu¡lherme. As linhas cheias delimitam o campo composicional de biotita de rochas ígneas

conforme(Nockolds, 1947) e a linha tracejada separa b¡ot¡ta magmáticas de biotita

metamórfico-metassomáticas, conforme Gokhale(1 968).

Figura 4.7- Diagrama triangular Rt*-Mg- R2* de Foster(1960b), mostrando a relação entre

(Alvr, Fe3', Ti), Mg e Fe2. (Mn2.) em micas trioctaédricas e a posição ocupada no diagrama

pelas análises da biotita da amostra NN-VG-634, da facies BSGEm do maciço granitóide

Velho Gui1herme....................,..

Figura 4.8 - Diagrama Alvi versus Mg/(Mg+Fe2*) de Guidotti(1984) mostrando a dishibuição

composicional da biotita da amostra NN-VG-63A, da facies BSGEm do maciço granitóide

Velho Guilherme. A= annita; F=flogopita; FA= flogopita aluminosa; AA= annita

aluminosa;S= siderofilita; E- Kz(Mg+AlzXAl4Si4O2oXOH)4...

Figura 4.9.- Projeção da composiçáo da biotita da amostra NN-VG-634, da facies BSGEm

do maciço granitóide Velho Guilherme, no diagrama (Mg-Li) vs. (Fer+Mn+Ti - Atvr), de

Tischendorf et al.(1997). Lp=lepidomelana; Febt=ferro-biotita; Mgbt=magnésio biotita;

Sd=siderofi lita; Fg=fl ogopita; Plt=protolitionita

Figura 4.10 - Representação composicíonal da biotita da amostra NN-VG-634, da facies

BSGEm do maciço granitóide Velho Guilherme no d¡agrama triangular Fe2* - Fe3* - Mg de

Wones & Eugster(1965)..

Figura 4.1 1- Representação composicional da biotita da amostra NN-VG-63A, da facies

BSGEm do maciço granitóide Velho Guilherme no diagrama ToC - Log fO2 para pressão

total de 2070b segundo Wones & Eugste(1965). I = curva tampåo Fe3O4-Fe2O3; ll = curva

tampäo Ni-NiO; lll = curva tampão Fe2SiO4-SiO2-Fe3O4. Os números pequenos do interior

do diagrama representam as relações Fe2*- Fe3*-Mg da Figura 4.10..................

FiguÊ 4.12- Diagrama tr¡angular Ab-Or-An mostrando a disk¡buiçäo composicional dos

plagioclásio das facies BSGEm, SGH e MSG pertencentes ao maciço granitóide Velho

Guiulherme.......

Figura 4.13- Diagrama Ca - Na mostrando a disribuição composicional dos plagioclásios

estudados...-.....

Figura 4.14- Diagrama An-Ab mostrando a participação dessas duas moléculas nos

plagioclásio estudados........

Figura 4.'l 5- Diagrama triangular Ab-Or-An mostrando a distribuiçåo composicional do

feldspato potássico das facies BSGEm, SGH e MSG pertencentes ao maciço granitóide

Velho Guiulherme.......................

Figura 4.16- Diagrama K-Na mostrando a distr¡buição composicional do feldspato potássico

das facies BSGEm, SGH e MSG peúencentes ao maciço granitóide Velho Guiulherme........

Figura 4.17- Diagrama Alvr versus Alrv mostrando a distribu¡ção composicional da clorita da
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facies SGH do maciço granitóide Velho Guilherme.......................

Figura 4.18.- Diagrama Alvr versus os cátions bivalentes (Fe2*+Mg2*¡ mostrando a

distribuição composicional da clorita pertencente à facies granitóide SGH do maciço

granitóide Velho Gui|herme.......................

Figura 4.19- Diagrama Alvr versus Fe2* mostrando a distribu¡ção composicional da clorita

pertencente à facies granitóide SGH do maciço Velho Guilherme.........

Figura 4.20- Diagrama Alrv versus os cátions bivalentes(Fe2* * Mg'*) mostrando a
distribuição composicional da clorita pertencente à facies granitóide SGH do maciço
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CAP¡TULO 1

1- TNTRODUçÃO

1.1-Apresentação

O magmatismo anorogênico Proterozóico do Craton Amazônico é um dos mais

expressivos do mundo. Ele encerra um grande volume de rochas granitóides e vulcânicas

máficas, intermediárias e félsicas, com subordinados tipos plutônicos máficos(Dall'Agnol et

al., 1987; Bettencourt & Dall'Agnol, 1987; lssler & Lima, 1987; Bettencourt et al., 1991;

Teixeira et al., 1998; Dall'Agnol et al., 1999). Em termos gerais, esse magmatismo se

assemelha, em d¡versos aspectos(idades, característica geoqufmicas e evolução

magmática), åqueles ocorrentes em outras regiões do mundo tais como na Província

Proterozóica Norte Americana e no Escudo Fenoscandiano(Anderson & Brender, 1989;

Emsl¡e, 1991; Haapala & Rëimö, 1990; Rämö & Haapala, 1995).

Particularmente, no que se refere às rochas granitóides do Paleoproterozóico-

Mesoproterozóico, vários estudos têm sido realizados(Abreu & Ramos, 1974; Dall'Agnol,

1980; Horbe et al., 1985; Bettencourt & DallAgnol, 1987; Dall'Agnol et al., 1988; Horbe et al.,

1991;Teixeira & Dall'Agnol, 1991;Magalhães,1991; Teixeira & Andrade, 1992; Dall'Agnol et

al., 1993b; Teixeira et al., 1994; Teixeira et al., 1998; Dall'Agnol et al., '1999). Dentre elas,

ocorre um grande volume de grân¡tóides, com caracterlsticas subalcalinas e alcalinas, que

apresentam diversas semelhanças com os granitóides do tipo "A"(Loiselle & Wones, 1979;

Collins et al., 1982: Pitcher, 1983; Cobbing, 1990; Eby, 1990; Eby, 1992; Turner et al., 1992;

entre outros) e detém expressivas mineralizaçöes de estanho e outros metais

raros(Dall'Agnol, 1980; Horbe et al., 1985; Dall'Agnol et al., 1986, Bettencourt & Dall'Agnol,

1987, Daoud, 1988; Teixeira e DallAgnol, 1990, Horbe et al., 1991; Faraco et a1.,1991;

Dall'Agnol et al., 1993b; Teixeira & Dall'Agnol, 1994; Bettencourt et al., 1995; Borges, 1997;

Dall'Agnol et al., 1999).

Os corpos granitóides estaníferos da Suite lntrus¡va Velho Guilherme, ocorrentes na

reg¡ão sul-sudeste do Estado do Pará, objetos desse estudo, embora já tenham sido

investigados com diferentes enfoques por diversos autores(Abreu & Ramos, 1974; Silva et

al., 1974: Dall'Agnol, 1980, 1982a; Dall'Agnol et al., 1984; Dall'Agnol et al., 1993b; Dall'Agnol

et al., 1999; Sá, 1985; Magalhães, 1991;CPRM/DNPM, 1991;; Faraco et al, 1991; Lafon et

al., 1991; Te¡xeira & Dall'Agnol, 1991; Teixeira & Andrade, 1992; Teixeira et al., 1994;

Teixeira et al., 1998; Lafon et al., 1995), ainda não mereceram, até à redação desta tese,

um estudo mais detalhado a respeito da caracterização petrográfìca de cada corpo, que
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permitisse estabelecer uma organização faciológica, interna, para os mesmos, bem como

não foram compreendidos com clareza as relações temporais e petrogenéticas existentes

entre as facies granitóides que constituem cada maciço nem, tampouco, foram

caracterizados os processos geradores das mineralizações.

Além disso, näo foram efetuadas comparações maís pormenorizadas entre os vários

corpos da suite, seja do ponto de vista petrográfico, geoqufmico, petrológico e

geocronológicos ou das suas evoluções magmáticas e do potencial metalogenético.

Ademais, não foram realizados estudos visando caracterizar as idades e o(s) tipo(s) de

protólito(s) dos magmas granitóides da suite e suas áreas fontes, nem tampouco se

procurou verificar as relações de contemporaneidade e de afinidades petrogenéticas entre o

plutonismo Velho guilherme e o vulcanismo Uatumã, ambos geograficamente associados.

O propósito deste trabalho é estudar seis maciços granitóides portadores de

mineralizações de cassiterita, pertencentes à Suite lntrusiva Velho Guilherme(CPRM/DNPM,

1991), da Provfncia Estanffera do sul do Pará(Abreu & Ramos, 1974), que ocorrem na

região sul- sudeste do Estado do Pará. São eles os maciços granitóides Antônio

Vicente(MGAV), Velho Guilherme(MGVG), Mocambo(MGM), Benedita(MGB),

Ubim/Sul(MGU/S) e Rio Xingu(MGRX).

É digno de nota que os depósitos econômicos de cassiterita que foram explotados

por garimpeiros(década de 1970) e por empresas de mineração(por toda a década de 1980

e inlcio dos anos 90) se restringiram àqueles de natureza secundária, os quais se

encontravam distibuídos na principal rede de drenagem do interior dos maciços

granitóides(depósitos aluvionares). Ocorrências primárias ainda existem, embora em baixas

concentrações, associadas às facies ma¡s evoluldas e mais intensamente afetadas por

alterações tardi a pós-magmáticas, bem como a corpos de greisens. É provável que

depósitos primários econômicos, tenham existido. Entretanto, presume-se que os processos

erosivos e os agentes superficiais de transporte atuantes ao longo do tempo, os tenham

desmontado, carreando-os para os vales de drenagem, onde finalmente eles foram

concentrados. Em outras palavras, o nível atual de erosão deixa crer que os depósitos

primários de metais raros associados a zonas apicais ou cúpolas foram arrasados e a
cassiterita e minerais associados foram transportados para as áreas aluvionares do interior

e das adjacèncias dos corpos granitóides. Outros bens minerais, tais como topázio e fluorita,

embora sejam observados diretamente no campo, tanto em áreas aluvionares, quanto 'in

situ" nos blocos de rocha(forma primária), até o momento, somente o topázio aluvionar foi

explotado por pequenos garimpeiros de forma artesanal, para sobrevivência. Minerais do

grupo da columbita-tantalita, são referidos genericamente na literatura(Abreu & Ramos,



1974: FaÊco et al., 1991) e através de informações verbais de garimpeiros e moradores da

região, mas não há notlcias de explotação desse tipo de bem mineral.

1.2- Desenvolvimento Histór¡co

Os depósitos minerais relacionados às rochas granitóides podem ¡ncluir diferentes

comb¡nações de elementos tais como Sn, W, U, Th, Mo, Cu, Nb, Ta, Be, Li' ETR' Sb' As'

Ag, Au, Pb e Zn(em ordem decrescente de associação; Skong, 1988)' Eles tem sido,

provavelmente, mais estudados ao longo do tempo do que os depósitos de outros tipos de

metais. Os depósitos hercinianos europeus vem sendo explotados desde os primeiros dias

da ldade do Bronze, passando pela ascensão e queda do lmpério Romano(Ex: o distrito

Cornwall-lnglaterra é uma ¡mportante fonte de estanho desde o tempo dos Fenícios; Strong,

1988). De acordo com scherba(1970), as descrições mais antigas sobre os depósitos

relacionados aos greisens, bem como sobre a origem dos mesmos, datam de

Agrícola(1546), Leman(1753), Lomonov(1757), Hetton(1788), Leonard(1832)' Eli de

Bomon(1847) e Dobre(1 841 ).

Das décadas de 60 e 70, são memoráveis os trabalhos que foram desenvolvidos

pelos geólogos da antiga União Soviética. Dentre os mais conhecidos destacam-se aqueles

de serebryakova(1961) Beus(1964), Beus & Zalashkova(1964), Beus & Sitnin(1968),

Tauson et al.(1968), Shcherba(1970), Kovalenko et al.(1970), Stemprok(1977),

Tischendorf(1977), Stemprok(1978), Kovalenko(1978) e Varlamoff(1978). Esses trabalhos

são considerados clássicos e nortearam a grande maioria dos estudos sobre granitóides a

metais raros desenvolvidos por pesquisadores de outras regiöes do mundo'

De modo geral, são trabalhos que discutem a importåncia dos processos

metassomáticos, pós-magmáticos de alta temperatura, desenvolvidos em rochas granitóides

ácidas a ultra-ácidas, como processos formadores de depósitos de elementos raros(Sn, W,

L¡, Ta, Mo, Rb, Zt, Be, Nb, etc'). Descrevem uma sér¡e de feições

petrográficas(microclinização, albitização e greisenização) e geoquímicas(faixas de variação

do conteúdos de elementos) relac¡onadas a esses processos. Estabelecem limites nos

teores de elementos tais como Sn, W, Li, Nb, comparando os valores determinados para

granitóides espec¡al¡zados e granitóides normais. Discutem a origem dos granitóides a

metais raros, apresentam esquemas e descriçöes detalhadas dos diversos t¡pos de

depós¡tos e indicam os vários ambientes geológicos para formação dos dos mesmos.

A participação efetiva dos geólogos ocidentais(muito incipiente nas décadas de 60 e

início da década de 70), no que se refere a esse tema, toma vulto a partir dos trabalhos de

Hoiland(1972), Silitoe(1974), El-Bouseily & El-sokkary(1975), Haapalla(1977), Taylo(1978),

Burnham & ohmoto(1980), olade(1980), Dall'Agnol(1980), Bettencourt et al.(198't),
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Pollard(1983), Pollard et al.(1983), Bowden & Kinnaird(1984), Bowden et al.(1984), Botelho

& Marini(1984), Kinnaird(1985), Taylor & Pollard( 1988), entre outros. Todos esses autores

ressaltaram(nas entre linhas) a necessidade dos estudos petrográficos sistemáticos e

ref¡nados. Mostraram a importåncia da caracterização das paragêneses minerais formadas

pelos processos de alterâçöes tard¡ a pós-magmátícas, desenvolvidos em altas

temperaturas e que são controlados por fissuras e/ou por microfissuras ou , ainda, se

desenvolvem de forma pervasiva , preferencialmente nas regiões apicais dos complexos

granitó¡des. Ademais, baseando-se em estudos petrográficos, estabeleceram uma ordem

cronológica de desenvolvimento dos processos tardi a pós-magmáticos, moslrando que os

mesmos iniciam-se com uma fase de feldspatização potássica(microclinizaçåo), seguida de

uma fase essencialmente sódica(alb¡tização) e chegando ao clímax com uma fase de

greisenização. Afora as questões relativas aos aspectos petrográñcos, caracterizaram uma

sér¡e de feiçöes geoqulmicas pecul¡ares de granitóides especial¡zados a metais raros,

distinguindo-os daqueles considerados norma¡s.

Nos riltimos anos, centenas de trabalhos enfocando esse tema foram publicados.

Dentre eles destacam-se aqueles de Cerny & Mintze(1988), Strong(1988), Rossi et

al.(1988), Pollard(1988, 1989a e b, 1995a e 1995b), Charoy & Pollard(1989), Frank(1990),

Cuney & Raimbault(1991), Horbe et al.(1991 ), Plimer & Kleeman(1991 ), Schwart(1992),

Haapalla(1995), Yin et al.(1995), Suwimouprecha et al.(1995), Pollard et al.(1995, HËimö &

Haapalla(1995), Daoud(1988), Te¡xeira & Andrade(1992), Leite Junior(1992), Marini et

al.(1992), Botelho et al.(1993), DallAgnol et al.(1993b), DallAgnol et al.(1994), Melo(1995),

Costi et al.(1995), Borges et al.(1996), Costi et al.(1996), Borges(1997), Lenharo(1998),

Dall Agnol et al.(1999).

Paralelamente a esses trabalhos, diversos outros envolvendo estudos experimentais

tem sido realizados(Kovalenko, 1978; Durisova, 1978; Mann¡ng, 1981, 1982; Pichavant,

1981, 1987; Manning & Henderson, 1984; Candela, 1989a, 1989b, 1992;Manning & Hill,

1990; Taylor & Wall, 1992; Zhang et al., 1994; Baker & Vaillancourt, 1995; Linnen et al.,

1995; Linnen et al, 't 996).

Além desses, outros trabalhos abordando aspectos relacionados à origem das

rochas granitóides, à tipologia e ambiência tectônica dos granitóides, bem como à fonte dos

metais foram realizados. Dentre eles destacam-se aqueles de Chappell & White(1974),

Hutchinson & Chakraborty( 1979), Loiselle & Wones(1979), Takahashi et al.(1980),

lshihara(1981), Coll¡ns et al.(1982), Chappell & Wh¡te(1982), Pitche(1983), Kovalenko &

Kovalenko(1984), Pearce et al.(1984), Batchelor & Bowden(1985), Lehmann(1987), Whalen

et al.(1987), Cobbin(1990), Eby(1990), Creaser et al.(1991), Eby(1992), Haapala &
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Rämö(1992), Turner et al., 1992, Botelho et al.(1993), Sanson et al.,(1995), Blevin &

Chappell(1995), Teixeira et al.( ,l998), Dal'Agnol et al.(1999).

1,3- Aspectos Conceituais

Os aspectos conceituais relativos à deflniçäo, nomenclatura e classifìcação das

rochas granitóides são discutidos por Chappell & White(1974), Sheckeisen(1976),

Ernst(1976), Taylo(1979), Le Ma¡tre(1989), Didie(1991), Wh¡te(1992) e Pitche(1995)' entre

outros. Assim, prefere-se enfocar aqui apenas alguns dos principais conce¡tos relacionados

aos termos que são de uso mais corrente quando se trata de granitóides hospedeiros de

depósitos minerais.

1)Especialização Geoquímica: esse termo foi utilizado por Beus & Sitnin(1968) para

agrupar uma série de peculiaridades, relacionadas especifìcamente à composição química

de complexos rochosos. Tais peculiaridades poderiam ser utilizadas como paråmetros

indicadores da similaridade ou diferença entre os mesmos, indicando domínios genéticos ou

de possfvel potencial metálico entre tipos de rochas ou entre suites sim¡lares.

Atualmente, embora se reconheça o conceito de especialização geoqulmica,

conforme definido por Beus & Sitnin(1968), não é mais aceita pela maioria dos estudiosos a

idéia prat¡camente estática de que essa seria unicamente determ¡nada pela composição do

material magmático primário. Diversos outros fatores podem determinar a especialização

geoqufmica de um complexo magmático tais como: a) composição da área fonte e/ou do

protólito; b) contaminação por material enriquecido; c) remobilização e enriquecimento

através de processos metassomáticos e hidrotermais; d) interação com as rochas

enca¡xantes; etc. É com esse sentido que esse termo será utilizado nesse trabalho

2) Greisenização/Greisen: Scherba(1970) discutiu os processos de greisenização,

definindo-o como urna complícada transformação pós-magmática de alta temperatura,

desenvolv¡da nas rochas graníticas sob o pattocÍnio de so/ugões residuar:s é/cidas a ultra-

ácidas, ricas em sllica e constitu¡ntes voláteis. Esses processos seriam típ¡cos de magmas

félsicos colocados em nlveis moderadamente rasos a rasos de profundidade(1,5 a 4'4 Km)'

cujos produtos são expressos por rochas granitóides greisenizadas, greisens e minérios de

W, Sn, Be, Mo, As, Bi, Zr, Ta, Nb, ETR e de outos elementos raros.

Definiu os greisens como /oct as metassomát¡cas const¡tuídas essenc¡almente por

quaftzo e m¡cas, poñando frcqüentemente topázio, fluorita, turmalina, feldspato e minerais

metáticos, formadas a paftir de gran¡tos ou de outras rochas, pela ação de so/ugões

pneumatotf t¡cas-hidrotermais, de alta tempentura e com elevados feores de F, CI e água,

cuja fonte é atribuída aos granitos.
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Stemprok(1987) reviu essas definições. Considerou que a greisenizaçâo rír um

processo metassomático característico, gue acompanha a origem de alguns granitos

metalogeneticamente especializados. Ela se relaciona às alterações pós-magmáticas, as

quais comumente mudam a composição mineralógica dos granitos em vários estágios

seqüenciais, após a colocação dos mesmos. Alteraçöes metassomáticas potássicas e

sódicas(feldspatizações) precedem a greisenização, mas podem, também, seguí-la. Nas

suas definiçöes os seguintes aspectos são, geralmente, enfatizados: a) greisenização é um

processo metassomático cuja a origem está relacionada a granitóides leucocráticos de alta

sllica(70-74e/a de SiOz); b). Ela atua sobre rochas sólidas, sem uma part¡cipação importante

de reaçöes na porção llquida do corpo granltico; c) no seu curso ocorrem mudanças

mineralógicas caracterizadas pela decomposição da biotita e dos feldspatos, bem como

remobilização de sflica e alumina na rocha. Ou seja, a greisenização é definida oomo um

processo metassomático pós-magmático, relacionado a granitos, no curso do qual a biotita e

os feldspatos tornam-se instáveis. Eles são substituídos por agregados complexos de micas,

quartzo, topázio, fluorita e turmalina, com aporte considerável de alguns elementos ta¡s

como estanho, tungstênio, molibdênio ou berílio. É com esse sentido que esse termo será

utilizado nessetrabalho.

3) Granitos Especializados: esse termo é devido a Tischendorf(197l). Ele foi

empregado para designar rochas granitóides dist¡ntas, com ampla ocorrência no mundo,

semelhantes pehográf¡ca e geoquimicamente, com posições geotectônicas equivalentes e

de ocorrência em ambientes estruturais similares. Elas seriam formadas em cond¡ções

especiais, cuja principal característ¡ca seria a de estarem associadas geneticamente e

espacialmente a depósitos metálicos de elementos raros(Sn, Li, Rb, Cs, Be, Nb, Ta, W, Zr,

Hf, Y, ETR). Correlacionou a especialização desses granitóides ao tipo de depósitos que os

mesmos hospedam(Ex: granitos especializados em estanho ou granitos estanlferos;

granitos especializados em wolfråmio ou granitos wolframíferos; etc.). Ressaltou â

inexistência de qualquer relação direta entre a acumulação de elementos raros e as rochas

magmåticas silicosas(mais ou menos especializadas), havendo, entretanto, uma coerência

genética entre os depósitos e os complexos intrusivos espec¡alizados geologicamente,

petrograficamente e geoquimicamente, como um todo. É com esse sentido que esse termo

será utilizado neste trabalho.

4) Alterações tadi a pós-magmát¡casi os processos relacionados aos estágios

tardios de formação de minerais, decorrentes das interações entre os fluidos residuais

tardios ricos em voláteis e rochas tem sido referidos na literatura, por vários autores, através

de terminologias d¡versas tais como alteração metassomática, alteração deutérica, alteração

tardi a pós-magmática, etc. Com o objetivo de uniformizar o uso dessa terminologia será
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adotada nesse trabalho o sentido utilizado por Dall'Agnoll(1980), Pollard(1983),

Botelho(1984), ou seja, alteragôes(fransformações) ta¡dia pós-magmáticas.

'1.4-Localização da Área e Acesso

A área de ocorrência dos maciços granitóides, objetos de estudo, localiza-se na

região sul-sudeste do Estado do Parâ, a oeste da cidade de Xinguara, em regiäo

circunvizinha aos municlpios de Tucumã e São Felix do Xingu(Folha SB-22-Y-B-São Felix do

Xingu). Está compreendida entre os paralelos 6 00' 00" e 7 00' 00' de latitude sul e os

meridianos 51 00' 00" e 52 30' 00" de longitude oeste, perfazendo um total de

aproximadamente 18.481, 51Km2 (Figura 1.1).

Figura 1.1- Mapa geográfico do Estado do Pará mostrando a localizaçäo da área de

ocorrência dos maciços granitóides estudados.

As principais vias de acesso terrestres que servem a regiäo são as Rodovias PA-

150(Belém-Marabá-Xinguara) e PA-279(Xinguara-Tucumã-São Felix do Xingu), sendo que

esta última atravessa a ârea no sentido leste-oeste. Existem, ainda, no interior da área,

estradas vicinais que conduzem aos pequenos povoados e vilas da região e à sedes de

fazendas, permitindo, assim, a utilização de veículos como meio de transporte no interior da

mesma.



I

Além disso, o acesso à área pode ser realizado por via aérea e fluvial. No primeiro

caso, o acesso pode ser realizado utilizando-se aviöes de pequeno porte, uma vez que os

aeroportos são, geralmente, improvisados(aeroportos de fazendas e/ou de pequenas

cidades da região).

Por via fluvial, pode-se atingir a área através do rio Xingu, partindo-se da cidade de

Altamira. Entretanto, trata-se de um rio bastante encachoeirado, no qual só é possível a

navegaçåo em embarcaçöes de pequeno porte e em algumas épocas do ano.

Cabe esclarecer que a área em questão dista da capital do Estado do Pará(Belém)

aproximadamente 1.300km, por via terrestre(PA-150 + PA-279)' e o acesso se desenvolve

em condições sempre precárias, com as estradas em péss¡mas condiçöes de

tráfego(atoleiros, dezenas de pontes de madeira, quatro travess¡as de balsas por possantes

rios da região, etc). Além disso, a área é palco de intensos conflitos sociais envolvendo

fazendeiros, posseiros e garimpeiros, bem como representa uma das regiöes mais

endêmicas do Estado do Pará, representada, principalmente, por malária, epat¡te e

lechimaniose.

Ademais, o acesso à área é freqüentemente dificultado tanto por problemas de

ordem climática(períodos de chuvas acompanhados de enchentes), quanto por aqueles de

cunho sócio-econômico a saber: a) destruição de pontes por madeireiros que atuam na

região, como forma de protesto frente ao descaso do governo; b) descaso do governo no

que diz respeito a construção de obras de incentivo ao desenvolvimento da região(ausência

de energia eléhica, pavimentaçäo e manutenção das estradas e açöes de saneamento

básico, escolas, etc).

Adicionalmente, a esses problemas, as empresas de mineração que atuavam na

região de ocorrência dos maciços granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme(Mineração

Taboca S/A, do Grupo Paranapanema, na âtea de oconênc¡a do maciço granitóide Antônio

Vicente; Mineração Säo Francisco de Assis Ltda.; na área de ocorrência do mac¡ço

granitóide Mocambo) tinham suas ativ¡dades voltadas pr¡nc¡palmente, para a explotação de

cassiterita. Com a brusca queda do preço desse bem no mercado(nacional e internacional)

no início da década de 90, tais empresas interromperam suas atividades e foram

desativadas, Assim, as condiçöes de infra-estrutura, para o desenvolvimento de trabalhos

de pesquisas geológicas na região, que já eram precárias, tornaram-se insuportáveis,

acarretando sérios problemas para o estudo desses maciços granitóides. lsso se refletiu nos

trabalhos de campo desenvolvidos para o estudo dos granitóides objetos de estudo nesse

trabalho.
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1.5- Aspectos F¡siográficos

1.5.1- Clima ê vegetagão

A reg¡ão sul-sudeste do EStadO dO Pará se caracteriza por apresentar um clima

tropical de monçäo, definido, princ¡palmente, por um período seco, no inverno(dias

relativamente mais curtos) e um perfodo úmido bem acentuado e tip¡camente marcado por

chuvas torrenciais, no verão(dias longos). o período de chuvas se inicia no mês de

setembro, atinge o clímax em meados de Dezembro a Março, encerrando-se em Maio.

Constitui um período seco o restante do ano. A precip¡tação pluviométrica anual s¡tua-se em

torno dos 1.650 mm.

segundo Nime(1989), a temperatura máxima absoluta do ano situa-se em torno dos

420C, a mfnima entre I0C e 12 0C e a média das mínimas no mês de Julho varia entre 14

oc e 16 oc.

De acordo com Veloso et al.(1974) e observaçöes de campo, a região sul-sudeste do

Estado do Pará encerra diversos tipos de vegetação, entre os guais a floresta e uma

mancha de m¡stura cerrado/floresta tem grande predominância e ampla distribuiçáo.

A floresta densa ocorre preferencialmente nas zonas montanhosas, caracterizando

uma cobertura arbórea uniforme de áruores de pequeno porte e grupos de castanheiras'

Nas áreas de vales såo predominantes os cipoais, os quais, dependendo da largura dos

vales, podem se estender até as meias encostas. Nas regiões aplainadas é predominante o

desenvolvimento da floresta aberta e do cerrado.

1,5.2- Relevo

De modo geral, o relevo da região pode ser dividido em quatro domlnios: 1) relêvo

colinoso formado de estreitas faixas alinhadas, de topos angulosos e perfis simétricos, bem

como por serras em cristas com perfis em questas(Ex: Grupos Tucumä e säo Felix do

Xingu, un¡dades litoeshatigráficas do Cinturão de Cisalhamento ltacaiúnas); 2) relêvo

arrasado com colinas suaves(Ex: Granod¡orito Rio Maria, unidade constitutiva do Terreno

Granito-Greenstone do sul do Pará); 3) relevo colinoso de topos arredondados,

correspondente às áreas de ocorrència dos granitóides objeto de estudo;4) relevo de

platôs(Ex: áreas de ocorrência das unidades metassedimentares correspondentes ao Grupo

São Sebastião e as rochas sedimentares da Formação Triunfo)

Essas caracteristicas geomorfológicas foram enquadradas por Veloso et al.(1974)

como pertencentes à unidade morfo-estrutural e morfo-climática do Planalto Dissecado do

Sul do Pará.

são maciços residuais de topos aplainados e conjuntos de cristas e picos

interpenetrados por faixas de terrenos rebaixados. As alt¡tudes variam geralmente entre 500
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e 600 metros, embora possam ocorrer trechos mais elevados. É uma unidade de relevo

intensamente dissecada por vales encaixados, geralmente controlados por alinhamentos

estruturais estabelecidos em unidades arqueanas e proterozóicas.

L6- Objgt¡vos da Tese

Levando-se em conta os dados já existentes sobre os granitóides da Suite lntrusiva

Velho Guilherme, bem como aqueles que foram produzidos neste trabalho através da

utilizaçåo de diversas técnicas de investigação(ver mais adiante), pode-se atingir o objetivos

a saber:

1-Carccleúzação do quadro geodinâmico regional com vistas ao posicionamento

espacial dos corpos granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme;

2-Definição, quando possível, da estruturação interna de cada maciço e a tipologia;

3-Caracterização da natureza da especialização dos gran¡tóides, bem como dos tipos

de mineralizações associadas(cassiterita, fluorita, topázio, etc);

4-Caraclerizaçâo de feiçöes petrográficas, geoqufmicas e radiogênicas diagnósticas

de granitóides especializados a metais raros;

S-Caracterizaçäo da relaçäo entre o magmatismo plutônico dos granitóides

estudados e o magmatismo vulcånico intermediário e félsico do Grupo Uatumã, baseada em

dados isotópicos(principalmente Sm-Nd e Pb-Pb) e geoquímicos(principalmente elementos

traços e elementos terras raras), buscando caraclerizar as características da área fonte e a

idade modelo de seus protólitos, bem como a natureza dos magmas progenitores dos

mesmos, com vistas a estabelecer relações de cogeneticadade ou nâo entre ambos;

O-Caracterizaçäo a tipologia das fases micáceas e de minerais acessórios

associadas às mineralizaçöes de cass¡terita;

7-Estimar as condiçöes de colocaçäo dos magmas granitóides com base em dados

petrográficos, qúimicos de rocha total e de química mineral;

8-Determinação das idades radiométricas dos granitóides do maciços granitóides

Antônio Vicente, Mocambo e Rio Xingu, dos vulcanitos andesíticos e riolíticos do Grupo

Uatumã e de rochas metavulcânicas máficas do Grupo São Felix através do método Pb-Pb
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em zircões por evaporaçåo e Pb-Pb em rocha total e em feldspatos, com vistas a posicioná-

los temporalmente no quadro evolutivo regional do Craton Amazônico;

9-Com base em dados petrográfìcos, qufm¡cos de rocha total e de fases minerais,

avaliar o papel desempenhado pelos hologênios, especialmente F, Cl, bem como de outros

voláteis associados como agentes transportadores, deposicionais e concentradores de

metais raros, especialmente, do estanho.

10-Caracterizaçäo dos processos magmáticos e tardi a pós-magmáticos com vistas à

modelagem genética dos magmas granitóides e das mineralizaçöes associadas; as quais

podem contribuir para a elaboração de modelos prospectivos em outras regiões, bem como

permitem comparálos com granitóides de outras províncias;

L7- Metodolog¡a

1.7.1- Elaboração de Mapas e Coleta de Amo$tras

Foram confeccionados mapas temáticos preliminares(drenagem, relevo, lito-

estrutural, fotolitológico e base logística), utilizando-se para isso fotografias aéreas verticais

convencionais, em papel preto e branco, nas escalas de 1:45.000 e I :50.000, mosaicos de

Rada(1:100.000) e imagens de satélite(Landsat-TM), em papel preto e branco, na escala

1:100.000, Para isso, foram aplicados os princlpios recomendados por Soares e Fiori(1976),

bem como foram utilizados materiais fornecidos por professores do lnstituto Nacional de

Pesquisas Espaciais(INPE) de São José dos Campos(São Paulo) e pelo Dr. Mário lvan

Lima(IBGE), durante os cursos realizados no Curso de Pós-graduação do Núcleo de

Ciências Geoffsicas e Geológicas da Universidade Federal do Pará. Além d¡sso, foram

utilizados mapas geológicos já existentes(Sá, 1985; Teixeira & Dall'Agnol, 1991;

CPRM/DNPM, 1991).

A partir dessas bases preliminares pode-se, então, desenvolver as diversas etapas

de campo. Essas consistiram da realização de perfìs contínuos e coleta de amostras para

fins diversos(estudos petrográficos, análises químicas, etc), tomada de medidas estruturais

e descrições de afloramentos. Os aspectos texturais e estruturais, bem como outros de

interesse para o trabalho foram fotografados com vistas a ilustrar as observações de campo.

Após as etapas de campo foram realizados trabalhos de escritório e laboratoriais.

Esses culminaram com a confecçáo das versöes finais dos mapas geológicos da área de

ocorrência de cada maciço granitóide, bem como dos respect¡vos mapas de amostragem.

Esses mapas representam versões melhoradas e daquelas mais antigas ex¡stentes

na literatura acerca dos maciços granitóides AntÖnio Vicente, Velho Guilherme e
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Após as etapãs de campo foram realÞados trabalhos de escr¡tório e laboratoriais.

Esses culminaram com a confecçáo das versóes finais dos mapas geológicos da área de

ocorrência de cada maciço granitóide, bem como dos respectivos mapas de amostragem.

Esses mapas representam versöes melhoradas e daquelas mais antigas existentes

na literatura acerca dos maciços granitóides Antônio Vicente, Velho Guilherme e

Mocambo(Abreu & Ramos, I 974; Dall'Agnol, 1980). No que se refere aos granitóides

Benedita e Ubim/Sul, face às difíceis condições de acesso e à inexistência de qualquer t¡po

de infra-estrutura para a realízaSo dos trabalhos de campo, foram considerados os mapas

elaborados por Teixeira & Andrade(1992). O granitóide Rio Xingu, por sua vez, devido ao

seu ineditismo, a sua reduzida dimensäo, homogeneidade petrográf¡câ e à falta de

fotografias aéreas em escala adequada para representá-lo em mapa, näo foi apresentedo

em mapa específico.

Os mapas de local¡zação geográfica da área estudada(Figura 1.1) e o de

contextualização tectônica(Figura 2.1) foram extraídos da literatura(DNPM e Tassinari, 1996,

respectivamente). Os mapas geoteclônico(F¡gwa 2.2) e geológico reg¡onal(Figura 2.3)

foram concedidos pela Superintendência Regional da CPRM de Belém e constam em

CPRM/DNPM(1991) e em Faraco et al.('l991).

As versöes f¡nais dos mapas foram preparadas através do Software CorelDraw 8.

1,7,2- Estudos Petrográfi cos

. O estudo de lâminas delgadas consistiu de descriçöes mineralógicas detalhadas,

análises texturais(conforme Alling, 1932 e 1938; Serebryakova, 1961; Beus & Zalashkova;

1964; Fisher, 1971;Smith, 1974; Phillips, 1974: Bard, 1980; Williamsetal., 1982; Mackenzie

et al., 1982; Smith & Brown, 't988, Richardson, 1988, Schwartz, 1992) e modais de acordo

com Chayes(1956) e Jung & Brousse(1959).

As descricóes mineralógicas e as análises textura¡s envolveram : 1) o

reconhecimento das fases minerais, suas relaçóes de contalo, forma, dimensáo(conforme

Will¡ams et al.(1982), presença de inclusóes, intercrescimentos( exsoluçåo e substituiçåo),

estruturas(se deformadas ou näo), bem como suas relaçôes de equilíbrio com outras fases

presentes; 2) c*,tacierização de paragêneses(magmáticas e tardi a pós-magmáticas); 3)

estado de equilibrio(se alteradas ou náo); 4) ordem de cristalizaçäo magmática e cronologia

de formaçáo das paragêneses tardi a pós-magmát¡cas.

As análises modais envolveram a contagem de pontos, em média de 1.500 pontos

por amostra. Foram, ainda, realizadas em algumas amostras, a nivel de tira teima e de

confirmaçáo dos resultados, anál¡ses modais por colorimetria. Entretanto, sabia-se de

antemáo, que esse tipo de análise permitiria apenas a contagem dos const¡tuintes
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De qualquer modo, os resultados modais, entre outras coisas, permitiram nomear e

caracterizar melhor as diversas facies granitóides estudadas. Para tal foram seguidas as

recomendaçöes de Streckeisen(1976) e Le Maitre(1989). Deve.se ressaltar, contudo, que a

separação do plagioclásio primário(de compos¡ção albita-oligoclásio) da albita tardi a pós-

magmática ocorreu de modo muito claro e o conteúdo modal dessa última foi adicionado ao

do feldspatato potássico para os cálculos dos valores "A" dos diagramas Q-A-P e Q-(A+P)-

M'(Streckeisen, 1976). Não foi posstvel, durante a contagem de pontos, separar de modo

preciso o feldspato potássico primário daquele formado no estágio tardi a pós-

magmático(ver mais adiante) e, por isso, seus conteúdos não foram apresentados

separadamente. Assim, os dados modais quando recalculados para 100%, afim de serem

lançados nos referidos diagramas, erwolveram, para os cálculos dos valores de 'A', a

somatória dos conteúdos modais de feldspato potássico primário+feldspato potássico tardi a

pós-magmático+alb¡ta tardi a pós-magrnática. Em razão disso, as composiçöes finais dos

gran¡tóides estudados, observadas nos referidos diagramas, não refletem suas composições

magmáticas originais, mas, sobretudo, as composiçôes modificadas pelas alterações tardi a

pós-magmáticas.

Para determinação ótica da composição do plagioclásio utilizou-se, quando possível,

o método.da seção paralela à 91(010), conforme as recomendações de Roubaut(1963).

No que se refere às rochas encaixantes, não foram abordadas com o mesmo grau de

aprofundamento dispensado aos gran¡tóides, uma vez que não representam o objeto central

desse trabalho. Foram real¡zadas apenas observaçöes superficiais em amostras

selecionadas de rochas andesfticas e riolíticas do grupo Uâtumã(área de ocorrênc¡a do

maciço gran¡tóide Mocambo), de metavulcânicas máficas dos Grupos Tucumã(área de

ocorrência do maciço granitóide Velho Guilherme) e São Felix(área de ocorrência do maciço

granitó¡de Mocambo), visando caracterizar paragèneses minerais indicativas das condições

de metamorfismo de contato, as quais furam comparadadas com aquelas caracterizadas por

Dall'Agnol(1980) em rochas encâ¡xantes dos maciços granitóides Antônio Vicente e Velho

Guilherme.

1.7.3- Análises Químicas em Rocha Total

Após os estudos petrográficos, foram selecionadas 69 amostras para análises

qulmicas em rocha total, envolvendo elementos maiores(SiO2, TiO2, Al2Os, FezOa, FeO,

MnO, MgO, CaO, NazO, KzO, PzOs e PF, em percentagem), elementos traços(Rb, Sr, Zr,

Nb, Y, Hf, Ta, Mo, Au, Ba,Be, Co, Cr, Cu, Ga, Ni, Sc, Th, U, V, Zn, CL F, Li, Sn e W, em

ppm) e elementos terras raras(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu, em

ppm). Os corpos granitóides e os, greissens foram analisados para o total dos elementos
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listados acima da seguinte forma; granitóides Antônio Vicente(24 amostras), Mocambo(06

amostras), Velho Guilherme(11 amostras), Benedita(06 amostras), Ubim/Sut(06 amostras) e

Rio Xingu(02 amostras); greisens(04 amostras).

As análises químicas para os elementos maiores, elementos traços, exceto o Li e

ETR(apenas para o maciço granitó¡de Antônio Vicente) foram real¡zadas no

ACTIáBS(Activation Laborator¡es Ltd, Ancaster, Ontário-Canadá). As análises para os

elementos maiores foram realizadas através do método fusion-lCP(lnductively Coupled

Plasma Emission), enquanto que os elementos traços(exceto F e Cl) foram dosados através

do método fusion-lCP/MS(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry). O F foi

analisado pelo método S|E(Selective lon Elechode) e Cl pelo método INAA(lnstrumental

Neutron Activation Analysis). As anál¡ses para o Li e ETR(maciço granitóide Antônio Vicente)

foram real¡zadas no Service D'analyses des Roches et Mineraux du Centre de Recherches

Petrographiiques et Geochimiques(Nancy-France). O método de análise utilizado foi

AA(Atomic Absorption).

No que se refere às rochas granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme, os dados

químicos de rocha total al¡ados aos estudos petrográf¡cos permitiram separar e classificar,

com maior segurança, os diversos grupos de granitóides constitutivos de cada um dos

maciços estudados, bem como possibilitaram compará-los(correlação ¡ntra e ¡nter-

granitóides). Propiciaram, ainda, compará-los com granitóides de outras provlncias

nacionais e de outras regiões do mundo.

1.7.4- Análiees químicas em fases minerais

Essas análises foram realizadas através de microssonda eletrônica do Departamento

de Mineralogia e Petrologia do lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo e de

microscópio eletrônico de varredura(MEV) do laboratório de caracterização mineral da

Faculdade de Engenharia de Minas da Escola Politécnica da Universidade de Säo Paulo.

As análises por microssonda foram realizadas em um equipamento marca JEOL,

modelo.JXA, 8600, com cinco espectrêmetros, com EDS(Energy D¡spersive System; para

análises qualitativas) e WDS(Wavelenght Dispersive System; para análises quantitativas),

tendo sido utilizado o sistema de análises automat¡zado Tracor-Northern(Norran lnstruments

1 990). Elas foram feitas em WDS e ocorreram de acordo com a rotina do laboratório,

obedecendo as seguintes condições analíticas:

l-Voltagem de Aceleração: l5 KEV;

2-Feixe da Corrente: 20.10t0.10;



3-Diåmetro do Feixe:

a) 5pm(para as fases máficas anfibólio, minerais opacos e micas)

b) 1Opm(para as fases feldspáticas sódicas)

c) 5¡rm(para as fases feldspáticas potássicas)

4- Desvio Padrão analítico máx¡mo para os elementos maiores analisados em percentagem:

Fases Minerais analisadas Anfibólio M¡nera¡s ODacos Fases Micáceas Feldsoatos

Elementos Analisados

Si 0,60 25,50 0,70 0.50

ct 3.80 25.50 25,50

F 25.50 25.50 25.50

AI 1.00 25.50 1.00 0,80

K 2.50 25.50 5.20 17.30

Na 3.40 25.50 25.50 18.90

Ca 1.00 25.50 5.60 25.50

Mq 1.00 25.50 1.00

Fe 1,00 1.00 '1.00 25.50

T 5,70 1,00 10.40

Mn 8,10 2.30 12.20

Ba 25.50 25.50 25,50 25.50

Sr 25,50

As correções quantitativas ZAF para efeitos de malriz(Z: No. Atômico; A: Absorção;

F: Fluorescência) foram executadas através do Programa PRZ(Noran lnstruments 1990).
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Abaixo são apresentadas as fases minerais e elementos analisados, bem como os

tipos de cristais e os padrões utilizados e o tempo de contagem.

FasesMinerais(Anfibólio+Mi
-cas+M¡nera¡a Opacos) e
Elementos Analisados

Crietais Tempo Máximo de
Contagem (em segundos)

Padrões

S¡ TAP o5 Wollastonita

T¡ ttF 1n Þ¡ rtìln

F TAP 10 Bafhro¡efo

AI TAP n Cnr

Fe ltF 't4 Hemafita

Ba F
^(r

Flâsinl

el PET 10 Tudtuoitâ

Mn F ¿(l Rodonita

Mo TAP 20 Periclásio

Ca PFT )o Wollasfonita

Na TAÞ 10 Àndecine

K PFT 10 oR2ST5

FaeesMine¡ais(Feldspatos)
e Elemêntos Anel¡sedos

G¡istais Tempo de Contagem (em
seoundosl

Pad¡õee

Si TAP 05 Microclina

Sr PtrT 5fì Srcinl

Alr TAP 05 Corindon

Bâ ptrT 5n Flacinf

Fe F 50 Hcmalila

Ca PET 40 Wollastonite

Nâ TÂP ln An¡leeina

K PFT 10 Microclina

O estudo envolveu um total de 134 análises e foram dosados os óxidos SiOz, TiOz,

AlzO¡, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K:O, BaO mais F e Cl(fases máficas) e SiOz, AlzOg,

FeO, CaO, SrO, BaO, Na2O e K2O(feldspatos). Elas foram consideradas, em geral, muito

boas, excetuando-se a isso, aquelas realízadas para plagioclásio rico em Na(albita), cujos

valores da somatória dos álcalis(cátions na fórmula estrutural), na maioria dos casos,

fecharam abaixo do satisfatório(< 3,80o/o). O material foi preparado na forma de secões

delgadas polidas, circulares, as quais passaram por um processo de metalização à base de
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carbono. O conjunto das análises compreendeu amostras de granitóides e de greisen e

foram assim discriminadas:

1) Maciço granitóide Antônio Vicente: 15 de anfìbólio, 04 de biot¡ta, 13 de clorita, 05

de minerais opacosr l5 de plagioclásio e l2 de feldspato potássico pertítico.

2) Maciço granitóide Mocambo: 04 de b¡otita, 10 de mica branca, 04 de plagioclásio e

02 de feldspato pertítico.

3) Maciço granitóide Benedita: 04 de clorita, 05 de feldspato pertftico e 03 de

minerais opacos.

4) Maciço granitóide Ubim/Sul: 04 de clorita, 14 de m¡ca branca, 08 de plagioclásio e

1 1 de feldspato pertltico.

O tratamento de dados visando os cálculos para determinação das fórmulas

estruturais , classificação e nomenclaturas das fases minerais estudadas obdeceram as

seguintes condições:

1-Anfibólio

Para os cálculos das fórmulas estrutura¡s dessa fase mineral foi utilizado o método

noticiado por Richard & Clarke(1990), que encontra-se no "software" Minpet 2.02- Mineral

and Petrological data Processing System(Richard, 1988-'1995). A classificação dos mesmos

obdeceu as recomendações da "lntornational Mineralogical Association'(lMA), as quais

constam em Leake(1978), Hawthorne(1981 ) e Leake et al.(1997).

Êm razão das análises não fornecerem os conteúdos de FezO¡ , todos cátions foram

recalculados com base em 23 átomos de oxigên¡o, conforme as recomendaçöes de

Leake(1 978) e Ha\,vthome(1981 ). Posteriormente, o total dos cátions foi ajustado para

5+8=13, pela variação Fe2'lFe3', exclu¡ndo-se Ca+ Na+K(Leake, 1978). Assim o método

utilizado foi 13-CNK(Richard & Clarke, 1990).

Para a classificação e nomenclatura, foram utilizados ¡nicialmente os paråmetros

(Na+K)g, Ti, Fe3* e Alrv., conforme as recomendaões de Leake(1978) e de Hawthorne(1981),

em conformidade com a IMA e, posterioemente, foram aplicadas as recomendaçöes de

Leake et al,(1997).

2- Biotita

Em relação à essa fase mineral, os cálculos das fórmulas eshuturais foram

realizados através do método de Deer et al.(1966) e tiveram por base 24 oxigênios e 2(OH),

com os ânions(O,F,Cl) fixos. As análises realizadas não fomeceram os conteúdos de HzO e

os conteúdos de Li, näo foram dosados diretamente na microssonda. Os teores de HzO

foram calculados automaticamente por M¡npete 2.02. Para a biotita da facies granitó¡de BSG
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do maciço Antônio Vicente os conteúdos FeO foram calculados inicialmente através de

análises qufmicas, por via úmida(método de W¡lson), em grãos de biot¡ta separados no

separador magnético Frantz. Os teores de Fe2O3 foram calculados a partir da relação dos

conteúdos de ferro total, FeOrtorao fornecidos pela microssonda eletrônica, e aqueles de FeO

onde %FsO1=0/eFeO+0,8998x%Fe2O3(conforme Ragland, 1989, pg 36; Abdel-Rahman,

1994, pgs 527 e 529 ). Sabe-se, entretanto, que os conteúdos de FeO, calculados por via

úmida, podem ser enganosos ou náo representativos, visto que análises de minerais

separados podem refletir mais de uma geraçåo, da fase em questão, na amostra analisada,

ou podem corresponder a crista¡s zonados, muito comuns em granitóides diferenciados e

em rochas aplíticas assoc¡ados(Fonteilles, 1987; Monier et al., 1987; 1995; Cottsmann et al.

'1994; Charoy et al., 1995. ln: Tischendorf et al., 1997). lntercrescimentos,

sobrecrescimentos e inclusões de outros minerais são outros fatores, mas nåo acarretâm

grandes problemas para o método da microssonda, embora possam afetar serlamente os

resultados das análises em minerais separados(T¡schendorf et al., 1997). No que se refere à

biotita analisada por via úmida, as observaçöes acima citadas não såo descartadâs, embora

pareçam, pelo menos em parte, pouco prováveis, visto que na facies BSG(hospedeira) não

foram observadas, através de microscopia ótica, outras gerações de biotita. Entretanto, o

mesmo não pode ser dito em relação a presença ou não de intercrescimentos,

sobrecrescimentos e ¡nclusôes nos cristais constituvos do concentrado analisado. Para a

biotita dos granitóides dos demais maciços, os cálculos dos conteúdos de FeO foram

realizados através da equação de Bruyn et al.(1983; ln: Salonsaari, 1995, pg. 94), onde

FeO=[ - 10,7J2s + 0,0705.siO2 + 0,4s9B"TiO2 + 0,3067*A1203 + 0,9433ÈFeO(t0bD +

0,288.MnO - 0,0581"M9O -0,0765-CaO - 1,1295-NazO + 0,4172'KzOl. A partir dos

conteúdos de FeO, calculados, e dos teores de Fe0(total), obtidos através da microssonda

eletrônica, pode-se calcular também os teores de Fe2O3. De posse desses resultados, foram

recalculadas as fórmulas estruturais correspondentes a cada análise

Os cálculos das quantidades de alumfnios tetredral(Alrv) e octaedral(Alvr) foram feitos

através do método apresentado por Deer et al.(1966; pgs 545-546), visto que quando

calculados através do Minpet 2.02(cópia utilizada neste vtrabalnho), os valores são

arredondados, perdendo-se com isso, a verdadeira relação entre essas duas quantidades.

Sendo o lítio um componente essencial em micas, especialmente naquelas de rochas

granitóides diferenciadas, de pegmatitos e de aplitos(Tischendorf et al.(1997) e como seu

conteúdo não é fornecida nas análises através de microssonda eletrôn¡ca , estimou-se os

teores do mesmo, na biotita estudada, a partir da equação sugerida por Tindle &

Webb(l 990), ligeiramente modificada e recomendada por Tischendorf et al.(1997).
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Obdeceu-se, para isso, as caracterlsticas composíciona¡s da b¡otita em questão, onde

LþO=(0,289x%SiOr) - 9,658 para biotitas com SiO2 > 34% e MgO < 6%.

3- Clorita

Para essa fase, os cálculos das fórmulas estruturais tomaram por base 14

oxigênios(meia fórmula), 6 grupos(OH) e ânions(O+F+Cl) fixos e foram realizados através

do software Minpet 2.02(Richard, 1995). Os conteúdos de HzO, Fe2* e de Fe3* foram

calculados automaticamente através do Minpet 2.02. Os cálculos das quantidades de

alumfnios tetredral(Alrv ) e octaedral(Alvr ¡ foram feitos através do método de Deer et

al.(1966; pgs 545-546), já que quando elas são através do M¡npet 2.02(cópia utilizada neste

trabalho), os valores säo arredondados, do mesmo modo que em relação a biotita.

4-Muscovita

Os cálculos das fórmulas estruturais dessa hse micácea tiveram por base 22

oxigênios e 2(OH), com os ânions(O,F,Cl) fixos. As análises realizadas nåo forneceram os

conteúdos de H2O e os conteúdos de Li, não säo dosados em microssonda eletrônica. Os

teores de Fe2*, Fe3* e de HzO foram calculados automaticamente pelo software Minpete

2.02. Os cálculos das quantidades de alumínios tetredral(Alrv ) e octaedral(Alvr ) foram feitos

através do método de Deer et al.(1966; pgs 545-546), pelas mesmas razões apresentadas

em relaçáo à biotita e à clorita. Os conteúdos de Li2O foram estimados a partir da equação

Li2O=0,3935.F1'326, recomendada por Tischendorf et al.('1997), para micas dioctaédricas com

F=0,01 a 8,00, visto que como se sabe não se pode obtêJos através de análises por

microssonda elewtrO6nica e näo foi possível realizar análises por via úmida.

5. Feldspato potássico e Plagioclásio

Os cálculos das fórmulas estruturais para essas duas fases foram efetuados através

do soÍware Minpet versão 2.02(Richard, 1995) e tiveram por base 32 oxigènios com os

ånions(O+ F+Cl) fìxos. Posteriormente, foram calculados os totais dos sftios X = Si+Al e

Z=Ti+Fe2* + Mg+Ca+Na+K , bem como as proporçöes dos membros ternários finais Ab-Or-

An, onde Ab=100.Na/(Ca+Na+K), Or =100.l((Ca+Na+K) e An=100.Cal(Ca+Na+K),

conforme recomendações de Deer et al.(1966).

As microanálises por fluorescência de raios-X através de MEV(Microscópio

Eletrônico de Varredura, "back scattering"-BSD-eletron retroespalhados)foram realizadas em

aparelho marca LEICA, modelo S-440(Stereoscan-440), equipado com EDS(Energy
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Dispersive System; para anál¡ses qual¡tativas e semi-quantitativas). As microanálises foram

pontuais e ocorreram em condições de 20kvofts e "fit indet'' inferior a 5.

Para elas foram envolvidas, essenc¡almente a caracterização semi-quantitativa(EDS)

das as fases minerais acessórias, incluindo os minerais opacos em amostras de granitóides

e de greisen, as qua¡s foram ass¡m discrim¡nadas:

1) Maciço granitóide Antônio Vicente: 22 em fases minerais de granitóides e 13 em amostras

de greisen.

2) Maciço granitóide Velho Guilherme: 28 análises em fases minerais de granitóides.

3) Maciço granitóide Mocambo: 22 análises em fases minerais de granitóides e 05 em fases

minerais de greisen.

4) Maciço granitóide Benedita: 08 análises em fases minerais de granitóide.

5) Maciço granitóide Ubim/Sul: 02 análises em hses minerais de granitóide.

6) Maciço granitóide Rio Xingu: 03 análises em fases minerais de granitóide

Os resultados mostram-se apresentados sob a forma de anexos(ver mais adiante).

Almejou-se com ¡sso caftrcterizar com maior precisão as fases minerais estudadas;

compreender as condições de cristalização das fases m¡nerais e dos grânitóides

hospedeiros, cons¡derando-se para isso as fases m¡nerais anfìbólio, biot¡ta, as fases óxidos(

ilmenita e magnetida((fases pr¡márias do estágio magmático) )e clorita(fase secundária do

estyágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas). E apartir disso, pode-se estimar se

intervalos de temperatura sob as quais os granitóides estudados cristalizaram, bem como

em que cond¡çöes de fOz os mesmos evolulra(se oxidantes ou redutoras), através da

estimativa dos valores do(Log fOz ), (conforme parâmetros estabelecidos por Wones &

Eugster,1995). Adicionalmente, os dados de qulmica mineral foram utilizados para

determinação de geobarômetros(anfibólio) e geotermômetros(biotita e clorita), conforme

pode será visto ao longo do texto

1,7.5- Análises de lsótopos Estáveis

Nos últimos anos um grande número de análises de isótopos de oxigênio tem sido

realizadas em granitóides de todo o mundo(Taylor, 1978). No Brasil, face à grande carênc¡a

de laboratórios especializados, a util¡zação desse tipo de método de investigação cientlfica

no estudo de rochas granitóides e silicatos é muito incipiente.

O estudo de isótopos de Oxigènío em granitóides tem fornecido importantes

informações acerca da origem dessas rochas, bem como no que se refere às condições de

formação e aos processos que afetaram os corpos granitóides após a sua

colocação(Silvermam, 1951; Garlick, '1966; Taylor Jr., 1968; O'Neil et al., 1977; Taylor Jr,

1978; Hoefs, 1980; Rollinson, 1993; entre outros).
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De modo mais restrito, o estudo das razões ttO/t6o é de grande utilidade para o

entendimento dos três pricipais fenômenos relacionados às rochas plutônicas a saber: 1)

quimismo e troca isotópica entre os plutons e as rochas encaixantes; 2) intetaçôes entre os

plutons e fluidos de origens diversas; 3) processos de anatexia ou de assimilação de rochas

sedimentares e metassedimentares durante a evolução e ascensão dos magmas.

Além disso, o estudo das razões 180/160 em rocha total e em fases minerais tem sido

usado para discriminar os principais tipos de protólitos de rochas granitóides(O'Neil, 1977;

Cheang et al., 1986; entre outros), bem como determinar temperaturas de cristalizaçäo de

magmas(O'Neil, 1977).

No que se refere aos granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme, objetos de

estudo, as principais razöes que nos levaram a incluir as análises de isótopos de Oxigênio

foram: l) o interesse em caracterizar o tipo de protólitos dos referidos granitóides; 2) estudar

as prováveis mudanças ocorridas durante os estág¡os magmát¡co e tardi a pós-magmát¡co.

Considerou-se, para essas análises a fase mineral quartzo 1(ver Aspec,tos Petrográficos).

Assim foram separados mecanicamente gräos de quartzo 1 oriundos dos termos menos

evoluídos e mais evoluÍdos(extremos magmáticos) e das facies menos transformadas e

mais transformadas(extremos tardi a pós-magmáticos) pertencentes aos maciço granitóide

Antônio Vicente e de clorita-siderofilita-muscovita-guartzo greisen associado a este maciço,

bem como gráos de quartzo 1 dos maciços Velho Guilherme e Mocambo.

As análises foram desenvolvidas no Geochron Laboratories Krueger

Enterprises(Cambridge/Massachusetts-USA).

1.7.6. Análises de lsótopos Radiogênicos

Os estudos de isótopos radiogênicos envolveram análises pelos métodos Pb-Pb em

rocha total e em minerais(feldspato potássico e zircåo). Essas análises compuseram

diagramas isocrônicos ut¡lizando-se para tal as razôes 2úPb,2uPb vs. 2o7PblaPb. As idades

obtidas foram relacionadas aos resultados originados através de análises isotópicas Sm-Nd,

envolvendo idades modelo(TDM), valores de eNd(0) e de eNd(t), conforme De Paolo(1988).

As análises envolveram amostras dos granitóides dos maciços Antônio Vicente,

Mocambo e Rio Xingu(Suite lntrusiva Velho Guilherme), de rochas metavulcånicas máficas

dos Grupos Tucumã e São Felix, de rochas granitóides correlacionadas ao Granodiorito Rio

Maria e de rochas vulcânicas andesfticas e riolfticas do Grupo Uatumä.

Elas foram realizadas no Laboratórío de Geologia lsotópica(Pará-lso) do Centro de

Geociências da Universidade Federal do Pará(Pb-Pb em rocha total, em feldspatos e em

zircões por evaporação de Pb) e no Centro de Pesquisas Geocronológicas(CPGeo) do



22

lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo(Sm-Nd). Segue-se uma síntese

sobre o procedimento das análises:

1- Análises isotópicas pelo método Pb-Pb em rochas e feldspatos

1 .1- Siute lntrusiva Velho Guilherme

1 .1 .1- Maciço granitóide Antônio Vicente

Nesse maciço foram analisadas sete amostras de rochas e duas de feldspato

potássico. lnic¡almente foi construído um diagrama isocrônico com as sete amostras de

rochas e duas frações de feldspato potássico. Uma das amostras de rocha não alinhou no

diagrama e foi retirada devido corresponder a uma variedade de gran¡tóide ¡ntensamente

afetada por alterações tardi a pos-magmáticas(BSGIA). O novo diagrama construído, ainda,

um alto valor de MSWD(18,90), evidenciado um certo desalinhamento dos pontos

experimentais referentes a duas amostras(facies BASAFG e BMG; ver ltam Aspectos

Petrográficos). Embora as duas amostras nÉio indicassem quaisquer problemas geológicos,

foi construído um terceiro d¡agrama isocrônico, sem essas duas amostras. Nele, foi obtido

um baixo valor de MSWD(4,47), indicativo de um maior alinhamento dos pontos

experimentais, e uma idade similar àquela obtida no diagrama anterior. Assim, esse

resultado foi considerado como a idade da intrusão do corpo granitóide como um todo.

1.1.2- Maciço granitóide Rio Xingu

Desse maciço foram analisadas quato amostras de rochas. O diagrama construído

indicou valor de MSWD igual a 0,06 evidenciando um excelente alinhamento dos pontos

experimentais. A idade obtida foi interpretada como aquela de intrusão desse corpo.

1.2- Grupo Uatumã

Neste grupo foram analísadas oito amostras, sendo seis de amostras de rochas

vulcânicas andesfticas, pertencentes à Formaçäo Sobreiro e duas de rochas r¡olfticas da

Formação lriri. Em relação às amostras da Formação Sobreiro, foi inicialmente construído

um diagrama isocrôn¡co com valor de MSWD igual a 22,80, indicando um desalinhamento

dos pontos experimentais e ,por consegu¡nte, pouca credibil¡dade para a idade obtida.

Posteriormente, foram adicionadas ao diagrama isocrônico as duas amostras da Formação

lriri. O resultado obt¡do não melhorou, visto que o valor de MSWD obtido(19,11) evidenciou

um desalinhamento dos pontos experimentais. Tentativamente, foram retiradas do diagrama

duas amostras da Formação Sobreiro, que mostravam-se mu¡to desalinhadas, e,

tentativamente, um novo diagrama isocrônico, para o Grupo Uatumä(Formaçöes Sobreiro e

lriri) foi confeccionado. Nele, obteve-se um valor de MSWD igual a 5,95, indicando um bom
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al¡nhamento dos pontos experimentais. A idade obtida foi interpretada como sendo a idade

do vulcanismo Uatumão na área estudada.

2- Análises istópicas em zircões pelo método de evaporação de Pb

Conforme informações fornecidas pelo Pará-lsso(Prof. Dr. Cåndido A. V. Moura), o

método de datação de monocristais de zircão por evaporação de Pb(Pb-Pb em zircáo)

permite determinar a idade aparente ^'Pbß*Pb de um cristal de zircão em um

espectrômetro de massa de termo-íonozação(Krober, 1986, 1987). As análises isotópicas

foram realizadas em um espectrômetro marca FINNIGAN, modêlo MAT 262 e obedeceram a

rot¡na do referido laboratório para esse tipo de análise.

2.1- Procedimentos analíticos

2.1 .1- Suite lntrusiva Velho Guilherme

2.2.1 .1-Maciço granitóide Antônio Vicente

Desse maciço foram analisados dez cristais de zircão da amostra lE-O5(facies

BASMG). Entretanto, em oito deles não foram obtidos sinais de Pb suficiente para as

análises espectrométricas. Assim, apenas dois cristais foram analisados plenamente. O

primeiro, de número 6, corresponde a um grão translúcido, de coloração castanha, forma

prismática bipiramidal, fraturado e portador de inclusões inclores, com relaçäo C:L de

aproximadamente 3:1 . O segundo, de número 8, eqüivale a um cristal translúcido, rosa

pálido, prismático bipiramidal, hospedeiro de ¡nclusöes arredondadas, com relação C:L de

aproximadamente 3:1 .

No pr¡me¡ro cristal a idade foi calculada a partir de 88 razões 207Pb/2æPb, enquanto

que no segundo a idade foi obtida com base na média de 18 razões 207Pb/206Pb. As duas

idades foram obtidas nas etapas de avaporação correspondentes às temperaturas de

1.sO0oC(grão 6) e 1 .5500O(grão 8). A partir delas foi calculada a idade aparente 207Pbl26Pb

média. As incertezas das análises furam de 2o.

2.2.1 .2- Maciço granitóide Mocambo

De acordo com o relatório de análises fornecido pelo Pará-lsso, nesse maciço foram

analisados tentativamente seis cr¡stais de zircão metamítico da amostra NN-GM-56(facies

SMGP), uma vez que não foram obtidos grãos de outra natureza. Segundo o Prof Dr.

Cåndido A. V. Moura(responsável por essas análises no Pará-lsso) cristais metamíticos

devem ser evitados pois podem falsear os resultados, uma vez que a metamitização destrói

a estrutura cristalina do zircão, permitindo mais facilmente a abertura do s¡stema U-Pb no

mineral e o conseqúente ingresso de Pb comum(contaminação). Por isso, procura-se
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sempre selecionar cristais não metamlticos e, preferencialmente, transparentes e sem

inclusões ou fraturas. No entanto, quando zircões com essas características não estão

presentes, nåo resta outra alternativa a não ser analisar tentativamente, os cristais

disponfveis. Ém ¡az.ão disso, por falta de opção de escolha, quatro cristais foram

selecionados por serem os mais adequados para as análises como pode ser observado a

segui:

Zi¡cão 1'. cristal opaco, acinzentado, prismático, metamítico, com relação C:L igual a 3:1.

Zircão 2'. cristal opaco, cinza esverdeado, prismático, metamftico, quebrado em uma

extremidade.

Zircão 3: cristal opaco, esbranqu¡çado com leve sobreton lilás, metamítico, com

sobrecrescimento semelhante a uma geminaçäo e com relação C:L igual a 3:1.

Zi'rcão 5: cristal opaco, esverdeado, prismático, metamftico, com relação C:L de 2:1.

Assim, os quatro z¡rcöes analisados forneceram dados que permitiram calcular a

idade aparente 207Pbl2mPb. As idades obt¡das nas primeiras etapas de evaporação dos

zircôes 3 e 5 foram eliminadas dos cálculos por apresentarem uma presença significativa de

Pb de contaminaçäo, traduzida pela razäo 206Pbl204Pb ¡nferior a 2.500.

2.2.1.3- Maciço granitóide Rio Xingu

Nesse maciço foram analisados seis grãos de zircões da amostra NN-4V43(facies

SAFGP) e todos foram ut¡lizados no cálculo da idade aparente 2O7Pbl206Pb. Os cristais

analisados são muito similares como pode ser observado a seguir:

Zircão 1: cr¡stal transparente, rosa claro, prismático bipiramidal e euédrico(relaçåo C:L=2:1).

Zicäo 2'. cristal transparente, rosa claro, pr¡smático, com relação C:L aproximadamente 2:1.

Zircão 3'. cristal transparente, prismático bipiramidal, portando inclusåo incolor(relação C:L

aproximadamente 2:1).

Zircâo 4: cristal transparente, rosa claro, pr¡smát¡co bipiram¡dal, com relaçäo C:L

aproximadamente 2:1 .

Zi¡cão 5: cr¡stal transparente, rosa claro, prismático, portando inclusões incolores e exibindo

fraturas, com relação C:L=2:1.

Zircão 6: cristal transparente, rosa claro, prismático, hospedando inclusöes incolores(relação

C:L=2:1).

2.1 .2- G¡upo São Felix
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Na amostra NN-GM-14 desse grupo correspondente a uma rocha metavulcânica

máfica fora analisados oito cristais de zircões , sendo que em apenas seis gråos foi

possível determinar as idades aparentes:

Zircão 1: cristal subédrico, translúcido, rosado. Relação C'.L=2'.1.

Zircâo 2: cristal subarredondado, levemente translúcido, rosado. Relação C:L=2:'1.

Zircão 3: cristal transparente, subédr¡co superfície de aspecto rugoso. Realaçåo C:L=2,50:1 .

Zircâo 6: cristal transparente, subédrico. Relação C:L=1:1.

Zucão 7: cristal transparente, subarredondado. Relação C:L=l ,500:1 .

Ztrcão 8: cristal transparente e quebrado.

As idades aparentes 207Pbl206Pb fornecidas pelos zirções de números 6 e 7 não

foram consideradas porque os valores das razões 206Pbl204Pb, obtidas nas diferentes

etapas de avaporação situaram-se abaixo do limite de 2.500 aceito no laboratório.

As análises realizadas através do métrodo Sm-Nd obdeceram os princlpios analíticos

da rotina do CPGeo-lG/USP(Sato et al., 1995; Sato 1998).

Apartir dos dados obtidos buscou-se: a) posicionar temporalmente as unidades

estudadas em termos de suas idades de colocação; 2\ caÊclerizÂr as idades de seus

protólitos e a natureza das áreas fonles dos mesmos, através da determinaçáo das idades

TDM e dos paråmetros eNd, bem como caracterizar as prováveis áreas fontes(mantél¡ca,

crustal ou mistura de ambas) dos granitóides e das demais unidadses estudadas ; 3)

verifìcar as possíveis afinidades entre o plutonismo Velho Guilherme e o vulcanismo

Uatumã; 4) caraclørizar regionalmente posslveis candidatos a protólitos dos granitóides e

vulcanitos referidos acima.

'1.7 ,7 - Mic¡olo¡mometr¡a

No que diz respeito aos granitóides da Su¡te Velho Guilherme, o estudo das lFs foi

realizado mediante a análise de seçöes delgadas pol¡das nas duas faces opostas(bi-pol¡das)

de 10 amostras selecionadas entre as facies granitóides relativamente menos evoluídas e

menos afetadas por alterações tardi a pós-magmát¡cas, entre aquelas mais evoluldas e mais

afetadas por essas alterações e entre amostras de greisen(no sent¡do Stemprok, 1987),

pertencentes ao maciço granitóide Antônio Vicente. A fase mineral selecionada, a partir dos

estudos petrográficos, foi o quartzo 1(ver Aspectos Petrográficos), visto que essa fase

mineral é a que melhor se prestou para as análises em função da sua dimensáo,

transparência e das características de suas inclusões fluidas(ver mais adiante). Para esses

estudos foram seguidos os princípios estabelecidos, Roedde(1984).
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Os estudos foram realizados no Laboratório de Microtermometria do Departamento

de Mineralogia e Petrologia do lnstituto de Geocências da Universidade de São Paulo, sob a

supervisäo da Prof. Dr. Rosa Maria da S. Bello e consistiram de duas etapas.

Na primeira foi realizado o reconhecimento petrográfico, mapeamento, descrição e

class¡ficação dos diversos grupos de lFs, bem como foram confeccionados desenhos

esquemáticos e fotomicrografias das mesmas.

A segunda etapa consistiu de observações e tomada de medidas

microtermométricas em platina de resfriamento/aquecimento em aparelho de marca

Chaimeca, desenvolvido pela "Societé Chaimeca" de Nancy/França(Poty et al., 1976) e,

assim determinar as temperaturas do ponto eutético(TE), da fusão do gelo(Tfg) e de

homogeneizaçåo da fase de vapor(fh). A finalidade da leitura dessas medidas foi

determinar as caracterfsticas flsico-químicas dos sistemas aquossalinos

estudados(temperatura de aprisionamento das lFs, densidade das fases aquosas, salinidade

dos sistemas e tipos de sistemas salinos)

1.8- Plano dê Ap¡êsontâção

Os estudos desenvolvidos, os resultados obtidos, os problemas ocorridos e as

conclusöes alcançadas seråo apresentadas a seguir, iniciando-se pela geologia regional

envolvendo aspectos lito-estratigráficos, estruturais e geocronológicos da área de ocorrència

dos maciços granitó¡des da Suite lntrusíva Velho Guilherme, Província Estanífera do Sul da

Pará, seguindo-se de capítulos envolvendo individualmente cada maciço e abordando

aspectos da contextualização geológica, trabalho de fotointerpretação e de amostragem,

aspectos petrográficos, de guímica m¡neral e quimica de rocha totâ|, estudo de isótopos

estáveis(18O/16O em grãos de quartzo 1), estudo de inclusões fluidas, datações

radiométricas e isótopos radiogênicos. Finalmente, far-se-á a integração, análise e
interpretação de todos os dados obtidos, que culminará com a elaboração de um modelo

evolutivo para os granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme. Como fechamento, será

apresentado um capftulo de conclusões e recomendações. Seguir-se-ão a esse último

capftulo as referências bibliográficas, os anexos e as pranchas.



CAPITULO 2

2- GEOLOGIA REGIONAL

Em termos regionais, a área da Folha SB-22-Y-B(São Felix do Xingu), portadora dos

granitóides em estudo, situa-se tectonicamente no contexto do Craton Amazônico(Almeida,

1978), mais especificamente, no Bloco Araguacema(Hasui et a|.,1984). Abrange porçöes

arqueanas representadas por unidades do Terreno Granito-Greenstone do Sul do

Pará(Araújo et al., 1988) ou Terreno Granito-Greenstone de Rio Maria(Costa et al., '1995) e

do Cinturão de Cisalhamento ltacaiúnas(Araújo et al., 1988), bem como abriga conjuntos

intrusivos máfìcos-ultramáficos e ácidos, paleoproterozóicos e mesozôicos e uma área

significativa da Bacia do Médio Xingu de idade Proterozóica(CPRM/DNPM, 1991). Diversos

modelos de compartimentação e evolução do Craton Amazônico tem sido propostos dentre

os quais destacam-se os de Amaral(1974), Almeida et al.('1981 ), Cordani & Brito

Neves(1982), Teixeira et al.(1989) e Tassinari(1996). Slnteses recentes sobre os diversos

modelos geotectônicos propostos para a compartimentaçâo do Craton Amazônico constam

em Santos(1996), Borges(1997), Pinheiro(1997) e Lenharo( 1998). Neste ùabalho, é adotado

o modelo mobilista de acresção continental, cuja versão mais atualizada(Tassinari, 1996)

mostra-se representada pela Figura 2.1.

Geograficamente, situa-se na região sul-sudeste do Estado do Pará, na aba oeste-

sudoeste da Serra dos Carajás, abrangendo áreas dos Municípios de São Felix do Xingu e

Tucumä.

Estudos geológicos nessa região vem se desenvolvendo por mais de duas décadas

e, ao longo desse tempo, diversas propostas de cartas geológicas foram apresentadas, bem

como uma série de arranjos lito-estratigráficos e modelos de evolução tectônica-estrutural

tem sido idealizados(Silva et al., 1974; H¡rata et al., 1982; DOCEGEO, f988; Araújo et al.,

1988; CPRM/DNPM, 1991; Costa et al, 1995; Pinheiro, 1997).

Neste trabalho será adotado, embora com reservas, o mapa geológico regional, na

escala 1:250.000, elaborado pelo convênio CPRM/DNPM, relativo ao 'Projeto Especial

Mapas de Recursos Minerais do So/o o de Vegetação para a Area do Prcgrama Grande

Canjás/Sub-Programa Mapas Metalogenéticos e de Prcvisão de Recursos Minerais",

desenvolvido no período entre 1986 e 1991(Faraco et el., 1991 ; Macambira & Vale no

Prelo), que corresponde à Folha SB-22-Y-B(Folha São Felix do Xingu), Figura 3.

A utilização deve-se ao fato do mesmo representar o trabalho de mapeamento

geológico mais recente realizado na área de ocorrência dos granitóides em estudo. Em
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relaçåo aos aspectos estrat¡gráf¡co e tectÔnica-estruturais, serão assumidas, em parte, as

proposiçöes de CPRM/DNPM(I991) e, adicionalmente, as de Costa et al.(1995). Essa última

por representar a tentat¡va mais atualizada de integração das informaçöes geológicas e

geocronológicas da regiåo de abrangência do Programa Grande Carajás. Ela teve por base

os trabalhos realizados pela CPRM(Araújo & Maia, 1991;Araújo et al., 1988; Araújo et al.,

1992; Araújo et al., 1994; Faraco et al., 1991;Costa et al., 1992; Costa et al., 1993;, Costå et

al., 1994; Macambira & Vale, no prelo; Macambira et al., 1994), por pesquisadores do

Centro de Geociências da Univers¡dade Federal do Pará(Gastal et al., 1987; Gonçalez et al.,

1988; Macambira & Lancelot, 1991a e 1991b; Macambira & Lancelot, 1992; Macambira &

Lafon, 1994; Macamb¡ra et al., 1990; Macambira et al., 1991, Macambira et al., 1993; Lafon

& Macambira, 1990; Lafon et al., 1991; Lafon et al., 1994: Lafon et al., 1995), bem como por

outros trabalhos realizados na regiåo(Olszewsk¡ et al., 1989; Machado et al., 1991; Pimentel

& Machado, 1994).

Embora a carta geológ¡ca ac¡ma referida dé um idé¡a bastante Íazoâvel ecÊrca da

distribuição geral das unidades litológicas que constituem a área da folha, bem como sobre

o erranjo estratigráf¡co das mesmas, essa tentativa apresentâ uma série de imperfeiçöes, as

quais såo impostas por: 1) dificuldades de acesso às diversas áreas da folha; 2) ausência,

mu¡tas vezes, de bons afloramentos envolvêndo as vár¡as unidades lito-estratigráficas que

constituem a geologia da fofha; 3) falta de visualizaçäo, diretamente no campo, das relaçðes

de contato entre elas; 4) insuficiènc¡a de dados petrográficos, estruturais, qufmicos e

isotópicos acerca de grande parte das unidades da folha. Uma das relevâncias deste

trabalho é dirimir, pelo menos em parte, essas imperfeiçöes.

2.l.Litoestratigrafia, Aspectos Estruturaís e Geocronologia

A realidade geológia de Folha SB-22-Y-B é fruto dâ âtueçåo de diversos processos

termo-tectônicos desenvolvidos no Aqueano e no Proterozóico, os quais mostram-se

testemunhados em unidades l¡to-estratigráficas e evidenciados por elementos estruturais

pertencentes ao Terreno Granito-Greenstone do sul do Pará ou de Rio Maria, ao Cinturáo

de Cisalhamento ltacaiúnas e à Bacia do Méclio Xingu(Fþura 2.2). Alêm disso, est¿lo

presentes lntrusões Acidas e Máfico-Ulhamáficas Proterozóicas, lntrusÕes Máficas

Mesozóicas e Cobêrturâs Sed¡mentjâres Cenozóicas(CPRñl/DNPM, 1991 ; Costa et al.,

1995). O Quadro 2.1 sumariza o ananjo lito-eshatigráfico mais recente proposto para a

Folha São Felix do X¡ngu, de acordo com CPRÍV|/DNPM(1991) e, adicionalmente, säo

apresentados dados produzidos por Teixeira et al.(1998) e neste trâbalho.



Figura 2.1- Mapa tectônico do Craton Amazônico(Tass¡nari, 1996) mostrando a localização da área

de ocorrência dos mac¡ços granitó¡des da Suite lntrusiva Velho Guilherme, Folha SB-22-Y-B(Säo

Fel¡x do Xingu). Região sul-sudeste do Estado do Pará.
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Quadro 1. Resumo esquemático do ananjo lito-estratigráfico mais recente proposto para a Folha Sáo Felix do Xingu, de acordo com

CPRM/DNPM(199'| ) e, adicionalmente, dados produzidos neste trabalho. (1)Situa et al.(1974): (2) Amaral(1974); (3) Basei(1975); (4) Lafon et

al.(1991); (5) Cunha et al.(1991); (6) CPRM/DNPM(19S1); (7) Machado et al.(1991); (8) Macâmbira & Lancelot(l gg1 a); (9) Macambira &

Lancelot(1992); (10) Rodrigues etal.(1992); (11) Machado(199a); (12) Lafon et al.('1995); (13) Teixeira et al.(1998).
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2.1 .1-Aqueano

2.1.1,1-Terreno Granito Greenstone do Sul do Pará

O Terreno Granito-Greenstone do Sul do Pará(CPRM/DNPM, 1991) ou Terreno

Granito-Greenstone de Rio Maria(TGGRM; Costa et al., 1995), de ldade Arqueana(Figuras

2.2 e 2.3\ abriga, na â¡ea da Folha São Felix do Xingu, seqüências metavulcano-

sedimentares(tipo "greenstone belts") pertencentes ao Grupo Tucumã(CPRM/DNPM' 1991)

e um conjunto de rochas granitóides deformadas, de composiçäo variável desde

granodiorltica/tonalítica a monzogranftica, corelacionáveis ao Granodiorito Rio

Maria(Medeiros, 1987). De acordo com CPRM/DNPM(1991), o Grupo Tucumá está

representado pelas Formações lgarapé do Cuca(metavulcånicas máficas), lgarapé da

Abelha(metassed¡mentos e meta-vulcânicas ácidas e máficas) e lgarapé da

Pista(metassed imentos).

As relações de contato entre as unidades do Grupo Tucumã e o Granodiorito Rio

Maria são discordantes. Os granitóides mostram natureza intrusiva em relação às

supracrustais. A eshutuiação interna é ca¡acle¡izada por zonas de cisalhamento oblfquas,

formadas em condiçöes de f¡acies xisto verde, com componente direcional dextral,

orientadas preferencialmente na direção NW-SE, com mergulhos fortes para NE e com

l¡neaçäo de estiramento disposta predominantemente na direção NE-SW e mergulho para

NE. Essas zonas sâo marcantes no domfnio do Grupo Tucumã e fracamente desenvolvidas

no Granodiorito Rio Maria(Figura 2.3).

Datações radiométr¡cas åcerca das rochas do Grupo Tucumã inexistem. Entretanto,

elas foram correlacionadas às do Grupo Andorinhas(DOCEGEO, 1988), expostas na Folha

Pau D'Arco, a sudeste da Folha São Felix do Xingu. Macambira & Lancelot(1992) dataram

pelo método U-Pb as rochas metar¡odacíticas do Grupo Andorinhas, e obtiveram uma idade

de 2.904+29L22 Ma. Utilizando o mesmo método, Macambira & Lancelot(1991a) e

Macambira(1992), obtiveram para os granitóides do Granodiorito Rio Maria uma idade de

2.876+131-11 Ma. Posteriormente, Pimentel & Machado(1994) dataram zircöes de rochas

vulcânicas félsicas pertencentes ao Grupo Andorinhas, obtendo uma idade de 2.979t5 Ma.

De acordo com Costa et al.(1995) esses dados geocronológicos estäo em perfeita

consonância com as observações de campo, possibilitando, portanto, uma correlação entre

os dois grupos. Entretanto, observa-se que os dados apresentados pelo referido autor não

eleminam, de forma inequívoca, as incertezas ex¡stentes àcerca da ldade das rochas do

Grupo Tucumã, ficando para o futuro esse esclarecimento. Além disso, associações

litológicas muito semelhantes, àquelas descritas como pertencentes ao Grupo Tucumã,

ocorrentes na mesma folha, foram atribuldas aos Grupos Aquiri, Såo Sebastião e São

Felix(ver mais adiante).



Figula 2.2-, Mapa Tectônico regional da Folha SB-22-Y-B(Folha Säo Felix do Xingu), mostrando os

três grandes compartimentos geotectônicos(A, B e C) do Arqueano/Mesoproterozóico, seus Domin¡os

e Sistemas Estruturais e lntrusões Ácidas e Máfico-Ultramáficas Proterozóicas. Dentre essas últimas

såo apresentados os Corpos Granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme(1- Maciço Granitóide

Antônio V¡centei 2- Granitóide Benedita; 3- Granitóide Ubim/Suli 4- Granitóide Rio Xingu; 5-

Gran¡tóide Mocambo; 6- Meciço Grenitóide Velho Guilherme. FonIe:CPRM/DNPM(1991). Regiäo

Sudesle do Perá.
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2.1.1.2-Cintwâo de C¡salhamento ltacaiúnas

Representa o compartimento geotectônico de maior expressão em área de

distribuição na folha. Está constituído por rochas de ldade Arqueana, intensamente

deformadas, lenticularizadas, cujas feições estrutura¡s induziram CPRI|/DNPM(1991) e

Costa et al.(1995) a agrupálas em dois domínios a saber: 1) Domínio lmbricado; 2) Domínio

Tran scorrente (Figluf a 2.2).

2.1.1.2.1 -Dominio I mbricado

Este domínio é const¡tuldo por mchas granulíticas pertencentes ao Complexo

Pium(Araújo et al., 1988), por gnaisses do Complexo Xingu(Silva et al., 1974) e pelo Granito

Plaquê(Ararijo et al., 1988), bem como por seqüências metavulcano-sedimentares do Grupo

Sapucaia(Figura 2.3 e 2.4).

2.1.1,2.1.1 - Gomplexo Pium

O Complexo Pium(unidade ma¡s ant¡ga aflorante na folha) é formado por granul¡tos

máficos e félsicos(kinzigitos, periclasitos e granoblastitos). De acordo com Costa et al.(1995)

representa frações de crosta inferior que foram lançadas ao nível de crosta superior através

da componente de cavalgamento de zonas de cisalhamento oblíquas. Essas lascas

alternam-se com faixas de gna¡sses do Complexo Xingu. Datações ødiométricas pelo

método Pb-Pb em rocha total, realizadas por Rodrigues et al.(1992), ind¡câram uma idade

de 3.050*57 Ma para essa unidade.

2.1.'|.2.1.2- Gomplexo Xingu

O Complexo Xingu, por sua vez, está amplamente distribuído na área da folha.

Consiste de gnaisses de composição granodiorítica a tonalftica, que mostram-se

migmatizados em diferentes graus e exibem estruturas estromatfticas freqüentes. Estudos

geocronológicos utilizando o método Rb-Sr em rocha total indicaram uma idade mfnima para

essa un¡dade igual a 2.574x34 Ma(CPRM/DNPM, 1991).Entretanto, datações radiométricas

realizadas por Machado et al.(1991) através do método Pb-Pb, em rocha total forneceram

uma idade de 2.859t2 Ma, a qual foi considerada como a idade do último evento de

migmatização. Neste trabalho, foram realízadas diversas tentativas de datações de

zircões(por evaporação de Pb), de rochas gnáiss¡cas, finamente bandadas, aflorantes na

porção sul-sudeste do mac¡ço granitóide Antônio Vicente. Todas as tentativas foram

frustradas, v¡sto que um amplo espectro de idades foi obtido, näo permitindo estabelecer

uma idade inequívoca para as rochas do Complexo Xingu na regiäo.
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2.1.1.2.'1.3- Granito Plaquê

O Granito Plaquê representa corpos granitó¡des estratóides de natureza sincolisional,

de composiçáo granft¡ca e com trama planar penetrativa. Do mesmo modo que as rochas do

Complexo Pium, forma corpos lenticularizados d¡spostos preferencialmente na diração E-W,

os quais alternam-se com faixas do Complexo Xingu. Até o momento, não foram realizados

estudos geocronológicos nas rochas dessa unidade.

2.1.1.2,1.4- G¡upo Sapucaia

O Grupo Sapucaia está æpresentado por seqüências metassed¡mentares

comprendendo xistos, quaruitos e formações feníferas, dispostas sob a forma de faixas

orientadas na direção E-W, que encontram-se alternadas com faixas do Complexo

Xingu(Costa et al., 1995). Dataçöes geocronológicas acerca dessa unidade inexistem.

Entretanto, DOCEGEO(1988), do mesmo modo como fez para o Grupo Tucumã,

correlacionou as rochas desse grupo com aquelas do Grupo Andorinhas.

2,1.1,2.2- Dimínio Transco¡rente

Conforme CPRM/DNPM(1991) este domlnio compreende os sistemas Anaporã(ENE-

WSW) e Araraquara(N-S), Figura 2.3.

2.1.1 .2.2.1- Sistema Anaporâ

Este s¡stema Anaporã está representado pelos Grupos Aquiri(Soares et al., 1988) e

São Sebastiäo( CPRM/DNPM, 1991; Macambira & Vale, no prelo).

2.1.1.2.2.1.1 - Grupo Aquiri

Este grupo(Figura 2.3) está const¡tufdo por uma seqüència metavulcano-sedimentar

que abriga rochas metavulcånicas ácidas e máficas, metassedimentos, arenitos a arcóseos.

Embora não tenha s¡do objeto de estudos geocronológicos, foi conelacionado ao Grupo

Grão Pará(Silva et al., 1974). Nesse grupo as datações radiométricas realizadas em rochas

metavulcânicas félsicas, pelo método U-Pb em zircões, revelaram idade igual a 2.758139

Ma(Wirth et al., '1986) e pelo método Rb-S(rocha total) em basaltos, uma idade de 2-687 x54

Ma(G¡bbs et al., 1986). Foi considerado de idade Arqueana superior(GPRM/DNPM, 1991) e,

tentativamente, foi correlacionado aos demais conjuntos supracrustais associados aos

sistemas transconentes relacionados à evolução do C¡nturão de Cisalhamento ltaca¡únas,

tomando-se como exemplo os Grupos São Felix, São Sebastião e Grão Pará.

Costa et al.(1995) admitem que houve diacronismo no desenvolvimento dessas

unidades, assumindo a ¡dé¡a de estiarem ligadas a um mesmo evento, apesar de estarem

relacionadas a sistemas transcorentes independentes. De qualquer modo, isso é
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considerado apenas como uma hipótese, visto que os dados existentes são insuficientes e

qualquer conclusão, a esse respeito, é muito prematura.

2,1.1.2.2.1.2- Grupo São Sebastião

Este grupo representa uma seqüência metavulcanGsedimentar contitufda por xistos,

filitos e quartzitos, com intercalações de anfibolitos e formações feníferas. As unidades

l¡tológicas desse grupo distribuem-se segundo faixas alongadas, lenticularizadas, d¡spostas,

preferencialmente, na direção NE-SW. Faz contato com o Complexo Xingu através de zonas

de cisalhamento dúctil de baixo ångulo, enquanto que com as rochas máfìco-ulhamáficas da

Suite Cateté e com o maciço granitóide Antônio Vicente, da Suite lntrusiva Velho Guilherme,

é discordante. Foi correlacionado por Silva et al.(1974) e Schobbenhaus et al.(1981) ao

Grupo Grão Pará. CPRII,VDNPM(1991), baseando-se na compart¡mentação e na evoluçáo

tectônicâ-estrutural do Cinturão de Cisalhamento ltacaiúnas ínterpretaram que as diferentes

bacias, situadas ao longo dos sistemas transcorrentes Anaporã e Araraquara, foram

formadas sincronicamente, mas com evoluções lito-estruturais distintas. Por essa razåo, os

autores supracitados consideraram cada grupo(Aquiri, Sã'o Sebastião e São Felix) como

uma entidade geológica particular.

2.1,1,2.2,2- Sistema Araraquara

Este sistema, por sua vez, envolve seqüências metavulcano-sedimentares, com

termos metavulcânicos félsicos e máficos, com intercalaSes de meta-ultramáficas, meta-

arenitos, metâ-arcóseos, meta-grauvacas, filitos, xistos, quartzitos e formações fenlferas,

pretencentes ao Grupo São FeI|x(CPRM/DNPM, 1991).

Mostra-se ora encoberto ora cortado por unidades do Grupo Uatumã(Bacia do Médio

Xingu), bem como apresenta-se seccionado, discordantemente, por corpos máficos-

ultramáficos da Suite Cateté, por granitóides da Suite lnlrusiva Velho Guilherme(ver mais

ad¡ante), bem como por diques do Diabásio Cururu.

Em termos estfuturais, mostra-se seccionado internamente por zonas de

cisalhamento de caráter cavalgante oblíquas, as quais formam duas estruturas divergentes,

separadas por um alto estrutural constituído por gnaisses do Complexo Xingu. Ao longo de

todo o s¡stema predomina uma componente de cisalhamento dextral, com a lineação de

estiramento dispondo-se preferencialmente na direção NE-SW e mergulhando ora para NE,

ora para SW.

Todo o conjunto se encontra seccionâdo por zonas de cisalhamento com

mov¡mentação cavalgante oblíqua, que imprimem a orientação regional do sistema como um

todo e que configuram, internamente, estruturas do tipo duplexe compressivo(Figura 2.3).
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Em relação à idade desse grupo, S¡lva et al.(1974) posicionaram essas rochas no

Précambriano Médio a Superior e Schobbenhaus et al.(1981)assumiram uma ¡dade

Arqueana. CPRM/DNPM(1991), apesar da inexistência, na época, de estudos radiométricos

nessa unidade, admitiram uma conelação crono-lito€strutural com as rochas dos Grupos

São Sebastião, Aquiri e Grão Pará. Nesse trabalho, essa hipótese toma vulto. Dataçöes

radiométricas realizadas em z¡rcões(por evaporaçäo de Pb) de rochas metavulcån¡cas

máficas do Grupo São Felix acusaram uma idade mfnima aparente ¡gual a 2.727ú Ma.

Entretanto, anál¡ses de alguns zircões, revelaram uma idade média aparente igual a

2.820f14 Ma. Considerando que essa última idade é mais velha do que aquelas obtidas nos

demais crista¡s de zircão dessa rocha, pode-se interpretá-la com aquela de um cristal

herdado do protôl¡to da mesma, ou ainda como a idade de um cristal que foi assimilado a

partir das rochas encaixantes da cåmara magmática. De qualquer modo, decid¡r qual das

duas idades representa a idade do vulcanismo é uma tarefa diflcil. A idade de 2.727L4 Ma.

representa, ao que tudo ¡ndica, a idade mlnima para o evento vulcånico, mas, o fato de

existirem cristais de zircão fornecendo idade ^7Pbi2ßPb igual a 2.820+14 Ma sugere que

esse evento magmát¡co pode ser cerca de 100 m¡lhões de anos mais velho.

2.1.2-P¡otfrozóico

O reg¡me essencialmente compressivo do Arqueano passou a um regime

predominantemente distensivo, no Proterozóico(CPRNTUDNPM, 1991; Costa et al.' 1995).

Esse novo regime afetou as diversas unidades lito-estruturais que constituem a Folha São

Felix do Xingu, possibil¡tando à implantação da Bacía do Médio Xingu(Figura 2.2).

Conforme Costa et al.(1995), o ápice do estiramento crustal, propic¡ou a implantaçåo

e/ou a reativação de antigas estruturas planares que, adicionalmente ao adelgaçamento da

crosta, facilitaram o 'emplacemenf de: 1) corpos magmáticos máficos-ultramáficos,

representados pelos complexos magmáticos da Suite Cateté; 2) dos corpos lgneos

expressos pelo Granito Parauari e; 3) dos granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme.

Além disso, possibilitaram a ascensão do vulcanismo ácido-intermediário representado pelo

Grupo Uatumã e deposição dos sedimentos da Formação Triunfo.

2.l.2.llntrusões Ácidas e

2.1,2.1.1 - Granito Parauari

O Granito Parauari(Santos et al., 1975), está representado por um conjunto de

granitóides de compos¡ção monzogranítica a s¡enogranít¡ca, com granodioritos

subordinados. Esses granitóides são cortados discordantemente pelos corpos intrusivos

máfico-ultramáficos da Suite Cateté, pelo maciço grân¡tó¡de Antônio Vicente(Suite lntrusiva
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Velho Guilherme) e por extensos diques de dhbásio Mesozóicos(Diabásio Cururu). Mostra-

se parcialmente encoberto por unidades vulcån¡cas do Grupo Uatumã e por sedimentos da

Formação Triunfo(CPRM/DNPM, 1991). Säo granitóides metaluminosos, de afiliação cálcio-

alcalina, de aspecto isotrópico(ausência de estruturas planares ou l¡neares de natureza

tectogènicâ), de textura hipidiomórfica eqü(¡rânular, localmente, com tendênc¡a porf¡rftica'

sem evidências de metamorfismo regional.

Datações radiométricas pelo método Rb-sr, em rocha total, realizadas por

Macambira et al.(1992), revelaram uma idade de 1.902t39 Ma, nzâo inicial de 0,704+5 e

um MSWD igual a 2,69 para esse granitóide. Essa idade é ¡nterpretada por esses autores

como sendo a idade de cr¡stal¡zação do Granito Parauari.

2.1.2.1.2- Suite Gateté

A Suite lntrusiva cateté consisfe de inúmeros cofpos máf¡cos-ultramáficos,

representados por gabros, noritos, piroxenitos, serpentinitos e per¡dot¡tos não deformados e

não metamorfisados. De um modo gefal, esses corpos encontram-se encaixados,

discordantemeñte em rochas pertencentes ao Complexo Xingu e ao Granito Plaquê, bem

como em litotipos d¡versos dos Grupos são Felix , Aquiri e são sebastião(cPRM/DNPM,

1991). Datações radiométricas em rochas dessa unidade säo inex¡stentes' Entretanto, os

autores acima c¡tados, pelo fato das rochas dessa un¡dade não apresentarem evidências de

deformaçäo dúctil e de metamorfismo, bem como ocorrerem, por vezes, discordantemente,

à estruturaçâo feg¡onal, admit¡ram uma ídade Paleoproterozóiæ para as mesmas, e

aceitaram a h¡pótese de que elas possam ser correlacionadas às ultramáficas do tipo Rio

Vermelho(Araújo et al., 1991). De qualquer modo, até o momento, as dúvidas permanecem

em relaçâo ao pos¡cionamento estratigráf¡co dessa unidade

2.1.2.2-Bacia do Médio Xingu

A Bacia do Médio x¡ngu(Figura 2.21 está representada na área por unidades do

Grupo Uatumã(Caputo et al., '1972) e da Formação Triunfo(Brasil' 1972).

2.1.2.2.1 - Grupo Uatumã

De acordo com CPRM/DNPM(1991) esse grupo mostra-se constituldo por um

conjunto de rochas vulcânicas, com subordinadas e raras intercalações de tufos e rochas

sedimentares, as quais foram reunidas nas Formações Sobreiro(IDESP' 1970) e

lriri(BRASIL, 1972).
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2.1.2,2.1.1 -F ormaçäo S obre¡ro

A Formação Sobreiro, porçäo inferior do grupo, representa um amplo vulcanismo

fissural, de composiçáo intermediária, que compreende predominantemente andesitos e,

subordinadamente, traquitos e traqui-andesitos(CPRM/DNPM, 1 991 ).

Datações rad¡ométricas realizadas em rochas atribuídas a essa unidade são raras e

confusas. Amaral(1974) datou através do método K-Ar, em rocha total, andesitos aflorantes

ao longo dos rios Xingu e Fresco e obteve idades de 1.045 Ma, 1213x57 Ma, 1.403t15 Ma

e 866135 Ma. Basei(1978) realizou dataçöes pelo método Rb/s(rocha total) em andesitos

ocorrentes na Folha SA-22-V-C e obteve uma idade de 1 .720, com razão ¡nic¡al igual a

0,708.

Recentemente, Teixeira et al.(1998) realizaram dataçöes radiométr¡cas através do

método Pb-Pb(rocha total) em uma combinação de amostras de rochas vulcånicas

andesíticas da Formação Sobreiro e riolfticas da Formação lriri, aflorantes na área de

ocorrência do maciço granitóide Mocambo. A idade de 1.875t79 Ma(MSWD=5'95)' obtida

para essa unidade, foi interpretada pelos referidos autores como sendo a idade desse

vulcanismo na região e o fato de superpor, nos limites dos erros, às idades obtidas, pelos

mesmos autores, para os granitó¡des da Suite lntrusiva Velho Guilherme(ver mais

ad¡ante),sugere uma contemporaneidade entre os eventos plutônicos dessa Su¡te e as

vulcån¡cas do Grupo Uatumã.

2.1.2.2.1.2- Formação lrir¡

A Formaçäo lriri(topo), representa os termos ácidos do grupo e está constitulda'

dominantemente, por riol¡tos e tufos riolíticos com subordinados dacitos e riodacitos.

Essas unidades ocorrem tanto como derrames, quanto como extensos d¡ques

preenchendo grandes fraturas relacionadas ao amplo estiramento crustal ocorrido na região,

na ¡nterface Paleoproterozóico/Mesoproterozó¡co.

Dataçöes geocronológicas, ut¡lizando o métodos IlAr em rocha total, realizadas por

Silva et al.(1974) acusaram idades variando entre 650 Ma e 1450 Ma. Os mesmos autores

real¡zaram, ainda dataçöes através do método Rb/S(rocha total) e obtiveram uma idade

1 .60OMa. Posteriormente, Cunha et al.(1981) realizaram análises geocronológicas em

rochas dessa unidade através do método Rb/Sr em rocha total e obtiveram uma idade de

1.856129 Ma, com razão inicial igual a 0,70410,002. Os trabalhos de campo realizados por

CPRM/DNPM(1991) revelaram que as rochas do Grupo Uatumã encontram-se sobrepostas

ao Granito Parauari(idade Rb/Sr=1 .902t39 Ma)

A Formação Triunfo(Silva et al., 1974) mostra-se assentada em franca discordância

angular nas rochas gnássicas do Complexo Xingu, nas unidades metavulcano-sedimentares
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do Grupo São Felix, no Granito Parauari e nas rochas das Formaçöes Sobreiro e lriri. É

constituída por rochas sedimentares detríticas tais como quartzo-arenitos e arenitos

arcoseanos com intercalaçöes de níveis de silt¡tos e conglomerados.

Em termos geocronológicos, não existem, até o momento, dataçöes radiométricas

nessa unidade, bem como não foram observados eiou descritos registros de fósseis.

Entretanto, suas relações com as unidades do Grupo Uatumã permitem estabelecer uma

idade mais jovem para a mesma em relaçáo a esse grupo

2.1.2.3- Su¡te lntrusiva Velho Guilherme

Esta unidade está representada na área da Folha são Felix do Xingu por diversos

corpos intrusivos ácidos, de formas e dimensões variáveis, desde pequenos "stocks"

arredondados até grandes batólitos amebóides'

Os corpos granitóides separadamente são conhecidos na l¡teratura como Antônio

Vicente, Velho Guilherme, Mocambo, Benedita, ubim/norte, ubim/sul, sena da Queimada e

Bom Jardim. Além desses, existem outros sem des¡gnação formal até o momento'

são rochas peraluminosas a metafum¡nosas, de composição álcali-feldspato

granítica, sienogranítica e, mais subord¡nadamente, monzogranÍtica, que mostram-se

afetadas por alterações tard¡ a pós-magmáticas em diferentes intensidades. Elas, quase

sempre, hospedam m¡neralizaçöes de cassiterita(pr¡ncipalmente), fluorita, topázio,

columbita-tantalita e molibdenita(Abreu & Ramos, 1974, Fa¡aco et al., 1991). Apresentam

natureza anorogènica, exibem caracterlticas geoquímicas de granitóides tipo-A(conforme

definido por Loiselle & wones, 1979; collins et al., 1982) e de ambiência intra-

placas(conforme a proposiçäo de Pearce et al., 1984).

os primeiros dados geocronológicos àcerca desses granitóides foram sempre mu¡to

problemáticos, devido: 1) ao desconhecimento da estruturação interna dos corpos, da

organização das facies e da caracterização t¡pológica no inter¡or de cada maciço; 2) à

inexistência de amostragem sistemática e amarradas aos tipos l¡tológicos, decorrente,

principalmente, das dificuldades de acesso, impostas pelas próprias características da

regiäo onde ocorrem. Entretanto, dados geocronológicos obtidos mais recentemente por

Lafon et al.(1991), atfavés do método Rb-sr, em rocha total, em amostras do maciço

granitóide Velho Guilherme, forneceram uma idade de 1 .653t28 Ma, com razão in¡ciâl de

0,708+0,048, a qual fo¡ interpretada pelos mesmos autores como sendo a idade de

colocação do corpo. Posteriormente, Lafon et al.(1995) realizaram, no mesmo granitóide,

dataçöes pelo médtodo Pb-Pb, em rocha total e em duas frações de feldspato, e obtiveram

uma idade igual a 1.874130 Ma. Essa foi comparada às idades obtidas, pelo mesmo

método, por Machado et al.(199t) em outros corpos granitóides da Província Mineral de

Carajás, aflorantes em áreas vizinhas próximas ao Granitóide Velho Guilherme, levando
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Lafon et al.(1995) a cons¡derarem essa idade como sendo aquela de colocaçâo do referido

corpo. Além disso, face à grande similaridade das idades obtidas por Machado et al.(1991),

Rodrigues et al.(1992), Avelar et al.(1994) e Lafon et al.(1995) relativas a vár¡os granitóides

anorogênicos da província, há uma tendência, entre os memos, de cons¡derarem que o

plutonismo anorogênico da Amazônia Oriental está restrito a um pequeno período, situando-

se êntre 1,87 e '1,88 Ga.

Teixeira et al.(1998) realizaram datações radiométricas através do método Pb-Pb em

rocha total em granitóides dos maciços Antônio Vicente e Rio Xingu, obtendo,

respectivamente, as idades 1896t9 Ma e 19ffìt29 Ma. Adicionalmente, os mesmos autores

realizaram dataçöes pelo método Pb-Pb em zircões(por evaporação de Pb), de granitóides

dos maciços Antônio Vicente, Mocambo e Rb Xingu e obt¡veram, respectivamente, as

idades 1867+4Ma., 1862t32Ma e 1866t3tvta Uma discussão detalhada àcerca desses

dados será realizada mais adiante.

2.1.3.Fanerozóico

O Fanerozóico está representado na Folha São Fel¡x por unidades l¡to-estratigráficas

do Mesozóico e do Cenozóico.

2.1.3.1-Mesozóico

O Mesozóico se faz presente através de uma retomada dos movimentos distensivos,

que reativaram antigas zonas de fraqueza da crosta e propiciaram a ascensão de magmas

máficos, os quais foram alojados em amplas fissuras sob a forma de diques de dimensões

quilométricas. Esse evento magmático vem sendo reconhecido e descrito desde o trabalho

de Oliveira(1928) e foi designado originatrrnente como 'Dolerito Cururu' por Silva et

al.(1974). Entretanto, ao longo do tempo, recebeu outras denomina@es. Assim,

CPRM/DNPM(1991) com o intuito de uniformizar a nomenclatura, propos desþnar esse

evento magmático de Diabás¡o Cururu.

O Diabásio Cururu representa um erucame de diques essencialmente diabásicos de

natureza anorogênica e de colocaçào subwlcånia, com ampla d¡str¡buição na região. Os

diques mostram-se d¡stribufdos de modo erråtico na Folha São Felix do Xingu e tem

orientaçäo preferencial NW-SE e NE-SW.

Em termos geocronológicos, não bram realizadas, até o momento, datações

radiométricas no Diabásio Cururu, na área da folha. Entretanto, existe uma certa harmonia

em atribuir uma ìdade Mesozóica a esse magmatismo fissural máfico, ocorrente na

região(lssler et al., 1974, CPRM/DNPM, 1991, entre outros).
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2.1.3.2-Cenozóico

O Cenozóico, por sua vez, mostra-se representado por coberturas relâcionadas às

condições climáticas do Terciário e por depósitos sedimentares Quaternário.



CAPíTULO 3

3.. MACIçO GRANITÓIDE ANTÔNIO VICENTE(MGAV)

3.1 - Contexto Geológico

O MGAV aflora na região sul-sudeste do Estado do Pará, na extremidade oeste da

Serra dos Carajás, a aproximadamente 50 km a noroeste da Cidade de São Félix do Xingu

(Figura 2.3). Apresenta uma forma amebóide e ocupa uma área eqÛivalente a 600 km2. É

intrusivo a norte em rochas do complexo Xingu, do Grupo são sebastião e da Formação

Sobreiro(Grupo Uatumã), a nordeste em rochas do Grupo Säo Sebastião, a este em rochas

do Complexo Xingu, a sudeste e sul em rochas das Formações Sobreiro e lriri(Grupo

Uatumã) e a oeste e noroeste no Gran¡to Parauari (Figura 3.1)

3,2- Histórico

Ele foi referido inicialmente na literatura por Silva et al. (1974) que o incluíram entre

os "granitos tipo Serra dos Caraiás", em função, sobretudo' da sua forma, de suas

dimensöes batolít¡cas e da ausência, aparente, de mineralizaçöes estanfferas associadas.

com a descoberta, por geólogos da DooEGEO, no final da década de 70, de importantes

mineral¡zações de cassiterita, associadas ao mesmo, passou a ser considerado como do

tipo Velho Guilherme (Hirata et al., 1982). Finalmente, mais recentemente,

CPRM/DNPM(í 991) o enquadram juntamente com outros mac¡ços da regiáo na suite

lntrusiva Velho Guilherme.

Todos os trabalhos referidos acima envotveram pr¡ncipalmente aspectos referentes

ao arranjo estratigráfico das d¡versas unidades aflorantes na região e, dentre elas, o maciço

granitóide Antônio Vicente. O primeiro estudo v¡sando uma melhor caracter¡zação

petrográfica dos granitóides do maciço, bem como sua evolução magmática foi realizado por

Dall'Agnol (1980). Dall'Agnol (1982a) realizou um estudo comparativo entre alguns maciços

granitóides pós-Ciclo Transamazônico da Amazônia Oriental ( Antônio Vicente, Velho

Guilherme, Mocambo, serra dos carajás e Jamon). Ele mostrou que, sob o ponto de vista

petrográfìco e de suas evoluçöes petrológicas, os maciços granitóides Antônio

vicente(MGAV), Velho Guilherme(MGVG) e Mocambo(MGM), apresentavam muitas

similaridades, Sugerindo estarem relacionados a um mesmo evento magmático regional.

Dall'Agnol et al. (1984) apresentaram para esses mesmos maciços novos dados

geocronológicos e uma discussão sobre o comportamento de alguns elementos traços (Rb,
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Sr, Zr, Y, Ba). Tais autores observarãm que os leucogranitos dominantes nos maciços

Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo, apresentavam notáveis semelhanças no

comportamento daqueles elementos. Concluíram que se tratava de granitóides

extremamente evoluídos, com evolução magmática semelhante, cujos procêssos de

alterações tardi a pós-magmáticas que os afetaram eram similares e que os mesmos

hospedavam importantes mineralizações de estanho. No que se refere à geocronologia, foi

frustada a tentativa de obtenção de uma isócrona Rb/Sr para o MGAV. Entretanto, os

autores mencionados, assumiram que esses maciços eram contemporâneos.

Dall'Agnol et al. (1986) fizeram uma reavaliação dos dados existentes sobre os

granitóides da região e concluíram pela impossibilidade, naquele momento, de uma

separação objetiva entre as Suites Serra dos Carajás e Velho Guilherme. Adotaram, por

isso a designação genérica de gæ,n¡tos anorogênicos. Esse mesmo cr¡tér¡o fo¡ adotado por

DOCEGEO (1988).

Dall'Agnol et al. (1988) estudaram o comportamento da susceptibilidade magnética

(SM) em diversos maciços granitóides da Amazônia, inclusive o MGAV. Concluíram que no

mesmo predominam valores de susceptibilidade magnética baixos. Sugeriram, ainda, que os

baixos valores de SM encontrados sistematicamente nas facies mais evoluídas dos granitos

estanfferos, podem ser um gu¡a no estágio de reconhec¡mento da prospecção de cassiterita.

Magalhães('199'l), realizou estudos detalhados de susceptibilidade magnética(SM)

no MGAV, observando que as facies petrográficas mais evoluídas e mais afetadas por

transformações tardi a pós-magmáticas exibem valores de SM mais baixos do que aqueles

determinados para as facies menos evolufdas e menos afetadas por esses processos.

Teixeira & Dall'Agnol(1991) elaboraram um mapa detalhado do MGAV com base

em trabalhos de campo e em esfudos de fotointerpretação e petrográficos minuciosos.

Definiram quatro grandes domínios faciológicos no interior do maciço. Realizaram, ainda, um

estudo preliminar sobre as alteragões(hansformações) tardi a pós-magmáticas que afetaram

parcialmente alguns granitóides do maciço e ressaltaram a necessidade de estudos

petrográficos mais refinados.

Teixeira et al.(1994), caracterizaram em algumas facies do MGAV(BSG, BSGA e

BSGIA) diversas feições e/ou ass¡naturas geoquímicas diagnósticas da sua

especialização(sentido de Tischendorf, 1977), principalmente, em estanho.

Teixeira et al.(1998) obliveram através dos métodos Pb-Pb em rocha total e em

feldspato potássico e Pb-Pb em zírcöes(por evaporação de Pb) as idades de 189619 Ma. e

1867t4 Ma, respectivamente, para maciço Antônio Vicente e ¡nterpretaram essas idades

como aquelas de cristalização do mac¡ço como um todo(ver mais adiante).
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3.3.- Aspectos Fotogeológicos e de Campo

os trabalhos de foto¡nterpfetação permitiram delimitar melhor o contorno do

maciço. Seus contatos com as encaixantes são, ora bem definidos e abruptos, truncando o

"trend" estrutural regional e evidenciando discordåncia litologico-estrutural, ora controlados

por fraturas e/ou por falhas de natureza duvidosa, cafacterizadas pela presença de

alinhamentos retilíneos de relevo e de drenagem. Esses säo mais marcantes nas porçöes

noroeste, norte, nordeste e sul (Figura 3.1 ).

No contexto do maciço, foram separadas com base nas carac:teríst¡cas dos

elementos teñurais de relevo e, subordinadamente, de drenAgem diversas zonas

fotolitológicas(Soares & Fiori, 1976), as quais foram confrontadas com a distribuição das

diversas variedades petrográficas no ¡nterior do maciço. constatou-se uma boa

concordância entre os princ¡pais padrões realçados na fotointerpretaçäo e os domfnios das

principais facies petrográficas.

Deve ser ressaltâdo, no entanto, que essa concordância nåo foi sernpre perfeiia e

que a fotointerpretação foi obviamente confrontada com os dados petrográficos e de

campo para os indispensáveis ajustes. Além disso, são freqüentes as oconènc¡as de

variações petrográficas locais em cada facies, as qua¡s não são representáveis na escala

do mapeamento adotada. É óbvio também que sendo o relevo do corpo, na maioria das

vezes, pouco pronunc¡ado e as amostras disponíveis coletadas, em grande parte, ao longo

de grotas e igarapés, não se pode ambicionar uma visão clara da arquitetura do corpo. Não

foram igualmente estabelecidos as relâções de contato entre as diversas facies, não

sendo, portanto, conhecidâ a ordem relativa de colocação entre as mesmas' pois os

afloramentos são, via de regra, em forma de blocos e há ausência de grandes expos¡çöes

sob a forma de pedreiras ou de cortes de estradas.

Além disso, só se teve acesso a amostras de um único furo de sondagem,

realizado em uma porção de granitóide intensamente afetada por alterações tard¡ a pós-

magmáticas e em um corpo de greisen. Mesmo assim, o furo foi ¡ncompleto, só sendo

possível caracterizar a ordem de amostragem e organ¡zar os t¡pos graças às de

informaçöes verbais prestadas pelo Geólogo Germano José Raabe(Gerente de produçåo),

que permanecia na área da mina São Raimundo, já desativada.

Foram distinguidos no no inter¡or do MGAV quatro domínios petrográficos

principais(Figura 3.1). As áreas correspondentes a cada um dos domfnios devem ser

entendidas como áreas de predomináncia de um determinado tipo faciológico de granitóide

, uma vez que outras variedades näo mapeáveis na escala adotada podem ocorrer

localmente(ver adiante).
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O primeiro domínio(1) corresponde à porção centro-sudeste do corpo e nele foram

caracterizados, dominantemente, biotita-anfibólio sienogranito com biotita-anfibólio

monzogranito subordinado(BASMG), pouco afetados por alteraçÕes tardi a pós-magmáticas.

O segundo(2), ocupando toda a porção sudoeste do maciço, e sendo constituído

por anfibólio-biotita sienogranito(ABSG), biotita-anfibólio sienogranito a álcali-feldspato

grânito(BASAFG), biotita sienogranito com clorita(BSGCI) e álcali-feldspato granito(AFG).

O terce¡ro(3), por sua vez, se estende desde a porção sudeste do maciço até à sua

região central, e se espalha para norte e noroeste. Ele corresponde a biotita sienogran¡to

com biotita monzogran¡to subordinado(BSc, BSGA e BSGIA). Essas variedades de gran¡tos

mostram-se afetados por alteraçöes tardi a pós-magmát¡cas em diferentes graus que se

tornam muito expressivas nas facies BSGA e BSGIA(ver adiante).

O quarto(4) e último, ocupa a porção nordeste do maciço e nele aflora biotita

monzogranito(BMG) sem alterações ¡mportantes, com biotita sienogranito subordinado.

Localmente, foram caracter¡zadas facies granltóides não mapeáveis na escala de

mapeamento adotada no trabalho. Essas facies correspondem a micromonzogranito(MMc)

e a sienogranito e monzogranito granofírico(SMGGf).

Associados ao biot¡ta sienogranito e suas variedades alteradas(BSG, BSGA e

BSGIA) foram identificados, localmente, zonas e corpos de greisens(Prancha 1; Foto a),

zonas hidrotermalizadas(Prancha 1; Foto b) e veios de fluorita(Prancha 1; Foto c). Dentre os

greisens foram distinguidos diferentes tipos a saber: 1) muscovita+quartzo greisen; 2)

clorita+quartzo greisen; 3) dorita+'siderofil¡ta'+muscov¡ta+quartzo greisen. Nas zonas

hidrotermalizadas é comum o desenvolv¡mento de vênulas enriquecidas em clor¡ta, que

imprimem às mesmas uma coloração verde escura. Essas vênulas são, geralmente, de

ordem milimétrica a centimétrica. Os veios de fluorita são de espessura m¡l¡métrica e

centimétrica.

Apesar das limitações assinaladas anter¡ormente, a ausência de estruturas

marcantes no interior do corpo, o seu caráter francamente discordante em relação ås

encaixantes e a natureza das mesmas, demonstraram que a colocação do corpo granitóide

como um todo se deu a profundidades rasas (ver mais adiante). Além disso, a relação

cristais-líquido não deveria ser muito elevada quando da colocação (Pitcher, 1979). Tais

aspectos tem sido verificados sistematicamente em outros granitos anorogênicos ou pós-

tectônicos da Amazônia (DallAgnol et al., 1987; Gastral, 1987; Gonçalez et al., 1988;;

Daoud, 1988, entre outros).
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3.4-Aspectos Petrográficos

Dall'Agnol (1980) limitou seu estudo a amostras provenientes da porção sudeste do

maciço, onde foram distinguidos quatro facies granitó¡des: a) biotita-anfibólio granitóide

grosso (GG); b) microgran¡to (MG) c) leucogranito equigranular médio (GM); d) leucogranito

heterogranular médio a fino (GH). O mapeamento geológico concomitante à explotação de

cassiterita, levado a efeito pela Taboca M¡neraçåo S/A durante a última metade da década

de 80, propiciou uma série de informações adicionais acerca desse maciço, que foi

amostrado de modo mais abrangente e sistemático(Anexo 1).

De um total de quase três centenas de amostras, 61 representativas de cada

variedade de granitóides e 06 amostras de greisens foram selecionadas para a rcalizaçÅo

de análises modais. Utilizou-se um contador de pontos eletrônico de marca Swift para as

análises, sendo computado em média 1.500 pontos por amostra. Foi feito apenas uma

contagem por amostra, independente de sua granulação e os resultados obtidos não são,

portanto, rigorosos do ponto de vista estatístico(Chayes, 1956). Considera-se, apesar dos

valores isolados de cada amostra não serem perfeitamente exatos, que o conjunto de dados

é representativo das composições modais atua¡s das rochas do maciço(modificadas por

alteraçöes tardi a pós-magmáticas). Adotou-se para a classificação e nomenclatura dessas

rochas, as recomendaçöes de Steckeisen, (1976) e Le Maitre(1989).

Os diagramas Q-A-P e Q-(A+p¡y' conespondentes são apresentados na Figura

3.2a. Constata-se que não ex¡ste uma grande variação nas composiçöes, que são

tipicamente graníticas e subsolvus( conforme classificação deTuttle & Bowen, 1958), com

uma única amostra s¡tuando-se no campo dos granodioritos. Todos os campos dos gran¡tos

são ocupados, porém há uma notável concentração naquele dos sienogranitos(campo 3a;

Streckeisen, 1976). lsso se reflete claramente nas composições médias de cada variedade

(Figura 3.2b). No diagrama Q-(A+P)-M' percebê.se o caráter leucocrático a hololeucocrático

da totalidade das amostras estudadas, havendo apenas cinco amostras com M'>10 % e um

número muito elevado de amostras com M'<5 %. lsso demonstra o caráter extremamente

s¡licoso e evolufdo dos magmas geradores dos granitóides do maciço.

A distribuição das amostras é muito similar àquela observada em relação a outros

maciços granitóides anorogênicos da Amazônia Oriental (DallAgnol, 1980; Gonçalvez et al.,

'1988; Gastal, 1987; Rios, 1991, entre outros). Ela não coincide, entretanto, com aquelas das

diferentes fases granitóides de Lameyre e Bowden (1982) e Bowden et al. (1 984),

aproximando-se, porém em grande parte, do campo dos granitóides crustais desses

autores. Cabe destacar, no entanto, que os referidos autores incluem nesse grupo

granitóides essencialmente peraluminosos, geralmente a duas micas, derivados de magmas

oriundos de fusóes crustais de metassedimentos, ao passo que as caracteristicas
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petrográfìcas dos granitóides do maciço Antônio Vicente, bem como a natureza do seu

protól¡to(ver mais adiante) divergem dos granitóides mencionados.

Considerando que as fases minerais associadas ao estágio de alterações tardi a

pós-magmáticas são muito express¡vas em determinadas variedades e em função de seu

interesse petrogenético e metalogenético, procurou-se quantificar nas análises moda¡s a

contribuição dos minerais formados nesse estágio. Assumiu-se as associações

microclina(Fk2), sericita + muscov¡ta(Mv1) t clorita(Cl1) t fluorita(Fl1) t epidoto(Ep1) t
topázio(Top1), albita, clorita(C12) i minerais opacos(Mop2) t muscovita(Mv2) t esfalerita t
fluorita(Flz) t epidoto(Epz), topázio(Top2) e argilo-minerais como as mais representativas

desse estágio e ¡ndicou-se as contribuições das mesmas nos granitó¡des estudados. Nas

amostras mais intensamente alteradas observa-se percentagens modais expressivas de

microclina(Fk2), alb¡ta, ser¡c¡ta, muscovita e fluorita, bem como a presença de cassiterita.

Essas associações minerais mostram-se intimamente associadas aos processos de

alterações e dos feldspatos e da biotita ocorridos no estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, os quais, culminaram com a greisenização de porçöes dos granitóides do

mac¡ço, especialmente, da facies BSG(BScA e BSGIA).

3,4.1-Facies granitóides das porções centro-sudoeste e sudoeste do maciço

Nessas porções do MGAV (Figura 3.1 ). predominam: 1) b¡otita-anf¡ból¡o

sienogranito a monzogranito (BASMG), rico em máficos (M>5%); 2) anfibólio-biotita

sienogranito (ABSG), relativamente pobre em máficos (M<3%), com biotita-anflbólio

sienogranito a álcali-feldspato granito subordinâdo( BASAFG); 3) biotita s¡enogranito com

clorita (BSGCI) e; 4) álcali-feldspato granito (AFG).

As composições modais absolutas e médias desses granitóides encontram-se nas

Tabelas 3.1 a3.4.

Em que pesem as suas diferenças mineralógicas quantitativas, essas rochas

exibem uma grande afinidade textural, tanto no que se refere ao arranjo dos seus minerais,

quanto em relaçáo às características individuais de cada fase m¡neral. Esse fato aliado à

distribuição geográfica dos diversos tipos de granitóides desse domínio, à importância das

transformações tardi a pós-magmát¡cas discutidas anteriormente e à ausência de

mineralizaçöes importantes de estanho nessa região do maciço permitiram tratá-las de

maneira conjunta.

Na análise e interpretação dos diagramãs Q-A-P e' O-(A+P)-M'(Figuras 6a e 6b) e

das Tabelas 3.1 a 3.4 observa-se um pequeno "trend" de diferenciação magmática,

traduzido pela presença dos biotita-anfibólio monzogranito e b¡otita-anfibólio sienogranitos

rico em máfìcos(M'>5%), que representaria o termo menos evoluído e de maior área de
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ocorrência. Os estágios intermediários da evolução seriam representados pelo anfibólio-

biotita sienogran¡to pobre em máficos, biotita-anfibólio-álcali-feldspato granito e biotita

sienogranito com clorita, ao passo que do magma granítico residual resultaria o álcali-

feldspato granito.

3.4.1.1- Facies BASMG

3.4.1.1.1- Textura e Mineralogia

O BASMG assemelha-se à variedade GG de Dall'Agnol (1980) e apresenta uma

textura hipidiomórfica heterogranular média a grossa e coloração variável desde cinza ou

cinza escura até rosa-acinzentada(Prancha 2; Fotos a e b). As composiçöes modais de

amostras isoladas são bastante variadas, provavelmente em função da menor precisão das

análises em amostras mais grossas(Tabela 3.1). Ressalta-se, no entanto, que: 'l ) a sua

composição média incide no campo dos monzogranitos; 2) os seus teores de quartzo

costumam ser inferiores aos das demais variedades, ocorrendo o inverso com os valores de

M'(Figura 3.2a).

É constituído essencialmente por quartzo, feldspato potássico e plagioclásio,

ocorrendo como minerais varietais anfibólio e b¡otita. Como minerais acessórios ocorrem

minerais opacos(MOP1 , 2 u 3) e apatita(mais freqüentes), titanita(Tit1 o 2), allan¡ta e zircão.

As fases minerais secundárias relacionadas a processos de alteraçöes tardi a pós-

magmát¡cas(no sentido de DallAgnol, 1980; Pollard, 1983; Botelho, 1984) estão

representadas por microclina pertítica(Fkz), sericita t muscov¡ta(Mvl) t clorita(Cl1) +

fluorita(Flr), epidoto(Ep1), carbonato, clorita(Clz), fluorita(Flz), (Ep2), minerais opacos(MOP3),

Muscovita(Mv2), albita e argilo minerais. Essas fases não mostram-se desenvolvidas de

modo muito intenso nessas rochas e foram reunidas em dois conjuntos principais a saber:

1) fases assoc¡adas a um primeiro evento metassomático, de naturaza potássica,

evidenciado pela substuição parcial(descalcificação) do Pl1, por ser¡cita + muscov¡ta(Mvi) t
clorita(Ch) t fluorita(Flr), epidoto(Ep1) + carbonato, que marca o início do estágio de

transformações tardi a pós-magmáticas. E, adicionalmente, pela microclinização(Fk2) do

plagioclásio primário(Pl1), de compos¡ção albita-oligoclásio a andesina.

2) fases associadas a um evento subseqüente de metassmatismo sódico traduzido,

principalmente pela albitização dos feldspatos potássicos(Fkr e Fk2) e, muito

subordinadamente, do plagioclásio primário(Pl1), bem como pela substituição parcial da

biotita, produzindo clorita(Cl2) + fluorita(Fh) + minerais opacos(MOP3) t epidoto(Epz) t
quartzo(Qtz 3) + "muscovita'(Mvz).
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3) os argilo-minerais tem sido assoc¡ados às fases finais desse estágio(Kinnaird et

al., 1985a; Kinnaird et al., 1985b; kinnaird, 1985; Pollard & Taylor, 1986; Skong, 1988).

Entretanto, nesse granitóide, o posicionamento temporal desses minerais é dividoso, visto,

às vezes, parece permear todos produtos resultantes dos eventos metassomáticos acima

referidos. lsso é válido para todos os granitóides dos diversos maciços estudados.

O anfibólio é sempre abundante nessa variedade e predomina sobre a biotita.

Certos minerais acessórios -opacos e apatita- apresentam conteúdos pouco variáveis e

alcançam teores algo significativos. Epidoto(Epr + Epz), sericitafiuscovita(Mvr + Mv2),

albita e clorita(Clr + ClÐ, principais produtos secundários, são poucos abundantes, exceto a

clorita que em um única amostra alcança o teor de 7%(Tabela3.1 ). O plagioclásio é

relativamente enriquecido em anortita quando comparado ao encontrado na maioria das

amostras das outras variedades de granitóides do corpo.

Texturas atribuídas a processos de exsolução e/ou de substituição(All¡ng, 1932 e
'1938; Fisher, 1971; Smith, 1974; Richardson, 1988; Smíth & Brown, 1988), associadas às

fases feldspáticas, foram caracterizadas e estão representadas por'strings perthites", 'film

perthites", 'band perthites", 've¡n perth¡tes', 'patch perthites', 'swapped rims', 'albite r¡ms',

'myrmekite rims" e "poikilitic albite'.

O quartzo ocorre em, pelo menos, seis tipos, os quais diferem entre si, tanto pela

morfologia e textura, quanto pela origem. Assim tem-se:

a) Quartzo 1(Qtz1): apresenta-se, em geral, como cristais subédricos a anédr¡cos,

de granulação média a grossa. Desenvolve, entre si e com outras fases minerais, contatos

irregulares e, às vezes, suturados, embora, Iocalmente, ocorram contatos retos. Mostra-se,

geralmente, fraturado e, por vezes, exibe forte extínção ondulante. Localmente, pode exibir

inclusöes de minerais opacos e apatita-

b) Quartzo 2(Qtzù: é, geralmente, subédrico, apresenta granulação fìna a média e

desenvolve, com as outras fases minerais, contatos mais regulares do que o quartzo 1 e

mostra, por vezes, faces bem formadas. Exibe, às vezes, inclusões de minerais opacos e

de feldspato potássico 1(Fk1) e, localmente, ocorre como inclusöes em gråos de feldspato

potássico 2(Fk2).

c) Quartzo 3(Qtza): ocone, predominantemente, como crista¡s anédricos, via de

regra, em íntima associação com anfibólio, biotita, minerais opacos(MOPr, titanita(Tih) e,

às vezes, allanita.

d) Quartzo 4(Qtzr): assemelha-se muito ao tipo 3, mas ocorre preferencialmente,

em ltima associação com a biotita, juntamente com clorita(Clt,minerais opacos(MoPt,

epidoto(Epr) e fluorita(Flz).



e) Quartzo 5(Qtzs): tem aspecto de "vermes", formando intercrescimentos

mirmequíticos em bordas albíticas("myrmekites rims"), geralmente, associadas ora a cristais

de plagioclásio 1(Pl1), ora ao plagioclásio 2(Plz).
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Figura 3.2. a) diagramas triangulares Q-A-P e Q-(A+P)-M'(Streckeisen, 1g76), mostrando

as distribuiçöes compos¡cionais moda¡s gerais dos granitóides que constituem o Maciço

GranitÓide Antônio Vicente; b) os mesmos diagramas apresentando as médias dessas

composições (Teixeira & Dall'Agnol, 1991 , modificado).



Tabela 3.1- Composições modais da facies granitóide biotita-anfibólio sieno a
. Maciço granitóide Antônio Vicente. Tr=Traço; Nd= Näo detectado;

Nc= Não contado.

VARIEDADE BASMG
AMOSTRAS 01-GFe 0$Gfe tE.{.2 tE{4 tE-os N-S-5 N-S.6 N-S-3

1 2 3 4 6 a

MINERAIS
PRIMÁRþSI%)

3t) 3a

.AGrocúSro 19 14
FELDSPAI O(I..KI) 34 47 41 4'l 20
ANFIBOLIO 13 oo 03 ø o3

BIOTITA 01 01 06 M TT Tr
ZIRCAO TT TT TI Tf
MINERAIS OPAUOS 01 lr Tt Tf TT

APATITA 01 Tf 01 Tt TT lr
ALLANITA TT Tf TT Tt TT

TITANITA Tt Tr Tr Tt lr TT lf

MINERAIS
sEcuNDÁRrosro/"t

Tf Tf Tr TI lr la Tr
Nc Nc Nc Nc NC NC Nc

Tr Tf Tr Tr Tr
EPIDO I O TI TT Tf Tt 01 Tf
CARBONATO Nd Nd Nd Nd Nd Nd
ALBITA TT Tf Tr Tr o1 03 02 o1
FLUORITA Tf Nd Nd Nd Nd Nd Nd TT

Tf Tr Tr Tr Tf Tr Tr Tf
Tr Tr Tr Tr Tf fr TI Tr

ARGILO-MINERAIS Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc
coMPosrçAo oo
Pr ÂGrôcl Ástô

An26 An22 A^27 Nt22 An& 4n13.

MEDIAS
26 2A v 41 m
u 5t 45 45 61 43

P 40 21 2'l 14 19 26
o 26 3l 18

a7 60 g 71 65 61 64
M" l5 07 tx¡ 0a 1'l 08 05 12

NUMERO DE PONTOS 1500 't 5{ìÍì 1srn 1500 1200 1300 1500 l5{x)

O feldspato potássico apresenta-se em, pelo menos, duas gerações a saber:

a) Feldspato potássico 1(Fk1): corresponde aos gråos, geralmente, subédricos a

euédricos, de granulação fina a média, que, algumas vezes, mostram-se subst¡tufdos

parcialmente pela biotita(Prancha 2; Foto c)-

b) Feldspato potássico 2(Fk2): ocone, geralmente, como megacristais anédr¡cos a

subédr¡cos, formados pela substituição do plagioclásio 1(microclinização). Representa o

tipo ma¡s comum. As evidências dessa substituição mostram-se traduzidas pelo

desenvolvimento de'manchas' de feldspato potássico nas regiões dos planos de

maclas(Prancha 2; Foto d) e de clivagem e nas bordas dos cristais de plagioclásio(Plr),

bem como pela presença de "fantasmas' de plagioclásio 1 no interior dos megacristais de

feldspato potássico 2(Prancha 2; Foto e). Desenvolve contatos irregulares, por vezes,

interpenetrantes, principalmente entre si e com o plagioclásio. É, invariavelmente'



55

pertltico(mesopertitas), se caracterizando pelo desenvolvimento de intercresc¡mentos de

exsolução("strings perth¡tes"; Prancha 2; Foto Ð e de substituição(como por exemplo

"films"e 'chess-board perrthites"(Prancha 3; Foto a). Geralmente, as maclas são ausentes

ou estáo mascaradas por texturas de intercrescimentos. Entretanto, localmente, são

observados os tipos xadrez(albita-pericl¡na), característico da microclina(Prancha 3; Foto b)

e Carlsbad. A luz natural, mostra aspecto "sujo", ao que tudo indica, decorrente de

alteraçòes tardi a pós-magmáticas para argilo-minera¡s. Algumas vezes, pode exibir

inclusöes de Qtzz e Qtzs(Prancha 3; Foto c) , de Pl1 e Pl2(Prancha 3; Foto d), de

anfibólio(Prancha 3; Foto e), m¡nerais opacos, apatita e, muito subordinadamente, de

zircão. Na grande maioria das vezes, os gräos ex¡bem bordas irregulares e, localmente,

entre eles podem se desenvolver bordas albíticas("swapped rims'; Prancha 3; Foto f). Muito

raramente, nos contatos entre feldspato potássico e plag¡oclás¡o, podem ser observados

intercrescimentos mirmequíticos. Algumas vezes, mostra-se fraturado e essas fraturas

podem estar preenchidas por óxido e/ou hidróxido de ferro.

Sobre a distinção do tipo de feldspato potássico(se ortoclásio ou microclina),

utilizou-se como critér¡o inicial a caracter¡zação com base no tipo de macla. Nesse sentido,

fo¡ ident¡ficado, embora localmente, o maclamento albita-per¡clina ou xadrez, caracterlstico

da microcl¡na(Smith, 1974; Brown & Parsons, 1994). Adicionalmente, comparou-se as

texturas de intercrescimentos pertíticos, aqui definidas, com diversos exemplos existentes

na literatura(Alling, 1932 e 1938; Smith, 1974, Brown & Smith, 1988, Richardson, 1988). O

resultado obtido indica que, pelo menos em parte, se trata de microclina pertítica. De

qualquer modo, para que essa dúv¡da seja sanada definitivamente necess¡ta-se de estudos

através de raios-X, af¡m de que se possa caracterizar a triclinicidade da mesma-

No que se refere ao plagioclásio, foram dist¡ngü¡dos, pelo menos do¡s tipos, com

base na morfologia, textura, origem e clo$/siçao.

O primeiro(Pl1), forma, em gerâ|, crista¡s subédricos, de dimensões média a grossa,

embora possam ocorrer gräos, relat¡vamente, mais finos, principalmente quando ocorre

formando agregados, juntamente com anfibólio, minerais opacos(MOP1) e apatita(Prancha

4; Foto a). Esses agregados se assemalham muito com estruturas cumuláticas. Entre s¡ e

com outras fases minerais, desenvolve contatos irregulares, interpenetrantes e, às vezes,

retos(principalmente com quartzo e anfibólio)- Mostra, por vezes, bordas corroldas, algumas

vezes, albitizadas("albite rims"). Nessas bordas, podem se desenvolver intercresc¡mentos

mirmequ fticos('myrmekite rims"). lntemamente, os gráos costumam ser

zonados(zoneamento normal; Smith, 1974), embora, por vezes, esse zoneamento mostre-

se mascarado pelo desenvolvimento de seric¡ta + muscovita(Mvl) t clorita(Clr) + fluorita(Fl1)

1 epidoto(Ep1) + carbonato(Prancha 4; Foto b), decorrente, da descalcificação das porções
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mais internas e mais cálcicas dos cristais(Smith, 1974; Dall'Agnol, 1980). Podem ocorrer, em

menor escala, cristais zonados irregularmente('patch zones"). Além disso, apresenta-se,

quase sempre, parcialmente substituído por Fk2. As maclas são, geralmente visfveis e os

tipos dominantes são regidos pelas leis da albita e da albita-Carlsbad. Localmente, cristais

de plagioclásio mostram-se deformados, exibindo ora maclas arqueadas, ora descontlnuas

("glade twnning"). Em grãos, relativamente, mais grossos, ocorrem, algumas vezes,

inclusões de anfibólio, minerais opacos e apatita. Em termos composicionais(determinaçäo

ótica), vâria de albita a oligoclásio cálcico(Anzz+) a andesina sódica, embora sejam mais

comuns as composições de oligoclásio cálcio (Anzo). Essas composições correspondem,

principalmente, às zonas mais internas dos grãos, passlveis de determ¡nação ótica, uma vez

que essas composições tornam-se ma¡s sód¡cas no sent¡do das bordas, até at¡ngirem Ano

nas "albite rims" Estudos realizados em microssonda eletrônica revelaram uma composição

em torno de Ansz (andesina sódica; ver mais adiante).

O plagioclásio 2(Plù , por sua vez, corÍesponde aos crista¡s, geralmente,

subédricos, por vezes, com bordas corroídas e às vezes mirmequíticas("myrmekite rims"),

de granulação fina a média, muito pouco alterados, freqüentemente límpidos, com maclas

nítidas e que costumam ocorrer, quase que exclusivamente, como inclusões no feldspato

potáss¡co 2(Prancha 4; Foto c). Apresenta composição albltica e se assemelha mu¡to à

"poikilitic albite"(Fisher, 1971)e representa, ao que tudo indica, um primeiro evento de

metassomatismo sódico(albitização 1) oconido no estágio magmático Localmente,

mostra-se levemente substituldo por Fk2 e, algumas vezes, ex¡be minúsculas inclusões,

orientadas, preferenc¡almente, de apatita(Prancha 4; Foto d).

O anfibólio é, geralmente, abundante nessa variedade de granitóide e predomina

sobre a biotita, exceto na amostra lE-o2(Tabela 3.1). Ocorre, quase sempre, como cristais

subédricos e anédricos, finos a méd¡os. Desenvolve entre si e com outras fases minerais,

contatos ¡rregulares, retos e interpenetrantes(principalmente com a biotita). Forma,

freqüentemente agregados, juntamente com plagioclásio, minerais opacos e apatita, os

quais lembram tefuras cumuláticas. Por vezes, exibem textura poiqu¡llt¡ca, cu¡as inclusões

mais comuns são de minerais opacos e apatita(Prancha 4; Foto e). Apresenta pleocrolsmo

fraco a moderado, variando de verde escuro/verde-ol¡va(Z e Y) a castanho claro/castanho-

esverdeado(X) ou verde-azulado/verde claro(Z e Y) a verde-amarelado claro ou castanho

pálido-esverdeado(X). Possui elongação positiva, ângulo de erfinção entre 60 e 28,50 e

valor médio igual a 14,50, sinal ótico negativo e ångulo 2V moderado a baixo. Mostra-se,

por vezes, em desequilíbrio, alterando-se para biotita, em lntima associação com minerais

opacos(MOPz), titanita(Titz), allanita e quartzo 3(Pranch 4; Foto f). Localmente, ocorre como
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inclusões em cristais de Pl1 (Prancha 5, Foto a) e Fk2, juntamente com minerais opacos e

apatita.

Estudos realizados através de microscopia ótica e de microssonda eletrônica

indicaram tratar-se de alumíniohastingsita a alumíniohastingsita a alumínio-ferro-

edenita(ver mais adiante). Essas composições concordam com aguelas determinadas para

os anfibólios, desse mesma facies granitóide, por Dall'Agnol(1980).

A biotita, por sua vez, ocorre em lamelas anédricas a subédricas, geralmente,

associadas ao anfibólio, embora ocona, também de forma intersticial(Prancha S; Foto b) ou

mesmo substituindo o feldspato potássico(Fk1); Prancha 2, Foto c). lssii evidencia um

segundo evento metassomático ocorrido no estágio magmático(microclinização 1). Exibe

pleocroísmo moderado, variando de castanho escuro(Z e y) a castanho claro(X), castanho

escuro-avermelhado(Z e Y) a castanho claro-amarelado(X). Eventualmente, exibe textura
poiquilítica, caracterizada pela presença de inclusões de apatita, minerais opacos(MOp1),

quartzo(QÞz), plagioclásio1 e feldspato potássico1. Apresenta-se, algumas vezes,

parcialmente cloritizada(Clr) e quando mais intensamente transformada, apresenta ao

longo de seus planos de clivagem, o desenvolvimento de epidoto(Ep2), quarÞo 4 e

"muscovita(Mv2)" e, subordinadamente, de mÍnerais opacos 3( prancha S; Foto c).

Os minerais acessór¡os- apatita, minerais opacos(MOP1"t, titanita(T¡tl 
" 

2), allanita e

zircão- associam-se, preferencialmente, às fases máficas. A apatita costuma ocorrer como

finos grãos euédricos a subédricos, ora em cristais alongados ora como formas prismáticas

hexagonais(Prancha 5; Foto d).

Os minerais opacos ocorrem em, pelo menos, três tipos, que envolvem aspectos

morfológicos, texturais e genéticos a saber: 1) coresponde à uma fase primária(MOpr) e

apresenta-se cristais, geralmente, subédricos, formando agregados com a apatita e
inclusos no anfibólio, plagioclásio I e quartzo '1, principalmente. Representa uma fase

primár¡a(Mop1); 2) cristais anédr¡cos a subédricos associados ao desequilíbrio do anfibólio

e intimamente relacionado à paragênese biot¡ta+allanitartitanita(T¡h)+quarÞo 3. Foi aqui

considerado como MoPz, 3) gräos anédricos associados à cloritização da biotita(clz). Eles

ocorrem juntamente com quartzo 4 + epidoto(Epz) + fluorita(Flz) + "muscovita(Mvr)', e

d¡spõem-se, preferencialmente, ao longo dos planos de clivagem da mesma. Adotou-se a

designação de MOPs.

A titanita é, de modo geral, pouco freqúente e ocorre como grãos subédricos a

anédricos, ora em seu hábito característico(losangular;prancha S; Foto e), ora como

cristais prismáticos alongados(Tit1)). Além disso, ocorre, ainda, em íntima assoc¡ação com

as fases atribuídas à alteração do anfibólio para biotita(Tit2)). A ailanita e o zircão são,

ainda, menos freqüentes.
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Os produtos de alteraçöes tardi a pós-magmáticas mostram-se relacionados,

principalmente, à desestabilizaçåo das fases feldspáticas e da biotita.

Associados à alteração do plagioclásio1, o par seric¡tatmuscovita(Mvl) e o

feldspato potássico 2, representam os princ¡pais produtos de alteraçáo nessas rochas, que,

de um modo geral, mostram-se pouco alteradas. As micas ocorrem em agregados

complexos de f¡níssimas lamelas, os quais mostram-se distribuídos, preferencialmente, nas

zonas mais centrais dos cristais de plagioclásio 1(zoneamento normal; Smith, 1974),

geralmente acompanhadas de clorita(Clr) e fluorita(Flr), epidoto(Epi) e, às vezes,

carbonato. Além disso, ocorrem, subordinadamente, como "patch zones" em cr¡sta¡s

zonados irregularmente. Epidoto(Epz) e fluorita(Fl2;Prancha 5; Foto f) ocorrem, ainda, como

finos grãos associada à biotita. Os argilo-m¡nera¡s estáo restritos a alteração do feldspato

potássico, ocorrendo como nuvens superpostas ao mesmo, ¡mpondolhes um aspecto

'sujo".

A albita tardia, embora pouco expresiva nessa variedade de granitóides, costuma

ocorrer segundo, pelo menos, seis variedades distintas. Excetuam-se a isso, as alb¡tas

pertíticas. Os tipos reconhecidos mostram-se, preferencialmente, assocíados ao feldspato

potáss¡co 2(Fkr) e ao plagioclásio(Plr e Ph) e foram classificados como: l) bordas alblt¡cas

desenvolvidas entre grãos de feldspato potåssico 2('swapped rims"; Prancha 6; Foto a); 2)

bordas albfticas assoc¡adas ao plagioclásio 1("alb¡te rims"; Prancha 6; Foto b); 3)

agrupamentos de albitas com formas de 'dedos' e "mãos' que se dispöem como

'invasores'dos cristais de feldspato potáss¡co, a partir de uma borda ou do contato entre

dois grãos da mesma espéc¡e(Prancha 6; Foto c); 4) fran¡as albíticas ¡ntergranulares

desenvolvidas entre dois cr¡stais de feldspato potássico, mas com e¡xos ót¡cos invertidos

em relaçäo ao cristal adjacente("coroas trocadas"; Prancha 6; Foto d); 5) 'chess-board

albite"(Prancha 6; Foto e); 6) bordas albfticas com intercresc¡mentos de quartzo,

assoc¡adas ao plagioclåsio("myrmekites rims"; Prancha 6; Foto f).

3.4.1 ,1.2- Odem de Cristalização

É do conhecimento básico em geolog¡a que as rochas ígneas são formadas a

partir da cristalização de um magma e que durante e após a sua colocação diversos

estágios de formaçäo mineral podem ser reconhec¡dos(Brown & Parsons, 1994). No que se

refere às rochas granitóides em questão(facies BASMG), apesar da superposição dos

processos de alterações tard¡ a pós-magmát¡cas àqueles de natureza magmática, os

estudos petrográficos permitiram reconhecer, pelo menos em parte, registros, ainda que

parciais, de dois estágios de formação mineral: 1) Estágio de cr¡stal¡zação
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magmática(EOM); 2) Estágio de alteração tardi a pós-magmáticas(EATPM)' A Figura 3'3

sumariza a ordem de formaçáo m¡neral nesses estágios'

3.4.'1,1.2.1- Ordem de Cristalização Magmática

Oexamepormenorizadodelâminasdelgadaspossibilitouestabeleceropanorama

abaixo para a seqüência de cristalização das fases minerais constìtutivas dessa facies

granitóide.

1-Nucleaçãoecresc¡mentodefasesminera¡sacessórias,representadas,

principalmente, por minerais opacos, apatita, t¡tan¡ta(Tit1) e zifúo. lsto é sustentado pela

presença sistemática dessas fases como inclusões nas fases minerais essenciais(quartzo 't

e plagioclásio 1) e varietais(anfibólio e biotitaxPrancha 7; Foto a)'

2- O prosseguimento desse estágio é marcado pelo aparecimento' quase

concomitante, de anfibólio e plagioclásio 1(albita-oligoclásio a andesina). lsso se justifica

pela ocorrência dessas fases formando agregados semalhantes a cumulatos, juntamente

com apatita e minerais opacos, principalmente, bem como por hospedarem inclusões

dessas duas fases precoces(Prancha 4;Foto a)' Além, disso' plagioclásio 1e

anfibólio(Prancha 7; Foto b), podem ocorref como inclusöes em cristais de quartzo I e 2,

feldspato potássico 2(Prancha 3; Foto e) e, subordinadamente' em lamelas de

biotita(Prancha 2; Foto c).

3- Embora, em grande parte, mascarados pelas paragèneses minerais relacionadas

âo estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas, sobrepostas ao evento tipicamente

magmático, a seqüência de cristalização prosseguiu com o aparecimento de quartzo 1'

feldspato potáss¡co 1 e quartzo 2' lsso pode, em parte, ser justificado pela presença, lado a

lado, de quartzo 1 e feldspato potássico 1, quartzo I e anfibólio, quartzo I e plagioclás¡o 1'

quarlzo2eplagioclásiol,quartzolequartzo2,feldspatopotássicolequartzo2equarlzo

2 e anfibólio. A relação plagioclásio 1 e feldspato potássico 1 é sempre muito confusa, v¡sto

que o primeiro encontra-se, geralmente, sendo substituído, em diferentes intensidades, por

feldspato potássico 2. lsso caracteriza um segundo evento de metassomatismo potáss¡co

(microclinização2).Ëntretanto,comoessafaciesgranitóiderepresentaotermomenos

evoluído e menos transformado do maciço, bem como não säo notic¡adas mineralizações a

ela associadas, acredita-se tratar-se de um processo de metassomatismo potássico inicial,

que marca o fim do estágio magmático e o infcio do estágio de alteraçöes tardi a pós-

magmát¡cas.lssopodesercorroboradopelodesenvolvimente,emboralocalizado'de
..myrmekitarims''(Phillips,1974)emcristaisdeplagioclásiol,osquaismostram-se

parcialmente substituidos por Fk2, evidenciando um estágio transicional de substituição'
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Esse fato é muito comum em micrloclina granitos(Riederer, 1965 ln: Smith, 1974 e pode

significar o fim do estágio magmático(Riederer, 1965 ln: Smith, 1974).

Além disso, inclusões de plagioclásio 2(Pl2), de composiçåo albitica(ver descrição

acima), em megacristais de Fk2 podem ser observadas com freqüência nas rochas

estudadas. Essas inclusões se assemelham muito ao que Fishe(1971) designou de

"poikìlitic albite" em oposição ao termo "cleavelandite" de Laves & Soldatos(1963 ln: Smith,

1974). Acerca dessas ¡nclusões, Fishe(1971), considerou que as mesmas seriam uma fase

primária, decorrente da substituição da microclina por albita(metassomatismo sódico),

produzindo "chess-board alb¡te", que se cristalizariam mais ou menos em

contemporaneidade com a microclina hospede¡ra ou um pouco antes. E seriam incorporadas

acidentalmente pelo feldspato potássico hospedeiro.

No que se refere aos granitóides estudados, a h¡pótese de que esses crista¡s de

albita teriam se cristalizados um pouco antes do hospede¡ro(Fk2), ou pelo menos uma parte

dele, parece mais coerente, visto que os mesmos mostram-se plenamente formados e ao

contato com o hospedeiro desenvolvem, algumas vezes, uma franja

mirmequitica("myrmekite r¡ms"), ao que tudo indica, reflexo de reaçöes de troca entre os dois

devido à incorporação(Prancha 4; Foto c). Outra evidência disso, é a orientação preferencial

de grupos de inclusões de albita, freqúentemente em nítida discordância com a orientação

ótica dos cristais de microclina pertítica hospedeiros(Fk2). As bordas albíticas observadas

em algumas dessas inclusöes podem ser explicadas do mesmo modo que aquelas descritas

em cristais de plagioclásio 1(Pl1), sem necessariamente representarem uma outra geração

de mirmequitas. Assim o seu desenvolvimento estaria associado a reaçôes locais de troca

entre as inclusões de albita(Plz) e o feldspato potássico hospedeiro(Fk2).

4- Assoclada às reaçöes do anfiból¡o com o líquido magmático, ao que tudo indica,

em condiçöes "subsolidus", ocorre o aparecimento da biotita, juntamente com minerais

opacos(MOP2)+allanita+titanita(T¡t 2)+quartzo3..

5- Ainda no estágio magmático, foram caracterizadas, nesses granitóides uma série

de texturas de intercresc¡mentos, envolvendo, preferencialmente, o grupo dos feldspatos.

Esses são representadas por pertitas, atribuídas, principalmente, a processos de exsolução,

onde destaca-se o tipo'string perthites"(Alling, 1938; Smith, 1974). Outros tipos de pertitas

ocorrem, estando, entretanto associados ao estágio de alterações tardi a pós-magmáticas.

São relacionados à substituição ocorrida, ao que tudo indica, em condiçóes subsofdus(

Alling, 1938; Smith, 1974; Blasi & Blasi, 1994). Dentre eles destacam-se: "fìlm perthites",

"band perthites", "vein perthites", "patch perthites" e "chess-board albite"(Alling, 1932, 1938;

Smith, 1974; Smith & Brown, 1988). Esses vários tipos ocorrem combinados, formando

pertitas compostas(Alling, 1938; Smith, 1974), embora um tipo ou outro possa ter origem
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distinta e ter sua formação associada a momentos(tempos) diferentes. Além disso, é comum

a gradação de um tipo a outro, pr¡ncipalmente quando se trata dos tipos "film", "band', "vein"

e "patch perthites"(Prancha 7; Fotos c, d, e, f).

3,4.1,1.2.2- Ordem de Cr¡stalização Tardi a Pós-magmática

Diversos autores tem estabelecido uma ordem cronológica de formação de fases

minerais nesse estágio. Dentre eles destacam-se Serebryakova(1961 ), Beus(1964), Beus &

Zalashkova(1964) Scherba(1970), Ginzburg(1970), Haapala(1977), Pollard('1983), Pollard et

al.(1983), Kinnaird(1985), Kinnaird et al.(1985b), Pollard & Taylo(1986), Taylor &

Pollard('t988), Strong(1988), Richardson(1988), Witt(1988), Pollard(1989a) e Pollard(1989b),

entre outros.

Nesse trabalho, o estudo de seções delgadas permitiu elaborar o seguinte quadro

em relação a essa questäo:

1) Os pr¡meiros indicios da formação de minerais neste estágio mostram-se

registrado através de diversas fases minerais originadas durante um segundo evento

autometassomático, de natureza potássica, que afetou, especialmente, o plag¡oclásio1(Pl1),

de composição albita-oligoclásio a andesina. No que se refere ao plagioclásio, observou-se

dois instantes de substituição do mesmo: 1) substituição parcial, em diferentes graus, por

sericita + muscovita(Mv1) + clor¡ta(Cl1) + fluorita(Fl1) + carbonato; 2) substituição por

microclina pertltica(Fk2). Essa separação no tempo deve-se ao fato de terem sido

observados "esqueletos' e "fantasmas" de Plr, com relíctos de sericita+muscovita(Mvr;

Prancha 2; Foto e), no interior de cristais grossos(> Smm) de Fk2.

2) Seguindo-se a esse evento, foi caracterizado um segundo episódio

autometassomát¡co, dessa feita, de natureza sódica(albitização 2), traduzido,

principalmente, pela albitização do feldspato potássico2 e, em menor escala, do

plagioclåsio'|. e, ao que tudo indica, pela substituição da biotita por clorita(Clz) t minera¡s

opacos(MoP3) t epidoto(Ep2) t fluor¡ta(Fl2)tquartzo 4. No que se refere à albitização, é um

processo francamente posterior à microcl¡nizaçáo do Plr, visto que as feições de substituição

são muito claras, especialmente, em relação ao Fk2(Conforme visto anteriormente). No caso

da biotita, é d¡fícil estabelecer o momento exato dessa alteração. Entretanto, a presença de

fluorita(Fh) na associação mostra uma tendência dessa alteraçäo estar relacionada a esse

segundo evento. lsso decorre do fato desse mineral se tornar, relativamente, mais bem

desenvolvido e mais abundante durante a albitização. Além disso, em amostras onde a

biotita tem conteúdos, relativamente mais expressivos(Tabela 3.I ) e encontra-se mais

preservada, a presença de albita é inexpressiva, o mesmo ocorrendo com a fluorita 2.
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Os argilo-minerais ocorrem amplamente substituindo tanto o feldspato potássico 1,

quanto o Fk2, sendo portanto, difícil posicionar sua ordem de formação ao longo do tempo

em relação a esse granitóide. Entretanto, alguns autores atr¡buem a formação dos arg¡lo-

minerais a um evento de alteração argílica, ocorrente no f¡nal do estágio de alteração tardi a

pós-magmática ou nas porções mais superiores das cúpolas dos plutons ganitóides(Silitoe

et al., 1975; Kinnaird et a1.,1985b; Pollard & Taylor, 1986; Strong, 1988; Pollard, 1989b;

entre outros).

F¡gura 3.3. Fluxograma mostrando as ordens de cristalizaçöes magmática e tardi a pós-magmática

das fases minera¡s da facies BASMG. Mac¡ço granitóide Antônio Vicente.

Estágio Magmático Minerais Opacos, Apatita, Titanita(Titr) e z¡rcão

Plagioclásiol Anfibólio -+ MOPz+Titz+QtzgtAllanita

Feldspato potássicol J Quartzol J.tJJJJ.t
üetasioctastoz J J euartzo2 ..t

..tJJ..t
J-+-+ -+ ++ ü + Biotita

Metassomatlsmo

Sódlco I
Metassomatismo

Potássicol

J <- e e Fkrê J-+ sericitarMvr+Epr ü..t J..t.t * J.

..t J J J ct1+¡¡,1ç"roonatoü

ü+ ru¡¡t"eü J Abita
JJ
JJ

Metassomatismo

Potássico 2

.t Melø¡ssomat¡smo

J sódico 2

ClztMOPgtEp2+Fl2+Qtz4+ Mv2

Alteração Argllica
.fJ

Argilo-minerais

Estágio de Alterações Tardi a Pós-magmáticas
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3.4.'1.2- Facies BASAFG e ABSG

3.4.1.2.1- Textu ra e Mineralogia

Esses gran¡tóides representam uma var¡ação composicional do BASMG.

Comparativamente a ele, esses guardam uma série de semelhanças texturais e

mineralógicas com o mesmo, mas diferem por serem relativamente mais enriquecidos em

feldspato potássico e empobrecidos em plagioclásio, anfibólio e b¡otita. Além disso, zircão,

allanita e epidoto são, em média, mais freqüentes nessas variedades de granitóides,

enquanto que titanita e apatita säo raros ou ausentes(fabelas 3.1 e 3.2). Ademais,

análises químicas através de microssonda eletrônica revelaram uma composição entre

hastingsita e a da ferro-edenita(ver mais adiante).

Tobelo 3.2- Composiçôes modo¡s do onf¡bó¡io-b¡otito s¡enogron¡lo{A8sc) e do biot¡lo-onf¡bólio s¡eno o ólcoli
FGI. Tr= troÇo; Nd= Nòo deleclodo: Nc=
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Feiçöes ligadas ao metassomatismo potássico mostram-se expressivas, embora

costumem ser mais comuns as substituições do plagioclásio 1(Plr) por feldspato potássico

2(microclinização). O desenvolvimento de sericita+/-muscovita(Mv1) é pouco pronunciado.

A albitização é pouco expressiva, sendo traduzida, principalmente, por "swapped rims" e

"albite rims", bem como por albitas intergranulares desenvolv¡das, preferencialmente, nos



64

contatos entre grãos de feldspato potássico(Fkz). Além disso, ocorrem, ainda, fluorita(Flz),

ligada principalmente à biotita) e argili-minerais(intimamente assoc¡ados ao feldspato

potássico(Fki e Fkt.

lntercrescimentos pertftícos(mesopert¡tas) são texturas muito comuns, sendo

relativamente mais freqüentes aqueles tipo "films perthites"

Em termos composicionais, ocupam os campos dos álcal¡-feldspato granitos e

sienogranitos e mostram natureza holo-leucocrát¡ca(Figuras 3.2 a e 3.2b)

Embora sejam muito semelhantes entre si, mostram algumas d¡ferenças a saber:

1) No BASAFG o anfibólio é relativamente mais abundante e está melhor preservado,

estando apenas levemente alterado para b¡otita(+allanitã+minerais opacos 2), enquanto

que no ABSG torna-se raro, uma vez que foi quase que totalmente substituído pela biotita;

2) Na facies ABSG a cloritização é relativamente intensa, afetando tanto a biot¡ta, quanto o

feldspato potássico; 3) As feições de albitização do feldspato potássico("swapped rims",

chess-board albite" e albitas intergranulares) säo ma¡s pronunciadas nos ABSG.

Em relação à ordem de cristalizaçäo das fases minerais primárias e tardi a pós-

magmáticas, não foge ao que foi estabelecido para a facies BASMG.

3.4.1.3- Facies BSGCI

3.4.1.3,1 -ïextura e Ìt¡l¡neralog¡a

Esse gran¡tóide é tipicamente desprovido de anfibólio(Tabela 3.3). A biotita

mostra-se freqüentemente cloritizada em d¡ferentes intensidades e constitu¡ o principal

máfico primário.

Composicionalmente, ocupa o campo dos s¡enogranitos e mostram natureza holo-

leucocrática(F¡guras 3.a e 3b).

Consiste essencialmente de guarÞo, feldspato potássico e plagioclásio, sendo

varietal a biotita. Os minerais acessórios são pouco abundantes, sendo mais comum o

zircão. Localmente, minerais opacos e apatita podem alcançar teores expressivos. A

clorita(Clt) é o principal produto secundário. Feições ligadas ao metassomatismo potássico

mostram desenvolvimento moderado e estão associadas, princ¡palmente, à substituição do

plagioclásio por feldspato potássico, bem como pelo desenvolvomento de sericita t
muscovita(Mv1) + fluorita(Flr) t clorita(Clr). A albitização é pouco desenvolvida e está

representada por "chess-board albite' relacionada à substituição do feldspato

potássico(Fk2) por albita, pelo desenvolv¡mento de agrupamentos de albita no contato entre

cristais de feldspato potássico(Fkz), e por "swapped rims" e "albite rims".

lntercrescimentos pertíticos são texturas comuns e predominam os tipos ""film",

"veins" e "patch pertites', embora ocorra, subord¡nadamente, o tipo "sking pertite". Além
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disso, localmente, são observados intercrescimentos granofíricos, especialmente aqueles

tipo insular, conforme Smith & Brown(1988);Prancha 8; Foto a, deste trabalho), o que

demonstra condiçöes de cr¡stel¡zação em nível crustal raso.

lobelo 3,3- Composiçòes modo¡s do biol¡lo sienogron¡lo com clor¡to{BSGCll. Mociço gronitóìde Antônio Vicenle, lr=
Nc= Nõo
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O quartzo ocofre em, pelo menos, cinco variedades definidas de acordo com a

morfologia, aspecto textural e origem. Os cinco tipos correspondem mais ou menos

àqueles definidos na facies BASMG e suas variações(BAAFG e ABSG), exceto no que se

refere ao tipo 4(quarÞo ¡ntercrescido com plagioclásio formando intercrescimentos

mirmequÍticos). Nesses granitóides, o quartzo 4 corresponde àquele associado aos

intercrescimentos granoff ricos.

Feldspato potássico e plagioclásio mostram æracterísticas textura¡s semelhantes

com aqueles decritos nos BASMG, embora, nesta facies, esse último, seja

composicionalmente mais sódico.

A biotita forma cristais anédricos a subédricos e, geralmente, ocorre em agregados

juntamente com minerais opacos(MOP2) e quartzo 3, embora possa ocorrer, também, de

forma intersticial. Apresenta pleocroísmo moderado a forle, variando de castanho escuro-
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avermelhado(Z e Y) a castanho pálido(X) ou palha. Exibe, por vezes, inclusões de apat¡ta,

zÍcão e minerais opacos(Mop r). Mostra-se, quase sempre, parcialmente cloritizada, sendo,

ainda, substitufda por minera¡s opacos(MOP2), epidoto e Qtz3(geralmente fusiforme), os

quais mostram-se dispostos preferencialmente ao longo dos planos de clivagem da

mesma(Prancha 8; Foto b).

A clorita ocorre tal qual nas facies granitóides apresentadas anteriormente. Forma

lamelas anédricas, tem pleocroismo fraco, variando de verde claro(Z e Y) a verde pálido(X)

e, às vezes, exibe cor de interferência anômala(violácea), espec¡almente, quando

associadas à cloritização da biotita(CIz).

Dentre os minerais acessórios, o zitcão é relativamente o mais freqiiente,

ocorrendo como minúsculos grãos euédricos a subédricos, intimamente assoc¡ados à

biotita ou como inclusões na mesma. Nesse último caso, pode desenvolver nít¡dos halos

pleocróicos(Prancha 8; Foto c).

Os minerais opacos apresentam-se em dois tipos bem definidos. O

primeiro(MOPr) é caracrizado por cristais, geralmente, subédricos associâdos à biotita,

zircão e apatita. O segundo(MoP2) consiste de gãos anédricos dispostos paralelamente

aos planos de clivagem da biotita e/ou clorita.

A apatita é menos freqüente, embora, localmente, possa alcançar teores

relativamente expressivos. Forma gãos, geralmente, subédricos a euédricos, via de regra,

associados à biotita, zircão e minerais opacos.

3.4.1.3.2- Ordem de Cristalização

A ordem de cristalizaçäo das fases minerais desse granitóide difere um pouco

daquela estabelecida para os granitóides vistos anteriormente. A ausência do anfibólio

decone, muito provavelmente, de reações deste com o liquldo magmático em condições

subsolidus, produzindo biotita + minerais opacos(MOPz) + ep¡doto + quartzo3. O
desaparecimento do anfibólio, ocorreu, ao que tudo indica, quando todas as fases

essenciais(quartzo I e 2+feldspato potássico 1+plagioclásio 1 e 2) estavam formadas. lsso

é justificado pela presença de inclusões dessas fases em cristais de biotita, bem como pela

cristalização intersticial da mesma. Ressaltadas essas observações, a ordem de

cristalização segue mais ou menos os mesmos caminhos descritos no caso dos granitóides

descritos anteriormente(Figura 3.3), sendo, portanto, desnecessár¡o repetí-los aqui.
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3.4.1.4- Facies AFG

3.4.1.4.1- Textura e Mineralogia

Esse granitóide representa a facies mais diferenciada e evoluída na âmbito desse

domínio do maciço. É muito pobre em máficos(biotita) e em plag¡oclásio e muito r¡ca em

quartzo e feldspato potássico(microclina pertltica), conforme pode ser observado na Tabela

3.4. Ele representa o llquido magmáticos mais evoluído na evolução dos granitóides do

maciço Antônio Vicente como um todo, ou mesmo, em relação aos granitóides dessa

região do maciço. Na Prancha 8, Foto d são mostradas as caracterfsticas texturais

microscópico dessa facies granitóide.

Localmente, apresenta textura de preenchimento, representada por m¡crofraturas

preenchidas por veios de quartzo.

As alterações tardi a pós-magmáticas sáo traduzidas pelo desenvolv¡mento de

sericita + Muscovita(Mvr) I clorita(Cl1) + epidoto(Epr) e de Feldspato potássico 2(Fk2),

associados à substituição parcial do plagioclásio1, de albitas ¡ntergranulares nos contatos

entre cristais de feldspato potássico(Fk2; 'coroas trocadas"; Prancha 8, Foto f) e por bordas

alblticas típo "swapped rims', bem como por 'chess-board albite" deconentes da

substituição do feldspato potássico(Fkz). Além disso, as lemelas de biotita mostram-se,

quase sempre, cloritizadas(Cl2), ocorrendo, ainda, como sub-produtos dessa alteração

epidoto(Epr) t minerais opacos(MOPz) t quartzo 3 e os crista¡s de feldspato potássico(Fkr

e Fk2) mostram-se, invariavelmente, afterados para argilo-m¡nerais. No conjunto, esses

produtos tardi a pós-magmáticos não se mostram muito expressivos nesse granitóide.

lntercrescimentos pertíticos são características comuns dos feldspato potássicos e

mostram representados por pertitas compostas(Alling, 1938), sendo mais freqüentes os

tipos "films", os quais gradam, por vezes, para 've¡ns" e 'bands perthites"(Prancha 8, Foto

e)

3.4.1.4.2- Ordem de Cristalização

No que se refere à seqüência de cristalização, o exame de lâminas delgadas

permitiu estabelecer o seguinte quadro:

1) As fases minerais precoces, representadas por m¡nerais opacos, zircäo e

apatita, ao que tudo ¡ndica, foram as primeiras a separar do llquido magmático gerador

desse granitóide. lsso se justifíca pela presença de inclusões das mesmas nas fases

essenciais e, mais raramente, na biot¡ta biotita.

2) Dentre as três fases essenciais, o plagioclásio 1 ¡niciou sua cristalização um

pouco antes do feldspato potáss¡co(Fk1) e do quartzol (Qtzl). Essas fases hospedam,

mesmo que localmente, inclusões de PI1.
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3) O quartzo 1 e o Fkr oconem lado a lado e desenvolvem, por vezes, contatos

interpenetrantes. lsso é ind¡cativo de uma deposição conjunta. Além disso, não foram

observadas relaçóes de inclusões entre essas fases.

4) A biotita, quase sempre cloritizada, parece uma fases tardia em relação às

demais fases primárias, visto que ocorre de forma intersiicial em relaçåo ao QÞr e ao Fkr.

5) As demais fases são claramente tardi a pós-magmát¡cas.

A Figura 3.4 mostra um esboço da seqüência de cristalização das fases minerais

magmáticas e tardi a pós-magmáticas dessa facies.
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Figura 3.4. Fluxograma mostrando as seqüências de cristalizaçÕes magmát¡ca e tardi a pós-

magmática das fases minerais da fac¡es AFG. Meciço granitó¡de Antônio Vicente.

3.4.2- Facies granitóides das porções sudEste, centro-norte e noroeste do maciço

Nessas porções do maciço predom¡nam, amplamente, biotita sienogranitos(Bsc)

com biotita monzogran¡tos subordinados (Figura 3. 1), os quais mostrâm-se afetados, em

diferentes intensidades por alterações tard¡ a pós-magmáticas. As variedades mais

intensamente alteradas foram designadas de biotita sieno ganitos alterados(BSGA) e biotita

sienogranitos intensamente alterados(BSGIA).

3.4.2.1- T€xtura e Mineralogia

São rochas de granulação grossa com variações para tipos equigranular médio e

heterogranular fino a médio, os quais exibem coloração variável, predominando as cores

rosa e cinza, mas ocorrendo, a¡nda, tipos rosa-ac¡nzentado e vermelho tijolo(Prancha 9;

Fotos a, b, c, d, e, f). Esses gran¡tó¡des apresentam-se, muitas vezes, afetados por

alteraçöes tardi a pós-magmáticas, de natureza pervasiva(Richardson, I 988; W¡tt, 1988;

Taylor & Pollard, '1988) que, por vezes, tornam-se expressivas. Esses vários tipos ocorrem

intimamente associados no campo, não tendo sido possível observar as relaçöes de contato

entre os mesmos que pudessem indicar facies distintas. Considerando que há notáveis

semelhanças petrográfìcas entre essas rochas, apesar dos contrastes de granulação e de
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coloraçäo , tudo indica, que essas variações traduzem essencialmente os efeitos das

alteraçöes tardi a pós-magmáticas que afetaram esses granitóides em diferentes

intensidades. Nas variedades onde predomina a coloração rosa observa-se que a

microclinização prevalece sobre a albitização, ocorrendo o inverso nas variedades de

tonalidades cinza. Feições com características semelhantes a essas foram descritas em

granitóides análogos da região sudeste do Pará(Gonçalez et al., 1988) e de outras regiöes

da Amazônia(Bettencourt & Dall'Agnol, 1987).

As composições modais desses granitóides encontram-se nas Tabelas 3.5, 3.6 e

3.7. Com base na importåncia das paragêneses minerais tardi a pós-magmáticas -sericita t
muscovita(Mv1) t clor¡ta(Cl1) t fluorita(Fli) r epidoto(Epr) r topåzio(Topi), microclina

pertftica(Fk2), albita, fluorita(F12), clorita(Cl2), Epidoto(Epz), allanita, topázio(Top2),

Muscovita(Mv2), minerais opacos(MOP2), e arg¡lo-minerais- aqui assumidas, e no grau de

desenvolvimento das mesmas nesses gran¡tó¡des foram caracterizadas três variedades

petrográficas: 1) biotita sienogranitos pouco alterados[BSG; sericita I muscovita(Mvr ) t
clorita(C11) + fluorita(Flr) t epidoto(Epl) t topázio(Top1), microclina pertftica(Fk2), alb¡ta,

fluorita(F12), clorita(Cl¿), Epidoto(Ep2), allanita, topázio(Top2), Muscovita(Mv2) e minerais

opacos(MOP2) < 3%, em médial; 2) biotita sienigranitos alterados[BSGft 3% < sericita +

muscov¡ta(Mvi) t clorita(Ch) t fluor¡ta(Fh) t epidoto(Epr) t topázio(Topj), microclina

pertltica(Fk2), albita, fluorita(Fl2), clorita(Cl2), Epidoto(Epz), allanita, topázio(Topz),

Muscovita(Mv2) e minerais opacos(MOP2Þ6%, em médial; 3) biotita sienogranitos

intensamente alterados[BSG|A; seric¡ta f muscov¡ta(Mvr) t clorita(Clr) t fluorita(Fh) +

epidoto(Ep1) t topázio(Topj), microclina pertítica(Fk2), albita, fluorita(Flz), clorita(Clz),

Epidoto(Ep2), allanita, topáz¡o(Top2), Muscovita(Mv2) e minerais opacos(MoP2) > 6%, em

médial. O topázio, embora ocorra sempre em baixas quantidades, é mais freqüente nessa

última variedade. Os argilo-minerais não fomm quantificados devido formarem nuvens sobre

os grãos de feldspato potássico, dando-lhes um aspecto'sujo", só observado à luz natural.

As composições modais de cada uma das variedades de granitóides dessa porçäo

do maciço(Tabelas 3.5, 3.6 e 3.7) e a dístribu¡ção dessas composições nos diagramas Q-A-

P e Q-(A+P)-M'(Figura 3.2a, 3.2b) mostram uma ampla predominånc¡a dos termos

sienogranít¡cos sobre os monzogranitos. No conjunto, são dominantes os granitóides holo-

leucocráticos(M'< 5%), embora ocorram, subordinadamente, rochas leucocráticas(M'>5%).

No diagrama Q-(n+p¡-y', embora não se observe claramente um 'trend" de variação em

termos dos constituintes máficos, nota-se que os conteúdos desses minerais são, de modo

geral, mais elevados no BSG do que nos BSGA e BSGIA. Nesses dois últimos os conteúdos

de máficos se eqü¡valem. Em relação aos constituintes essenciais, as très variedades

mostram uma grande homogeneidade composicional.
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Em amostras de mão desses granitóides, o feldspato potássico pode exibir tanto

uma coloração cinza clara ou esbranquiçada, quanto rosa. O plagioclásio, por sua vez, pode

ser esverdeado ou cinza esbranquiçado(Prancha 9; Fotos a, b).

Consistem essencialmente de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. A biotita

é o varietal, não sendo, porém, muito abundante. Como minerais acessórios primários

ocorrem zircão, minerais opacos e apatita. Os dois primeiros são mais abundantes e,

relativamente, mais freqùentes, embora seus teores nunca alcancem 1%(Tabelas 5, 6 e 7).

As fases minerais formadas no estágio de alterações tardi a pós-magmáticas, determinadas

através de microscopia ótica, estão representadas por sericita t muscovita(Mv1) f clor¡ta(Cll)

* fluorita(Flr) I epidoto(Epi) Í topázio(Top1), mícrocl¡na pertftica(Fkz), albita, fluorita(Fl2),

clorita(Cl2), Epidoto(Ep2), allanita, topázio(Top2), Muscovita(Mvz), minerais opacos(MOP2),

monazita e argilo-minerais A cassiterita está associada a esse estágio e ocorre,

preferencialmente, na variedade BSGIA.

Texturas de ¡ntercrescimentos intimamente relacionadas aos feldspatos são

abundantes e estão representadas por microclina pertítica, a qual forma, preferencialmente,

mesopertitas(Smith, 1974)- Os tipos de pertitas caracter¡zados são atrubídos tanto a

processos de exsoluçäo("shing perthites'), quanto de substituição("film", 'band", 'vein" e

'patch perth¡tes"). Esses tipos foram assim definidos com base nos princÍpios estabelecidos

por Alling(1932 e 1938), Smith(1974) Smith & Brown(1988). Os diversos tipos ocorrem

associados, constituindo pert¡tas compostas(Alling, 1938) e, por vezes, mostram gradaçóes

de um tipo a outro, principalmente, aqueles formados por substitu¡ção(Prancha 10; Foto a).

lntercrescimentos granofíricos e m¡rmequfticos são observados, localmente em

algumas amostras, sendo que os prime¡ros säo, relativamente, mais abundantes,

predominando o tipo insular, enquanto que os últimos sâo muito raros e mostram-se

representados por mirmequitas tipo "bulbous"(conforme Smith & Brown, '1988; Prancha 10,

Foto b, c, deste trabalho).

O quartzo ocorre em, pelo menos, quatro t¡po morfológicos a saber:

1) o quartzo 1 é o tipo mais comum. Se apresenta como gráos grossos, predominantemente

anédricos, os quais desenvolvem, freqüentemente, bordas corroídas e contatos irregulares a

interpenetrantes. Localmente, pode desenvolver contatos retos. Mostra-se, afgumas vezes,

deformado, fraturado e com forte e)dinção ondulante. Ocasionalmente, exibe inclusões, as

quais mostram-se representadas por feldspato potássico 1(Fkr) e plagioclásio 1(Plr).

2) o quartzo 2, por sua vez, corresponde aos cristais de granulação média e contornos

subédricos a euédricos. Costuma desenvolver contatos retos a irregulares e, às vezes, pode

apresentar-se incluso no feldspato potássico 2(Fk2).
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3) o quartzo 3 apresenta-se intimamente associado à cloritização da biotita. Forma cr¡stais,

geralmente, fusiformes, dispostos paralelamente aos planos de clivagem da mesma.

Freqüentement6 está acompanhado de minerais opacos(MOP2), epidoto(Epz) e allanita.

4) o quartzo 4 integra os intercrescimentos mirmequíticos do tipo "m¡rmekite rims'(Phillips,

1974) e granoffricos.

O feldspato potássico é mais freqtlente sob a forma de fenocristais anédricos a

subédricos(Fk2), de granulação grossa, formados a part¡r da substituição do plagioclásio 1.

Entretanto, cristais subédricos, de granulação fina a média(Fkr) são observados localmente.

O Fkz desenvolve contatos retos, ¡rregulares e interpenetrantes. Mostra-se, em geral,

parcialmente albitizado("chess-board perlhites") e transformado para argilo-minerais.

Apresenta, às vezes, bordas albíticas("swapped rims"), bem como no contato entre seus

grãos ocorrem, freqilentemente, agrupamentos de albita dispostos em bandas paralelas a

sub-paralelas, entre s¡, e com sinal ótico invertido em relação ao cristal adjascente("coroas

trocadas"; Prancha 10; Foto d). Localmente, em contato com plagioclás¡o, ocorre albita

intergranulare. Além disso, agregados de albita formando figuras tipo 'dedos" e "mãos" e

dispostos como que invadindo cr¡sta¡s de feldspato potássico 2(Fk2) costumam ocorrer,

preferencialmente, nas variedades mais ¡ntensamente transformadas(Bsc|A; Prancha 10;

Foto e ).

No que se refere ao plagioclásio, o tipo'1(Plr) é o mais comum. Apresenta-se em

cristais, geralmente, subédricos, embora ocorram, subordinadamente, grãos euédricos.

Exibe, às vezes, bordas corroÍdas, pr¡ncipalmente, ao contato com feldspato potássico(Fkz).

Desenvolve contatos irregulares e ¡nterpenetrantes e, mu¡to localmente, retos. Mostra-se

alterado em diferentes graus para: 1) sericita + muscovita(Mvr) t clorita(Clr) t flurita(Fl1) I
epidoto(Epr) t topázio(Topi); 2) microclina pertítica(Fkz). O primeiro con¡unto dessas

alterações tende a se desenvolver ma¡s intensamente nas porções centrais dos cr¡stais com

zoneamento normal(Smith, 1974), descalcificando-as(Prancha l0; Foto f). Desenvolve-se,

a¡nda, na forma de zonas irregulares ('patch zones"). Essas zonas preferenciais de

desenvolvimento dessas alterações refletem, ao que tudo indica, porçöes relativamente

mais cálcicas dos cristais(Dall'Agnol, 1980; Daoud, 1988; Teixeira & Andrade, 1992). No

BSG o epidoto consome o Ca do plagioclásio, ao passo que nos BSGA e BSGIA dá-se a

formação preferencial de fluorita. O topázio substitui a albita ou, associado à fluorita, ao

plagioclásio, relativamente, mais pobre em cálcio(Dall'Agnol, 1980). As maclas não

costumam ser muito nltidas, uma vez que encontram-se, por vezes, mascaradas pelas fases

minerais de alteração. Entretanto, onde é possível observá-las, são governadas pelas leis

da albita e albita-Carlsbad. Localmente, elas encontram-se deformadas, arqueadas ou

mostram-se mecanicamente descontínuas("glade twinning"). Às vezes, cristais de
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plagioclásio 1 apresentam texturas tipo "synneusis"(Vance, 1969; Smith, 1974; DallAgnol,

1980). Ao contato com feldspato potássico ocorrem, localmente, bordas alblticas("albite

rims" e intercrescimentos mirmequíticos do tipo "myrmekite rims"; Phillips, 1974). Em termos

composicionais(determinação ótica), é variável desde Ano(nas bordas) até An17(nas

porções mais centrais), embora sejam mais comuns as composições albita-oligoclásio

sódico(An9-17). O tipo 2 é pouco freqüente e apresenta características semelhantes àquelas

descritas, em relação a esse mesmo tipo, presentes nas variedades granitóides vistas

anteriormente.

A biotita ocorre em lamelas anédricas a subédricas, de dimensöes variáveis, desde

finas até grossas Apresenta-se ora formando agregados, ora de forma ¡nterst¡c¡al. Mostra-

se, por vezes, parcialmente cloritizada(Cl2) e, associados a essa alteração, ocorrem, ainda,

epidoto(Ep2), allanita, quartzo 3, minerais opacos(MOP2) e fluorita(Flz; Prancha 11, Foto a).

Exibe pleocroismo moderado a forte, variando desde castanho escuro-avermelhado(Z e Y) a

castanho claro-amarelado(X), castanho escuro-esverdeado(Z e Y) a castanho pál¡do ou

palha(X). Localmente, apresenta evidências de deformação traduzidas por moderada

extinção ondulante e pelo desenvolvimento de "kink-bands". Às vezes exibe inclusões de

minerais opacos(Mop1), z¡rcão e apat¡ta. Ao contato com o zircão desenvolve nítidos halos

pleocróicos.

Dentre os acessórios, o z¡rcão é o mais comum. Ocorre como minúsculos grãos,

geralmente, subédricos a euédricos, por vezes, associados à b¡ot¡ta. Os minerais opacos

são algo freqilentes e ocorrem em , pelo menos, duas variedades. A primeira(MOPr),

consiste de grãos subédricos a euédricos finos, às vezes, de hábito hexagonal, que ocorrem

ora íntimamente associados à biotita, ora como inclusões nessa. A outra var¡edade(MOPr),

mostra-se ligada à cloritização da biotita. Forma grãos alongados, dispostos paralelamente

aos planos de clivagem da mesma, especialmente, quando essa está cloritizada. A apatita é

menos freqüente. Apresenta-se como finos cristais subédricos a euédricos, assoc¡ados à

biotita e minerais opacos(MOPr), formando agregados ou como inclusôes na pr¡me¡ra. A

monazita é rara e mostra afinidades com as fases máficas. Forma cristais muito finos, de

contornos subédricos a euédricos.

No que se refere aos produtos de alteraçóes tardi a pós-magmáticas, o par

sericita+muscovita(Mv1) ocorre como finas lamelas, l¡gadas, preferencialmente, à alteração

do plagioclásio. Os argilo-minera¡s, por seu turno, formam nuvens amarronzadas( à luz

natural), íntimamente associadas aos feldspatos potássicos, dando-lhe um aspecto "sujo". A

fluorita ocorre, ora como cristais anédricos a subédricos, de granulação var¡ável, desde finos

até grossos, tanto na modalidade incolor, quanto lilás. Os cristais mais grossos(Fl2)

mostram-se, geralmente, associados à biotita(Prancha 11; Foto a), enquanto que os tipos
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mais finos costumam estar íntimamente associados à alteração do plagioclásio(Fl1). Ocorre,

ainda, localizadamente, formando vênulas, prenenchendo fraturas, especialmente, no

plagioclásio. O topázio é, relativamente, mais freqüente nas variedades mais transformadas

desses granitóides(BSGA e BSGIA). Assim como a fluorita, se apresenta como grãos

anédricos a subédricos, de granulacão variável desde fina até grossa. As variedades finas

costumam estar ligadas à alteração do plagioclásio(Top r), enquanto que os tipos

grossos(Top2) ocorrem, preferencialmente, dispersos na rocha. Algumas vezes o Top2, pode

encontrar-se envolto por auréolas de muscovita 2(Prancha l1; Foto b). A allanita, embora

não muito freqüente, pode alcançar, em algumas amostras, teores relativamente

expressivos. Costuma ocorrer, preferencialmente, assoc¡ada à biotita cloritizada como

produto dessa alteração, juntamente com epidoto(Ep2), minerais opacos(MOPz), fluorita(F12)

e quartzo 3. Forma gãos, geralmente, anédricos, dispostos, preferencialmente, ao longo dos

planos de clivagem da biotita cloritizada. A monazita é pouco freqüente. Ocorre como

minúsculos grãos, geralmente, euédricos, os quais mostram-se ora associados às fases

máficas, ora encontram-se disseminados na rocha.

A albita(albitização) pode assumir formas variadas de acordo com o modo de

ocorrência e a fase mineral a qual encontra-se associada. Assim tem-se:

1) albita tipo "swapped rims': ocorre como bordas nos contatos entre dois ou mais gräos de

feldspato potássico(Fk2).

2) albita tipo "âlbite rims": se apresenta como bordas no cristais de plagioclásio(Plr e Plz).

3) albita como "coroas trocadas": costuma ocorrer, preferencialmente, como franjas no

contato entre dois ou mais cristais de feldspato- Essas franjas mostram-se dispostas em,

pelo menos, duas gerações, ambas com sinais óticos invertidos em relação ao cristal

adjacente("coroas trocadas"; Prancha l0; Foto d).

4) albita formando agrupamentos semelhantes a "dedos"e/ou "mãos": Esse tipo se d¡spöe

como que invadindo o cristal de feldspato potássico(Fk2) hospedeiro(Prancha 10; Foto e).

5) albita tipo "chess-board albite": formam texturas semelhantes a um tabuleiro de xadrez e

se desenvolvem a partir da substuição do feldspato potássico(Prancha 11; Foto c).

6) albita intergranular desenvolvida no contato entre crista¡s de plagioclásio(Pl1) e de

feldspato potássico(Fk2).

A cassiterita é pouco abundante, mas pode assumir teores, relativamente,

importantes nas amostras ma¡s ¡ntensamente alteradas(Tabela 3.7). Mostra-se intimamente

associada à muscovita(Mvz)+clorita oxidada(Cþ) e à fluorita(Fh). Apresenta-se como finos

grãos anédricos a subédricos, de coloração castanha-avermelhada(à luz natural, prancha

11; Foto d, e)), exibe cor de ¡nterferência alta, caracterizada pela mistura de azul-
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esverdeado intenso, vermelho e amarelo e, às vezes, mostra-se caracteristicamente

maclada(Prancha 1 'l ; Foto Ð.

3.4.2.2- Ordem de Cristalização

Os estudos petrográficos voltados para o entendimento da ordem de cristalização

das fases minerais t¡picamente magmáticas cristalizadas ao longo da história de

solidificação desses granitóides, baseou-se fundamentalmente nas relações texturais entre

fases minerais e permitiu estabelecer a seguinte seqüência:

l- As fases minerais acessórias representadas, princ¡palmênte, por zircão e minerais opacos

e apatita são precoc€s em relação ao quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. lsso é

justificado pela presença dessas fases menores como inclusöes nesses minera¡s. Embora

isso seja mais frequente em relação à biotita.

2- A biotita, principal varietal, parece ter iniciado sua cr¡stalização um pouco antes do

plagioclásio(Pl1) e feldspato potássico(Fk1), visto que, localmente, em algumas amostras,

ocorre como inclusão nesses minerais e no quartzo 1. Entretanto, deve ter tido seu curso de

cristalização prolongado, uma vez que pode ser observada, também, de forma intersticial

em relação a esses minerais.

3- No diz respeito aos minerais assenciais, as evidências texturais demonstram que o

plagioclásio(Plr) e o feldspato potássico(Fki) iniciaram a cristal¡zar, pelo menos em parte,

antes do quartzo 1. As evidências disso são traduzidas pela presença, com certa freqüência,

de inclusões de Plr e Fkr nesses ultimo, não tendo sido observada o inverso. Entretanto, no

que se refere ao Fkr, pode-se notar que a cr¡stalização do mesmo se prolongou além da de

quartzo e plagioclásio, visto que ele pode ocorrer na forma intersticial.

4- A substituição do Plr por sericita t muscovita(Mv1) t clorita(Ch) f fluorita(Fli) t
epidoto(Ep1) t topázio(Topi) parece marcar o início do estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas. A Figura 3.5 sintetiza a seqüência de cristalização acima apresentada e

extende para o estágio de alterações tardi a pós-magmáticas.
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Figura 3.5. Fluxograma mostrando as ordens de cristalizaçöes magmática e tardi a pós-magmática

das fases minerais das facies BSG, BSGA e BSGIA. Maciço granitóide Antônio Vicente.



Tabela 3.5- Composições moda¡s do biotita sienogranito pouco transformado(BSG). Maciço granitóide Antônio Mcente.
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Tabela 3.6- ComposiçÕes modais do biotita sienogranito alterado(BscA). Meciço
Antônio Vicente. Ïr=traco; Nd=não detectado: Nc=não contado.
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3.4.3- Facies gran¡tóide da porção nordeste do maciço

Nessa porção do maciço(Figura 3.1) afloram, dominantemente, biotita

monzogranito(BMG), com biot¡ta sienogranito subordinado. Esses granitóides, embora

guardem muitas semelhanças com os BSGs, descritos anteriormente, d¡ferem dos

mesmos, tanto pelo seu caráter francamente monzogranítico, quanto pela distribuição

geográfica. Ademais, são rochas pouco afetadas por alterações tard¡ a pós-magmáticas.

Os dados químicos, também, ratificam a diferença(ver mais adiante).

Ressalta-se, entretanto, que ex¡stem muitas semelhanças tenurais e

mineralógicas entre o BMG e os BSGs, o que denota uma provável transição entre eles.

Em râzão d¡sso, serão enfocados, apenas, os aspectos mais caracterfsticos do BMG, afim

de que sejam evitadas repet¡ções-

3.4.3.1- Textura e Mineralog¡a

As compos¡ções moda¡s desses granitóides encontram-se na Tabela 3.8 e a

distribuiçáo dessas composições podem ser visual¡zadas na F¡gura 3.2(a, b). Na análise do

d¡agrâma Q-A-P, observa-se que das seis amostras selecionadas para as análises modais,

três são tipicamente de compos¡ção monzogranft¡ca, duas situam-se no limite entre os

campos das composições s¡enogranít¡cas e monzograníticas e uma ocupa o campo dos

sienogranitos, embora muito próximo ao limite com o campo dos monzogranitos. Além

disso, seus conteúdos modais médios, ocupam o campo das composiçöes

monzograníticas.

No diagrama Q-(A+P)-M', nota-se que a ampla maioria das amostras ocupa uma

área próxima à aresta Q-(A+P), excetuando-se a ¡sso a amostra de número 53(Tabela 3.8)

dev¡do apresentar, dentre todas, os mais eltos conteúdos de biotita(4olo) e cloríta(50/o).

Comparativamente ao BSG e suas variações(BscA e BSGIA), vistos anteriormente, mostra

conteúdos modais de plagioclásio mais elevados, mais ba¡xos de quartzo e de feldspato

potáss¡co(microcl¡na pertft¡ca), bem como apresenta-se menos afetados por alteraçöes

tardi a pós-magmáticas.

De um modo geral, é uma rocha que exibe textura hipidiomórfica equ¡granular a

heterogranular, incluindo tipos de granulação f¡na a média, média e grossa(prancha 12;

Fotos a, b), tipos equigranulares médios e porfiríticos. Apresenta coloração variável,

podendo ser rosa, rosa-esbranquiçada e rosa-acinzentada. Apesar da variação de

granulação desse granitóide, não se observa mudanças drásticas na cor dos feldspatos.

Eles säo sistematicamente rosa(feldspato potáss¡co) e cinza-esbranquiçado(plâgioclásio).

Consiste essencialmente de quartzo, feldspato potáss¡co e plagioclásio, sendo

varietal a biotita. Como minerais acessórios ocorrem zircão, minerais opacos(MoP1),
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apatita e, muito subord¡nadamente, monazita. A clorita(Clz) associada à biotita, é o principal

máfico secundár¡o, formado no estágio de alterações tardi a pós-magmáticas.

Os produtos dessas alteraçöes podem ser agrupados em, pelo menos, dois tipos

principais de associações minera¡s. O pr¡me¡ro está representado por feições, não muito

intensas, ligadas à substituição parcial do plag¡oclásio 1(Plr), traduzidas por sericita t
muscov¡ta(Mv1) + clorita(Clr) t fluorita(Flr) r epidoto(Ep1), bem como pela mÍcroclinizaçäo

do mesmo(Fk2). Essas associaçöes ev¡denciam em evento metassomático de natureza

potássica. O segundo, embora muito pouco expressivos, está representado pelo

desenvolvimento de alb¡ta(albitização) em formas diversificadas, relacionada a um evento

de metassomat¡smo sódico, ocorrido após o metassomatismo potássico , bem como pela

substituição parcial da biotita por clorita(Cl2) t m¡nerais opacos(MOP2) I ep¡doto(Epr) t
allanita + quartzo3. Esse evento afetou tanto o plag¡oclás¡o, quanto ao feldspato potássico

2. Além disso, outra feiçäo ligada à substituição do feldspato potássico está representada

por argilo-m¡nera¡s, os quais, embora sem muitas evidências, são atribufdos à alteração

arg ílica(Pollard & Taylor, 1986; Witt, 1988; entre outros).

Texturas de intercrescimentos formadas, ao que tudo indica, em condições

'subsolidus', decorrentes de processos de exsolução e de substituiçåo estão

representadas por intercrescimentos pertít¡cos.

As pertitas säo muito comuns, const¡tuem mesopertitas compostas e estão

representâdas pelos tipos "str¡ng', "films', 'band" e "vein" perthites"(Alling, 1932, 1938;

Smith, 1974). lntercrescimentos granoffricos são localizados e mostram-se relacionados às

variedades porfiríticas.

O quartzo, plagioclásio e feldspato potássico apresentam características

microtexturais semelhantes àquelas descritas àcerca dessas mesmas fases minerais que

const¡tuem a facies BSG e suas variações(BSGA e BSGIA). Por isso, não serão repetidas

aqui. Apesar disso, o plag¡oclásío mostra-se muito menos afetado por transformaçöes tardi

a pós-magmáticas e apresenta composição variável entre Ans e Anze(determinação ótica),

embora sejam mais freqüentes as composições entre Ang ê Ahrg, o que, de certa forma,

não foge mu¡to do intervalo composicional deternimado para o plagioclás¡o const¡tutivo do

BSG. A biotita alcança teores relativamente signif¡cativos em algumas amostras(Tabela

3.8), o mesmo ocorrendo com a clorita(Clz) a ela associada.

Os minerais acessórios â saber, zircão, minera¡s opacos e apatitâ são,

relativamente, mais abundantes do que na facies BSG.

As fases minerais representativas do estágio de alteração tardi a pós-magmática

mostram-se associadas aos feldspatos e à biotita. O conjunto, constituído de sericita +

rnuscovita(Mvr) t clorita(Clr) t fluorita(Flr) t epidoto(Epr), está ¡nt¡mamente associado ao
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plagioclásio e se desenvolve, preferencialmente, de modo mais intenso, nas porçöes

centraís dos cr¡staisl(cristais com zoneamento normal, Smith)1974), embora possâm

ocorrer em zonas irregulares("patch zones"). Esse fato evidencia que essas zonas eram,

relativamente, mâis cálcicas e agora encontram-se descalcificadas(Dall'Agnol, 1980, entre

outros) Os produtos de alterações, relacionados à biotita, não diferem daquilo que foi

observado na facies BSG. A alb¡ta, embora pouco expressiva, não varia mu¡to, quanto

forma e modo de ocorrência, a exemplo do que foi apresentado em relação à facies BSG.

A fluorita ocorre, ainda, em algumas amostras, ora como cristais independentes, de

granulação média a grossa, ora associados à biotita. Allanita e monazita são pouco

freqi¡entes. Os argilo-minerais mostram-se, invariavelmente, associado ao feldspato

potássico. Ocorrem sob a forma de nuvens, as quais dão aos gráos hospedeiros um

aspecto "sujo" , quando observados à luz natural.

3.4.3.2- Ordem de Cristal¡zação

Os estudos petrográficos com v¡stas ao estabelecimento da ordem de separação

das fases minerais primárias a partir do líquido magmático, permit¡ram estabelecer a

seguinte seqi¡ência:

1) Zircâo, apatita e minerais opacos(MoPl) são fases precoces em relação às fases

essencia¡s(quartzo, plagioclásio e feldspato potássico) e biotita, uma vez que ocorrem

como inclusöes em gãos dessas fases maiores;

2) inclusões de plagioclás¡o(Pl1) em cristais de quartzo(Qtzr) e de feldspato

potássico(Fkr)são indicações de que o Pl1 iniciou a sua separação, a partir do líquido

magmático, pelo menos em parte, um pouco antes do início da cristal¡zação do Qtzr e do

¡ftr;

3) quartzo 1 e feldspato potáss¡co(Fkr) desenvolvem, às vezes, contatos interpenetrantes

e, por vezes, ocorrem lado a lado. lsso evidencia que essas fases minerais passaram a se

separar do lfquido magmmát¡co mais ou menos no mesmo intervalo de temperatura e

pressåo. Entretanto, a ocorrència local¡zada de Fkr intersticial leva a se crer que o mesmo

teve prolongada a sua cristalização além da do quartzo 1;

4) a biotita é uma fase poster¡or, pelo menos em parte, äs fases assenc¡ais, uma vez que

ocorre de forma intersticial em relação às mesmas;

5) as fases minerais restantes são atribuídas ao estágio de alteraçöes tardi a pós-

magmáticas. A Figura 3.6 sintetiza as observações acima discutidas e apresenta uma

extensão em relação às fases minerais atribuídas ao estágio de alteraçöes tardi a pós-

magmáticas.
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Estágio Magmático Minerais Opacos(MOPr)' Apatita e zircåo

Plagioclásio 1

Feldspato potássicol J Quartzol

JJJ..tBiotita
J Ptasioctásio 2 ..t I ..t

't Quartzo 2 I

J <- +- rt, <-J-+sericitatMv,+Epr J Metassomatismo

JJ.ttJPotássico
J ..t J crr+Frl J,

J-+ nr¡¡t"+-ü Abita
JJ
JJ.tJ
Argilo-Minerais Argilo-minerais

de Alterações Tardi a

J Metassomatismo
J so¿rco

ClztMOPz+F lz+Qtzg

Alteração Argílica

Figuro 3.ó. Fluxogromo esquemótico moslrondo os ordens de cristolizoções mogmótico e

lordi o pós-mogmólico dos foses minerois do focies BMG do mociço gronitóide Anlôn¡o

ente.

3.4.4- Facies granitóides de ocorrência local¡zada no maciço

Além das facies granitóides vistas acima, afloram, localmente, no contexto do

MGAV, duas variedades de granitóides e corpos de greisens nåo representáveis, em

mapa, na escala de trabalho adotada. Os granitóides estão representados por

m¡cromonzogranitos(MMc) e sieno e monzogranitos granofíricos(SMGGf). Os greisens

mostram-se representados por m¡ca{uarto greisens conforme a class¡ficação proposta

por Scherba(1970) ou por mica greisen rico em quarlzo e mica greisen pobre em quartzo,

de acordo com a classificaçäo proposta por Kúhne el al.(1972 in: Stemprok, 1987).
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3.4.4.1- Facies MMG

Esse granitóide forma, ao que tudo indica, veios, diques, ou mesmo, pequenos

"stocks". De acordo com informaçõrs verbais fornecidas por geólogos da Taboca Mineração

S/A e com Sá(1985) esse granitó¡de corta a variedade BSG. Seus afloramentos ocorrem,

preferencialmente, nas porçöes NE, E, SE, central e S do mac¡ço(Anexo 1). Suas

composições modais encontram-se na Tabela 9 e a distribuição compos¡cional modal de

amostras representativas dessa facies pode ser visualizada na Figura 3.2(a, b).

tobelq 3,9 - Composiçoes modo¡s do micromonzogron¡lo{MMc) e do sienogronÌto o monzogrqn¡lo
Antõnio Vìcenle. Tr= IrqÇo; Nd= Nõo deiectqdo; Nc= Nõo conlodo.

VARIFDA DFS SMGGf
AMOSTRAS st-t A-DI NR.AV-3óA st-2c-DT ñF-R-5ô

57 5ß 59 óo ól
MINFPAI\ PPIMÁPIl-)SI%I
GUARTIO 31 30 3ó 34
Pt AGtô(ìt astc) 21 t9 l3 )4 t5

21 77 1Á

BIOTITA 0t tr Ir Tr Tf 0l
TtR(:A.) fr Ir ft lt 'lr Ir

MINERAIS OPACOS Tr Tf tf Tr Tr Tl

Tr Ir tr 1r lr Tr

MINERAIS
cE/-' 

'r.''.\ 
i o'.rc,e r

II Ir Ít Tr 02
FFIDSPATÔIFK"I N. ñ.
CLORITA oó oó 05 ñ7 oi
ATLANIIÀ N.l Nl-l N.l 07 lr Ir
FP IDÔf') ot Ir fr lr fr fr

ÀLBITA 07 od 0á TI ôt n
FTTJORITA Tr Íl h Ìr lr Ir
TOPAZIO Nd Nd N.l ñ.1

ERITA Nd N.l Nd Tf II lt
MINFRAIS .)PÂ")\ 1r Ir rr Í Tr Tr

QUARIZO I1 Ít Tf
-I¡ fr T¡

ARGII O-MINFRAIS N. N. N. Nc Nc Nc
coMPosrÇAo Do
Pt Âlìtôct Á\rô

An8-14 Anó-8 MÉDIAS Anl5 An l2 MEDIAS

a 3A 35 3? 35 12 3ó 44
¿o aÁ at 3.6 ¿3 11

P 22 3t 3ó 30 ì5 ìA
o 35 33 a? 3á

óì 61
o5 oÁ l'}3 l4

NIIMFPÔ NF PÔNTô\ ¿(lf) t Stlfi I lITì t5m

No diagrama Q-A-P, as amostras desse grupo granitóide ocupam perfeitamente o

campo dos monzogran¡tos, enquanto que no diagrama Q-(A+P)-M' situam-se um pouco

afastadas da aresta Q-(A+P), uma vez que seus teores em máficos são, em geral,

relativamente elevados, principalmente, devido aos conteúdos de clorita(Tabela 3.9).

Embora essas rochas apresentem teores algo expressivos de albita modal, no conjunto, os

produtos das alterações tardi a pós-magmáticas não são muito significativos. Além disso,
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deve ser ressaltado que face à grande dificuldade de separação entre as duas variedades

de feldspato poiássico, durante a contagem de pontos(análises modais), para o cálculo dos

valores de "A" dos diagramas Q-A-P e Q-(A+P)-M'(Streckeisen, 1976)' fo¡ considerado o

total dos feldspatos potássicos(Fkl+Fk2) + ¿¡6¡1¿. Assim a distribuição das amostras nesses

diagramas näo reflete a composição magmática original desse gran¡tóide, mas sim uma

composição modal modif¡cada pelos processos de alterações tardi a pÓs-magmáticas que

afetaram o mesmo, após sua colocação. Entretanto, como esses processos não foram

muito intensos, a composição modal atual não deve se distanc¡ar muito da composição

magmática orig¡nal desse granitó¡de.

3.4.4.'1.1- Textura e Mineralogia

Esse granitó¡de apresenta, em geral, uma textura heterogranular a equ¡granular

fina, com ocorrència localizada de textura porfirftica. Mostra coloração rosa-acinzentada a

creme(Prancha 12; Fotos c, d)).

Consiste essencialmente de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio, sendo

var¡etal a b¡ot¡ta, que mostra-se, geralmente, clorit¡zada em diferentes graus' Como

minerais acessórios ocorrem zircäo(mais freqüente), minerais opacos, apatita e allanita. Os

produtos de alterações tard¡ a pós-magmáticas estão representados pela associação

sericita t muscovita(Mv1) t clorita(Cl1) + fluorita(Fh) I epidoto(Epr) I topázio(Top1) e

feldspato potássico2, int¡mamente associados, especialmente, à subst¡tuição do Pl1 , pela

albitização dos feldspatos, bem como pela associaçäo clorita(Cl2) t minera¡s

opacos(MOP2) + allanita t epidoto(Ep, + quartzo3, associados à cloritização da biotita e

por argilo-minerais relacionados à alteração argll¡ca dos feldspatos potássicos.

Texturas de intercrescimentos mostram-se representadas, princ¡palmente' por

tipos atribuídos à subst¡tuiçäo, ocorrida em cond¡ções "subsolidus'. Såo pertitas

compostas(Alling, 1938; Smith, 1974), que, geralmente, gradam de um tipo a outro' Dentre

eles se destacam "film", "band' e 'vein perthites", embora ocorram, subordinadamente

"patch perth¡tes'. Além desses, ocorrem, localmente, intercrescimentos m¡rmequít¡cos do

t¡po "myrmekite rims"(Ph¡llips,'t974)

O quartzo ocorre em, pelo menos, quako tipos morfológ¡cos a saber:

1) quartzo 1 : ocorre, geralmente, como fenocristais ou como grãos, relativamente, mais

grossos que os dema¡s tipos. Tem contornos anédricos e mostra-se, por vezes, fraturado e

exibe forte extinção ondulante.

2) quartzo 2: é o tipo mais comum. Costuma se apresentar como grãos anédricos a

subédricos e, raramente, euédricos, de d¡mensões fina a média.
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3) quartzo 3: ocorre intimamente assoc¡ado à bíotita clor¡tizada. Foma gãos anédricos,

alongados e com aspecto fusiforme, que se dispöem paralelamente aos planos de

clivagem das fases micáceas.

4) quartzo 4: refere-se àquele que ¡ntegra os intercrescimentos mirmequlticos'

O feldspato potássico(Fkr) é, via de regra, pertltico, embora não tão rico em

pertitas como nas demais variedades de granitó¡des vistos anteriormente. Excetuam-se a

isso, os cristais de microclina pertít¡ca(Fkt, que ocorrem como fenocristais, uma vez que

eles não diferem em nada daqueles descritos nos granitóides suprac¡tados. O tipo mais

comum(Fkr) forma gãos finos a médios, de contornos anédr¡cos a subédricos, por vezes,

de bordas corroldas. Desenvolve com outras fases minerais contatos, geralmente,

irregulares e interpenetrantes, embora ocofram, subordinadamente, contatos retos. Mostra-

se, em geral, parcialmente alterado para argilo-minerais e, às vezes, hospeda inclusões,

pr¡ncipalmente, de plagioclásio. Nos contatos entre si e, algumas vezes, com o plagioclásio

pode-se desenvolver fases albfticas do tipo "swapped rims'(Smith, 1974). Os

fenocristais(Fk2) såo, geralmente, subédñcos e, por vezes, exibem bordas corroídas.

Mostram-se, relat¡vamente, ma¡s alterados para argilo-minerais e, algumas vezes,

encontram-se parcialmente substitufdos por albita('chess-board albite"; Smith, 1974).

Costuma ser, geralmente, mais enriquecido em pertitas e, localmente, mostra-se

substituíndo o plagioclásio(m¡croclin¡zação). Este fato é aqui atribuldo a um primeiro

epsód¡o de metassomatismo potássico, que afetou, em diferentes graus, os diversos t¡pos

de granitóides estudados. Eventualmente, ex¡be maclas, principalmente do tipo Carlsbad.

O plagioclásio, por sua vez, ocorÍe em duas modalidades, podendo se apresentar

tanto como grãos finos(mais comuns), quanto como fenocristais(raros). Exceto no que se

refere à granulação, as duas variedades mostram caracterít¡câs texturais idênticas.

Formam cristais anédricos a subédricos, geralmente, zonados(zoneamento normal) e

costumam estar, parcialmente, alterados a ser¡cita + muscovita(Mv1) t clorita(Clr) t
fluorita(Fll) + epidoto(Ep1) t topázio(Topt. Essa paragênese é mais acentuada nas

porçöes centrais dos gãos e constitue mais uma evidência de um prime¡ro evento de

metassomatismo potássico que re¡nou, com diferentes intensidades, sobre as diversas

facies granitóides estudadas, conforme referido anter¡ormente. Cristais geminados dos

tipos albita e albita-Carlsbad são comuns. Bordas albfticas tipo 'albite rims' são freqüentes

e formam, as vezes, m¡rmequitas("myrmekite rims'). Em termos

composicionais(determinação ótica), o plagioclásio apresenta teores de anortita variáveis

desde Ane até Anr¿, sendo, entretanto, ma¡s comuns aquelas composições em torno de

Ans.
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A biot¡ta ocorre como lamelas anédricas a subédricas' embora ocorram'

localmente, crista¡s finos e anédricos. Apresenta pleocroismo forte, variando desde

castan ho-esverdeado escuro(Z e Y) a castanho-esverdeado pálido(X), castanho escuro(Z e

Y)acastanhopálido(X)ecastanho-avermelhado(zeY)acastanho-amareladooupalha(X).

Exibe, localmente, evidèncias de deformaçào traduzidas pela presença de "kink-bands" e

por forte ext¡nção ondulante. Costuma hospedar inclusões, sendo as mais comuns de

zircão, com as quais desenvolve nÍtidos halos pleocróicos, embora àquelas de apatita e de

minerais opacos possam oconer de modo subordinado Encontra-se' quase sempre'

parcialmente transformada para clorita(Cl), a qual mostra-se, por vezes' associada a

epidoto(Ep)+quartzo(Qtz3)+minerais opacos(MOPz)+allanita e, às vezes' fluorita(Flt

Quanto aos minerais acessórios, o zitcâo é o mais comum' ocorrendo como finos

gräos subédricos a euédricos, geralmente, inclusos na biotita' A apatita' por sua vez' forma

finos cristais prismáticos(seções longitudinais), ora alongados, ora com hábito poligonal

hexagonal(seções basais), via de regra, associados às fases máficas' Os minerais opacos

ocorrem em duas modalidades. A primeira(MOPl), ao que tudo indica, representa uma fase

primária e costuma ocorrer como grãos anédricos, às vezes, subédricos' geralmente'

associados e/ou inclusos na biotita. A segunda(MoP2), mostra-se intimamente associada à

biotita cloritizada(clz) e forma grãos anédricos, dispostos, preferencialmente ao longo dos

planos de cl¡vagem da mesma.

Asfasesmineraistard¡após-magmáticasresultamdaalteraçãodo
plagioclásio[sericita + muscovita(Mv1) t clorita(Clr) t fluorita(Fl1) t epidoto(Epr) t

topázio(Topr),microclinapertítica(Fk)ealbita],dabiotita[clorita(cl,tminerais
opacos(MOP2) + quartzo(QÞs) + allanita I fluorita(Flrl e do feldspato potássico(argilo-

minera¡s).

3.4.4.1.2- Ordem de cristalização

o estudo de seções delgadas ob¡etivando ca.aclefizar a seqüência de

cristal¡zação dos constituintes minerais formados no estágio magmát¡co permitiu sumariar o

seguinte:

1) As fases minerais primárias expressas por zircão, minerais opacos(MoPr) e apatita

precederam, na seqüência de cristalização, as fases maiores representadas por quartzo'

plagioclásio e feldspato potássico e biotita. lsso é demonstrado através da ocorrèncias de

¡nclusões, das primeiras nessas últimas.

2) QuarÞo, plagioclásio e feldspato potássico, ao que tudo indica, devem ter iniciada a

cristalizar dentro de um mesmo ¡ntervalo de temperatura e pressão, haja vista que ocorrem

lado a lado e não são observadas relações de inclusões de uma fase em relação a outra.
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3) A biotita, por sua vez, parece ter se separado do líquido magmático um pouco após as

fases essenciais, uma vez que, algumas vezes, ocore de forma intersticial em relação as

mesmas.

As demais fases formaram-se no estág¡o de alteraçöes tardi a pÓs-magmáticas às

expensas dos feldspatos e da b¡ot¡ta. A Figura 3.7 ilustra resumidamente a seqüência

ac¡ma estabelecida.

tiguro 3.7. Fluxogromo esquemólico do seqÜêncio de cristol¡zoçöo mogmótico e lordi o

pós-mogmólico dos foses minerois do Tocies MMG. Mociço gronilóide Anlônio vicenle.

3 .4.4.2- Facies SMGGf

Essa variedade de granitóide tem distribuiçäo aleatória no interior do maciço, foi

amostrada nas porções S, central, N, e SW do mesmo(Anexo 1).

Em termos modais(Tabela 3.9 e Figura 3.2), varia de sienogranito a monzogranito,

é pobre em biotita, com conteúdos, quase sempre, inferiores a 1o/o e possui teores

relativamente elevados de clorita(3olo a 7o/o). Ê.m amostras local¡zadas a allanita pode

Estágio Magmático Minerais Opacos(MOPr), Apatita e zircão
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ocorrer em conteúdos algo expressivos(7%). Em relação às paragêneses tardi a pós-

magmáticas, elas são muito incipientes.

3.4.4.2.1- Textura e M¡neralogia

De modo geral, apresenta textura hipidiomórfìca heterogranular, f¡na a média e

exibe coloração rosa a rosa-acinzentada(Prancha 12; Fotos e). Apresenta abundantes

intercrescimentos granofíricos, os quais mostram-se representados pelos tipos insular,

cuneiformes, vermicular e 'radiating fringe'(conforme Smith & Brown, 1988; Prancha 12,

foto f, deste trabalho). Guarda muita semelhança textural e mineralógica com o

micromonzogranito.

Cons¡ste essencialmente de quarEo, feldspato potássico(microclina pertltica) e

plagioclásio, sendo varietal a biotita. Como minerais acessór¡os ocorrem zircão e minerais

opacos(MoPi). A clorita(Clr) representa o principal produto do estág¡o de alterações tard¡ a

pós-magmáticas e mostra-se int¡mamente associada à biotita, embora ocorram, ainda,

minerais opacos(MoP2) t ep¡doto(Epr) + esfalerita t quarEo 2. As outrâs fases minerais

ligadas a esse estágio mostram-se representadas por sericita + muscovita(Mv1) +

clorita(Clr) t fluorita(Flj) e Fk2, deconentes da substitu¡ção parcial do plagioclásio1(Pl1) e

argilo-minerais, relacionados à alteração dos feldspatos potássicos.

O quartzo ocorre em, pelo menos, três variedades a saber:

1) quartzo 'l : forma cristais, geralmente, subédricos a euédr¡cos, de granulação,

dominantemente, média, os quais apresentam-se, via de regra, envoltos por franjas

granofíricas e que encontram-se inseridos em uma matriz, também, granoffr¡ca

fina(Prancha 12, Foto Ð.

2) quarlzo 2: ocorre intimamente associado à biotita cloritizada e clorita(Cl2). Forma grãos

alongados e fusiformes, que se dispõem, preferencialmente, ao longo dos planos de

clivagem das mesmas. Mostra-se, geralmente, associado aos minerais tclorita(Clt

topacos(MOP2) t epidoto(Ep1) + esfaleritatallanita.

3) quartzo 3: constitui os intercrescimentos granofíricos, juntamente com o feldspato

potássico(Fk2), e pode assum¡r formas diversas, sendo mais comuns os tipos insular, radial

e vermicular, ocorrendo, subordinadamente, o tipo cuneiforme. Essas designaçöes foram

aqui assumidas de acordo com Smith & Brown(1988).

O feldspato potássico, por sua vez, é essencialmente pertftico e raramente

apresenta-se maclado, mas quando essas são evidentes, mostrâm-se govemadas pelas

leis de Carlsbad. Ocorre em, pelo menos duas variedades. O primeiro tipo(Fk1), está

representado por cristais, geralmente, euédricos a subédricos, de granulação,

dominantemente, média, os quais encontram-se, por vezes, envoltos por uma franja
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granofírica, à semelhança do que ocorre com o quartzo tipo 1. Mostra-se imerso em uma

matr¡z essencialmente granoflrica, mais fina. Costuma estar, parcialmente, alterado para

argilo-minerais, os qua¡s o recobrem como uma nuvem, dando-lhe um aspecto "sujo",

quando observados à luz naturtal. Localmente, mostra-se substituindo o plagioclásio 1 e as

ev¡dências a esse respeito são expressas pela presença de rellctos ou "fantasmas' de Pl1

no interior do mesmo. O outro tipo(Fk2), forma intercrescimentos granoffricos com o Qtz s.

O plagioclásio(Pl1) ocorre, geralmente, como cristais anédricos a subédricos, de

granulação média, imersos na matriz granoflrica. Apresenta-se, apenas, levemente

alterado para sericitatmuscovita(Mv1)tclor¡ta(Clr)tfluorita(Flr), exibe maclas nltidas, sendo

mais comum aquelas regidas pelas leis da albita. Gräos zonados säo pouco abundantes.

Em termos composicionais, s¡tua-se entre An12 e Anrs(determinação ótica).

A biot¡ta forma lamelas, predominantemente, anédricas, embora possam ocorrer,

subord¡nadamente, grãos subédricos. Mostra-se, quase sempre, cloritizada em diferentes

graus. Exibe pleocroismo moderado, variando de castanho escuro(Z e Y) a castanho claro-

esverdeado(X). Algumas vezes hospeda inclusões de zircâo e ao contato com o mesmo

desenvolve nftidos halos pleocróicos. Associados à cloritização ocorrem, aínda, m¡nerais

opacos2, esfalerita, allanita, quartzo 2 e, mais raramente, ep¡doto1 .

Dentre os minerais acessórios, o zircão é o mais freqüente, embora nunca seja

abundante. Ocorre como finos grãos subédricos a euédricos, geralmente, associados às

fases máficas, em especial, à biotita e à biotita cloritizada. A allanita é pouco freqi¡ente,

mas em amostra localizada assume teores, relativamente, importantes(Tabela 3.9). Ocone

como crista¡s anédricos a subédr¡cos, intersticiais e, geralmente, associadois à clorita(Clz).

Os minerais opacos ocorem ora como cr¡stais subédricos, associados à biotita(forma

primária; MOPI), ora como cristais anédricos, intimamente ligados à cloritização da

biotita(MOPr), os quais mostram-se dispostos, preferencialmente, ao longo dos planos de

clivagem da mesma.

A clorita(Clz) apresenta-se, na maioria dos casos, como lamelãs anédricas

formadas às expensas da biotita, as quais ocorrem entremeadas com a mesma. Exibe

pleocroÍsmo fraco, variando de verde abacate(Z e Y) a 'palha'(X).

No que se refere às paragêneses tipicamente lardi a pós-magmáticas,

sericita+muscovita(Mvl)tclor¡ta(Clr)tfluorita(Flr), ocorem intimamente associadas à

alteração do plagioclásio e costumam se concentrar nas porções centra¡s dos cristais

"hospedeiros"(cristais com zoneamento normal),embora possam formar aglomerados em

forma de 'patch zones'( cristais zonados irregularmente). Em relação ao feldspato

potássico2(microclina pertítica), as evidências de substituiçäo são traduzidas pela presença

de "fantasmas" ou rellctos de plagioclásiol no interior dos cristais de Fkz, bem como pela
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ocorrência de "patch"(manchas) de Fkz desenvolvidas ora nas bordas dos grãos de Pl1, ora

nas zonas de clivagem do mesmo. Feições semelhantes a essas são descritas por

Serebryakova(1961), Beus & Zalashkova(1964) e Witt(1988). Além dessas fases, ocorrem

outras gerações associadas à substitu¡ção da biotita. Elas estão representadas por

clorita(Clz) t minerais opacos(MOP2) t quartzo(Qtz2) + esfaleritatallanita t epidoto(Epr). Os

argilo-minerais estão ligados preferencialmente aos feldspatos potássicos e, embora de

difícil posicionamento temporal, paracem estar relacionados a um processo de alteração

argflica ocorrido no fìnal do estágio de alterações tardi a pós-magmáticas. Eles apresentam-

se sob a forma de nuvens superpostas aos cristais de Fkr e Fkz, atribu¡ndo-lhes um aspecto

"sujo", quando observados à luz natural.

3.4.4.2.2- Ordem de cristalização
. As observações petrográficas com vistas à caracterizar a ordem de cristalização

magmática das fases minerais constitutivas desse granitóide indicaram o seguinte

seqüència:

'l) As fases minerais acessór¡as representadas por zircão apatita e minerais opacos(MoP1)

são precoces em relação às fases essenciais e à biotita. lsso é sustentado pelo fato desses

minerais ocorrerem com inclusões nessas fases maiores.

2) Quartzo, plagioclásio e feldspato potássico ocorrem lado a lado, não tendo sido

observadas relações de inclusões entre os mesmos. Além disso, o elevado conteúdo de

fases intercrescidas(intercrescimentos granofíricos), dificultou a observação das relações

entre eles. Ass¡m, ao que tudo indica, quartzo, plagioclásio e feldspato potássico iniciaram a

cristalizar dentro de intervalos de temperatura e pressão mais ou menos eqüivalentes.

3) A biotita, principal máfico primário, é posterior, pelo menos em parte, visto que ocorre,

algumas vezes, de forma intersticial em relaçåo às fases essenciais.

4) As demais fases estão asociadas ao estágio de alteraçäo tardi a pós-magmática.

A Figura 3.8 mostra um esboçado resumido acerca da ordem cronológica de

cristalizaçäo mineral acima apresentada, onde está, também inclufda, a seqüência

aproximada de formação das fases minerais relacionadas ao estágio de alterações tardi a

pós-magmáticas.
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Figuro 3.8. Fluxogromo esquemólico do seqüêncio de cristolizoçõo mogmól¡co e tordi
pós-mogmólico dos foses minerois do focies SMGGf. Mociço gronilóide Anlônio Vicenie.

3,4.4.3- Geisens

Os greisens formam tanto corpos tabulares, ao que tudo indica, alojados em

fraturas e/ou falhas das facies BSG , quanto podem se apresentar como zonas sob a forma

de'manchas", formadas a part¡r da intensa alteração prevasiva(Taylor & Pollard, 19BB) de

porçöes dessa facies granitóide. Nesse riltimo caso, parecem representar um estágio

avançado das variedades BSGA e BSGIA- Eles foram amostrados em superffcie(prancha

1; Foto a) e através de um furo de sondagem(Prancha '13; Fotos a, b).

As oconèncias em superflcie apresentam-se ¡ntensamente intemperizadas, fato

que dificultou a caracterização da existência ou nåo de uma estruturação interna. Mesmo

ass¡m, pode-se caracter¡zar duas variedades de greisens, tomando-se por base a textura e

a mineralogia: 1) "muscovita-quartzo greisen; 2) quartzo-clorita greisen.

No que se refere às oconências em sub-superflcie, pode-se identificar, pelo

menos, do¡s tipos texturais, integrantes, ao que tudo indica, de uma zona alterada, pelo

menos em parte, pervasivamente. No sentido do granitóide intensamente alterado para a

zona de greisen 'sensu stricto"(Sherba, 1970; Stemprok, 1987), ocorrem duas variedades

textura¡s a saber: 1) clorita-'siderofilita"-"muscovita"-quadzo greisen méd¡o a
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grosso(CSMQGG; Prancha 13; Foto a); 2) clorita-"siderofilita"-'muscovita'-quartzo greisen

fino(CSMQGF; Prancha 13; Foto b).

Todos os tipos acima caracterizados foram classificados como mica-quartzo

greisens conforme a proposição de Sherba(í970) ou, ainda, como mica greisens ricos em

quartzo e mica greisens pobres em quartzo, de acordo com a classificação proposta por

Kühne et al.(1972]' in: Stemprok, 1987). A Figura 3.9 mostra a distribu¡ção das amostras no

diagrama quartzo-fluor¡ta+topázio-mica(conforme proposição de Kühne et al. , 1972 .ln:

Stemprok, 1987) e a Tabela 3.10 mostra a composições modais desses greisens.

3.4.4.3.1 - Muscov¡ta-QuarEo Greisen(MQGs)

Em amostra de mão, essa variedade se apresenta como um agregado ou mistura

de massâs minerais verdes e esbranquiçadas, que, texturalmente, lembra a facies

granitóide da qual se originou, resguardando-se, entretanto, os efeitos da greisenização.

Ao microscópio, apresenta textura hipidiomórfica heterogranular e granulação amplamente

variável, desde tipos finos até grossos. Constitui-se essencialmente de quartzo e

muscovita(mica branca), os quais se apresentam em proporções mais ou menos

eqüivalentes, embora o quartzo ocona em conteúdo levemente superior. Como fases

minerais menores ocorrem zircão, minerais opacos, allanita, esfalerita, rutilo e cassiterita.

O quartzo apresenta-se como cristais, geralmente, anédricos, por vezes, com

bordas corroídas, embora ocorram, subordinadamente, grãos subédricos e, mais

raramente, euédricos. Possui dimensões variåveis, desde finas até grossas, embora sejam

mais comuns as dimensões média a grossa. Desenvolve contatos irregulares, suturados e,

às vezes, retos. Mostra evidências de deformação, estando, por vezes, fraturado e

exibindo forte eninção ondulante. Apresenta, a¡nda, subgrãos de deformação, os quais são

mais nítidos nos cristais mais grossos.

A muscovita(mica branca) forma lamelas anédricas, subédr¡cas e, mais raramente,

euédricas, finas, dispostas em agregados. Exibe relevo ondulante fraco e apresenta cores

de interferências altas, destacando-se o amarelo, o vermelho e o azul intenso cintilante(ver

mais adiante).

A allanita é algo freqüente, embora nunca seja abundante. Apresenta-se como

grãos anédricos de granulação fina, por vezes, bastante alterados, os quais mostram-se,

por vezes, associados à muscovita. Algumas vezes, encontra-se d¡sposta,

preferencialmente, ao longo dos planos de clivagem da mesma.

O zircão é menos freqüente e apresenta-se ora como grãos arredondados,

anédricos, ora com hábito pr¡smático, euédricos, por vezes zonados, embora possam

ocorrer subordinados cristais subédricos. Os minerais opacos costumam ocorrer como
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grãos finos e anédricos, em geral, em íntima associação com a muscovita. A esfalerita, por

sua vez, ocorre como grãos, via de regra, anédricos, quase sempre, associados à

muscovita, os qua¡s, dispöem-se, por vezes, paralelamente ao logo dos planos de clivagem

da mesma. A cassiterita e o rutilo ocorrem em teores muitíssimos reduzidos e apresentam-

se como finissimos gãos anédricos disseminados na rocha.

3.4.4.3.2- Quartro-Clorita G reisen(QCGs)

Em amostra de mão, esse t¡po, se caracter¡za por uma tel:tura mu¡to fina, com

tendència afanltica, exibe aspecto maciço e apresenta uma coloraçåo verde ol¡va escuro.

Ao microscópio, mostra textura hipidiomórf¡ca heterogranular f¡na(Prancha 13; Foto c).

Consiste essencialmente de clorita(mais abundante) e quartzo(Tabela 3.1 0) e, muito

subordinadamente, seric¡ta+muscovita. Como fases minerais menores ocorrem esfalerita,

allanita, zircão e minerais opacos.

O quartzo, ocorre como finos grâos anédr¡cos, embora ocorram, localmente,

cristais de dimensöes médias. Desenvolve contatos irregulares, apresenta evidências de

deformação, traduzidas por fraturas e uma moderada ext¡nção ondulante e, por vezes,

mostra-se, parcialmente, encoberto por fÏnas lemelas de sericita+muscovita.

A clorita costuma ocorrer como finas lamelas anédricas, embora posam ocorrer

cristais médios e subédricos. Forma, em geral, agregados, os quais mostram-se, por vezes,

envolvendo grãos de quartzo. Às vezes, pode formar agregados, nos quais as lamelas

individuais apresentam-se dispostas de forma radial. Apresenta pleocroísmo fraco,

variando de verde "abacate" (Z e Y) a verde claro-amarelado(X) e apresenta-se,

parcialmente oxidada.

A esfalerita é relativamente a mais abundante. Costuma ocorrer como grãos

anédricos, finos a médios em fnt¡ma associação com a clorita oxidada ou superpondo-se

ao quartzo. A allanita ocorre come grãos finos 3 médios, anédricAs a subédricos, por

vezes, oxidados, os quais mostram-se ora dispersos na rocha, ora associados à clorita. O

zircão é algo freqüente. Apresenta-se, quase sempre, como finos grãos subédricos a

euédr¡cos, que mostram-se, por vezes, zonados e encontram-se dispersos na rocha.

Algumas vezes, ocorre envolto por franjas de óx¡do/h¡dróxido de ferro. O minerais opacos

costumam se apresentar como f¡nos grãos anédricos associados à clorita e à esfaler¡ta.

3.4.4.3,3- Clorita¡S¡derofi lita"r'flluscovita"4uarEo Greisens(GSMQGS)

Essa variedade refere-se tanto aos termos de granulaçáo média a grossa(Prancha

'13; Foto d), quanto àquela de granulação fina(Prancha 13; Foto e). Devido à grande
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semelhança composicional e mineralógica serão abordados coniuntamente, afim de que

sejam ev¡tadas repetiçöes.

O termo fino corresponde à porção, aparentemente, mais afastada do granito e,

ao que tudo indica está relacionado a fraturas desenvolvidas no termo médio a grosso.

Exibe estrutura laminar, m¡l¡métrica, e coloração negra(Prancha 13; Foto f). A estrutura

laminar, embora muito nítida em amostras de mão(Prancha 14; Foto a), não é nítida ao

microscópio. Deve, contudo, corresponder a uma laminação de fluxo de material, visto que,

mesmo ao microscópio, não foram observadas qua¡squer evidências de estruturas de

natureza tectógena. Sua nitidez, na escala mesoscópica, deve-se, provavelmente, a um

leve efeito de intemperismo. Essa variedade passa bruscamente para o tipo de granulaçâo

méd¡a a grossa, ¡sotrópico, de coloração cinza escura, situado na zona mais próxima ao

granito. Esse termo passa gradativamente, para a variedade de granitóide intensâmente

alterada(BSG|A), de coloração rosa, conforme pode ser observado na Foto f da Prancha

13. Nesse caso, corresponde a manchas ou zonas de greisens originadas por alteração

pervasiva do granitóide progenito(facies BSG)

Em ambas as variedades, näo foram observadas diferenças m¡neralógicas

marcantes, exceto pelo maior enr¡quecimento em cassiterita na variedade de granulação

média a grossa. Esse fato é, ainda, mais acentuado, próximo à passagem para a

variedade fina.

De modo geral, essas duas varíedades texturais de greisens consistem

essencialmente de quartzo, "muscovita", "siderofil¡ta", clorita e restos de b¡olita. Como fases

minerais menores ocorrem zircão, minerais opacos, cass¡terita, fluorita, monaz¡ta e topázio.

O quartzo ocorre em, pelo menos, duas modalidades texturais e morfológ¡cas. A

primeira(QÞr) corresponde a cristais médios a grossos, geralmente, anédricos, por vezes,

com bordas conoídas. Desenvolve, muitas vezes, contatos irregulares e interpenetrantes e

mostra evidências de deformação, as quais são traduz¡das por uma forte extinção

ondulante, pela presença de fraturas e por subgrãos de deformação. É morfologicamente e

texturalmente muito semelhante ao quartzo tipo 1 descrito nos granitÓ¡des, aos quais esses

ge¡sens estão associados(BSG, BSGA e BSGIA). O segundo tipo(Qtzz) forma grãos finos,

geralmente anédricos, mostra-se intimamente associado às fases micáceas e, em muitas

amostras, apresenta-se orientado, preferencialmente, definindo, ao que tudo indica, uma

l¡near¡dade de fluxo(Prancha 14; Foto b), decorrente de um evento de silicificação

relacionado à geisenização(Stemprok, 1987).

A "muscovita" ocorre como finas lamelas anédricas, formando agregados

complexos, juntamente com clorita e siderofilita, bem como com restos de biotita oxídada,

minerais opacos e quaftzo 2. Apresenta relevo ondulante e exibe cor de interferência alta,
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caracter¡zada por uma mistura de cores, dentre as qua¡s destacam-se o azul intenso, o

amarelo e o vermelho, embora ocorram, localmente, lamelas com tonal¡dades cinza. A

"siderofilita", difere da muscovita devido apresentar pleocrolosmo fraco, variando de

marrom claro pálido(Z e Y) a incolo(X). Análises químicas obtidas através de microssonda

eletrônica revelaram que se trata de variedades de fengita, as quais variam de Li-Al micas

a Mg-Al micas(ver mais adiante).

A clorita forma lamelas anédricas, de granulação fina e exibe pleocroísmo fraco,

variando de verde oliva(Z e Y) a verde claro pálido(X). Mostra-se, quase sempre,

parcialmente alterada para "siderofilita" e muscovita, podendo, ainda, se encontrar oxidada.

A biotita ocoffe como restos, ao que tudo indica, da biotita primária. Apresenta-se

como lamelas cloritizadas e oxidadas, de granulação fina, média e grossa. Exibe

pleocroísmo moderado, variando de castanho escuro-avermelhado(Z e Y) a castanho-

amarelado(X) e apresenta cor de interferência caracteristicamente baixa'

O zircão é pouco abundante e ocofre como finos cristais subédricos a euédricos,

por vezes, zonados, associados, preferencialmente, às fases micáceas, tanto como

inclusöes, quanto ao lado delas.

os minerais opacos costumam ocorrer em, pelo menos. duas modalidades

morfológicas. o primeiro tipo ocorre como grãos médios a grossos, subédricos, dispersos

na rocha. o segundo tipo, forma cristais finos e anédricos, os qua¡s mostram-se

intimamente associados à alteração das fases micáceas, dispondo-s/e ao longo dos planos

de clivagem das mesmas.

A fluor¡ta é abundante em algumas amostras. ocorre como cristais anédricos a

subédricos, médios a grossos, disseminados na rocha. Pode ocorrer, ainda, formando

vênulas e veios de dimensões milimétricas(Prancha 14; Foto c).

A cassiterita, por sua vez, pode alcançar conterldos algo significativos em algumas

amostras, espec¡almente, naquelas representat¡vas das variedades médias a grossas, nas

porções próximas à passagem para o tipo fino(Prancha l4; Fotos d, e). Apresenta-se como

grãos flnos anédricos a subédricos, por vezes, formando agregados. Mostra-se associada,

preferencialmente, aos agrupamentos de clorita ox¡dada. Os cristais costumam apresentar

coloração castanho- avermelhada ou caramelada e, às vezes, mostram-se

caracteristicamente maclados(Prancha 14; Foto f).
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Tabela 3.10- Composições modais dos muscovitaquarÞo greisen(MQGs), quartzo-clorita greisen(QCGs) e clorita-
'siderofilita'-"muscovita"nuartzo greieen(CSMQGs). Maciço granitóide Antônio Vicente. Tr= traço; Nd= Náo detectado; Nc=
Näo contado.

VARIEDADES MQGs QCGs CSMQGe
AMOSTRAS NR.AV-384 NR-AV-

268
NN-AV.IN6 NN-4V.41 NN-AV-TOP-3 NN.AV.TOP.7

62 63 u 65 66 67
illNERALOG|Aío/61
QUARTZO 51 48 56 59 62 60
MUSCOVITA 48 0 't7 13 17 17
SIDEROFILITA Nd Nd 17 12 15 't6
CLORITA 0 49 I 12 03 05
BIOTITA Nd Nd Tr Tr Tr Tr
ztRcAo Tr Tr Tr Tr Tr Tr
ALLANITA Tr Tr Nd Nd Nd Nd
MONAZITA Nd Nd Tr Tr Tr Tr
MINERAIS OPACOS Nd 02 Tr Tr ïr Tr
RUTILO Tr Nd Nd Nd Nd Nd
FLUORITA Nd Nd Tr Tr Ír 0'l
TOPAZIO Nd Nd Tr t Tr Tr
CASSITERITA Tr Nd Tr 01 Tr r
o 100 100 100 to0 100 100
A 0 0 0 0 0 0
P 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE
PONTOS

I 500 1500 1500 1000 1370 1 100

¡lcrltr+lq&le

Figura 3.9. Diagrama triangular quartzo-fluorita+topázio-mica(Kühne et al., 1972. ln: Stemprok, 1987)

mostrando a distribuiçäo das variedades dos greisens associados à facies BSG, BSGA e BSGIA do

maciço granitóide Antônio Vicente e do greisen associado ao maciço granitóide Mocambo.

t
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3.4.5 - Discussão e Consideraçöes Finais

Os trabalhos de fotointerpretaçáo e de campo, bem como os estudos

petrográficos, realizados no âmbito do maciço granitóide Antônio Vicente, revelaram

a existência de diversas facies petrográficas representadas, principalmente, por

granitóides a biotita e anfibólio, de composiçÕes monzogranítica, sienogranítica e

álcali-feldspato granítica, granitóides a biotita, dominantemente monzogranítico e

granitóides a biotita sieno a monzogranítico, heterogranulares e, às vezes,

equigranulares, de granulaçáo média a grossa e coloração variável, ocorrendo

tipos rosa, rosa-acinzentados, cinza e vermelho tijolo. Além desses, ocorrem'

localmente, tipos granitóides finos traduzidos por micromonzogranito e sieno a

monzogranito granofírico, bem como zonas e corpos de mica greisens, veios

hidrotermais, a base de clorita, e veios de fluorita.

Os granitóides mostram-se afetados, em diferentes intensidades, por

alteraçÕes tardi a pós-magmáticas, dominantemente, pervasiva(Taylor & Pollard,

1988), embora, localmente, possam apresentar caracteríticas de alteraçäo fissural.

Elas se desenvolveram através de dois episódios autometassomáticos principais, os

quais mostram-se, por vezes, superpostos. As evidências petrográficas mostraram

que o primeiro episódio é dominantemente potássico, enquanto o evento

subseqüente mostra natureza sódica- Os estágios finais dessas alterações estão

representados por argilização e silicificação, culminando com greisenização. As

facies granitóides mais intensamante alterados e os greisens hospedam

mineralização de cassiterita, fluorita e, subordinadamente, topázio, etc.

A ausência de estruturas marcantes no interior do corpo, o seu caráter

francamente discordante em relação às estruturas das suas encaixantes e a

natureza das mesmas, bem como a presença de intercrescimentos gráficos e

granofíricos em grande parte dos granitóides do maciço, demonstram gue a

colocaçáo do corpo granitóide, como um todo, se deu em nível crustal raso. Além

disso, a relação cristaislíquido não deveria ser muito elevada quando da colocaçäo

(Pitcher, 1979). Tais aspectos tem sido verificados sistematicamente em outros

granitos anorogênicos ou pós{ectônicos da Amazônia (Dall'Agnol et al., 1987;

Gastral, 1987; Gonçalezetal.,1988;; Daoude, 1988, entre outros).

A Figura 3.10 mostra os principais pontos de ocorrência das facies

granitóides mais ¡ntensamente afetadas por alteraçöes tardi a pós-
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magmáticas(BSGA e BSGIA) e de greisens, no interior do maciço gran¡tóide Antônio

Vicente(Teixeira & Dall'Agnol, 1991). Foram, também, indicadas, nessa figura, as

áreas dos principais depósitos aluvionares de cassiterita, onde se desenvolveram,

entre os anos de 1980 e 1990, os trabalhos de lavra realizados pela Taboca

Mineração S/A e de potencial econômico comprovado. A presença de topázio foi

destacada por ser um mineral restrito às facies mais intensamente alteradas. O

exame dessa figura evidencia claramente a estreita relaçâo entre as áreas ricas em

m¡neralizações de cassiterita e topázio e aquelas onde ocorrem as facies

granitóides mais intensamente afetadas por alterações tardi a pós-magmáticas.

Observa-se, ainda, a ausência de mineralizaçÕes nas porções nordeste e sudoeste

do maciço. lsso evidencia a íntima relação entre as mineralizações de cassiterita e

topázio e os diferenciados mais evoluídos do maciço, ou seja, o BSG, BSGA e

BSGIA. Entretanto, é importante ressaltar que as facies álicali-feldspato graníticas e

sienograníticas, ocorrentes nas porçÕes sudoeste e centro-sudoeste do maciço,

também originadas de magmas muito evoluídos e silicosos, não se encontram muito

afetados por alterações tardi a pós-magmáticos e a ef as não säo registradas

notícias de mineralizações associadas, nem tampouco, foram observados indfcios

das mesmas durante os estudos petrográficos realizados neste trabalho. lsso indica

que as soluções tardias ricas em voláteis(agentes das alteraçoes tardi a pós-

magmáticas) desempenharam um papel fundamental na remobilização, transporte e

deposição da cassiterita, topázio e fluorita, entre outras fases, e sem elas não

haveria condições de gerar depósitos importantes(Teixeira & Dall'Agnol, 1991).

A Tabela 3.1'l sintetiza as principais características petrográficas acerca dos

granitóides e dos greisens associados desse maciço, obtidas através de

microscopia ótica.

(NSl"rTUto DE GEöôtÉñct.Ag - $üts... lttÈLioTECA _
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Figura 3.10- Mapa de amostragem resumindo os pr¡ncipais pontos de ocorrência das facies

gran¡tóides ma¡s intensamente afetadas por alterações tardi a pós-magmáticas(BSGA e BSGIA) e de

greisens no interior do mac¡ço granitóide Antonio Vicente. São indicadas também as áreas

aluvionares enriquecidas em cassterita e topázio(Teixeira & Dall'Agnol, 1991)
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3.5- Química Mineral

No åmbito do maciço granitó¡de Antônio V¡cente foram realizadas através de

microssonda eletrônica um total de 70 análises pontuais quantitativas(WDS), assim

discriminadas: 15 de anfibólio,04 de biotita, 13 de clorita,06 de muscovita,05 de minerais

opacos, 15 de plagioclásio e l2 de feldspato potássico pertítico_ Foram realizadas, ainda,

análises semi-quantitativas(EDS) através de microscopia eletrônica de varredura(MEV), as
quais envolveram essenc¡almente a caracterização de fases minerais acessór¡as, incluindo

os minerais opacos, em amostras de granitóides(22 análises) e de greisen(13 em

amostras).

3.5.1 - Análises através de M¡crossonda Eletrôníca

3.5.1 .1- Análises químicas em Anfibólio

Essas análises envolveram essencialmente os anfibólios presentes nas facies
granitóides BASMG e BASAFG. Em ambos os casos foram anal¡sadas porções do centro

dos cristais, bem com entre o centro e a borda e das bordas. As análises químicas e suas

respectivas fórmulas estruturais são apresentadas no Anexo 2

Tomando-se por base os parâmetros das fórmulas estruturais (Ca+Na)B e NaB,

recomendados por Leake(1978) e Leake et al.(i997), calculou-se os mesmos para os

anfibólios estudados, obtendo-se os seguintes valores: 1) de acordo com Leake(1g7g) -

(Câ+Na)B > 1,67 e NaB < 0,67, com CaB > 1,34: 2) de acordo com Leake et al.(1997) -

(Ca+Na)B > 1,00 e NaB < 0,50, com CaB > 1,50. Concluiu-se, portanto, que em relação

aos quatro principa¡s grupos de anfibólios, se trata de anfibólios cálcicos, conforme é

ilustrado pela Figura 3.1 1 a, b.

Utilizou-se em seguida o diagrama Mg/(Mg+ps 2*¡ versus TSi(Figura 3c, pg 1033,

Leake, 1978; F¡gura 2, pg 5, Howthome, 1981), com vistas à classificação dos mesmos.

Nele(Figura 3.12a) observa-se que, entre as amostras da facies BASMG, não há uma

grande variação composicional. Dentre as 11 amostras estudadâs, 07 s¡tuam-se no campo

correspondente a hornblenda hastingsítica magnesiana(análises 1C1 , 2C1, 3C1 , 4C2, SCz,

9C3 e 18C5), 01 no limite entre esse cãmpo e aquele da hornblenda ferro-edenít¡ca(análise

19C5), 01 no campo da hastingsita magnesiana(anál¡se 6C2) e 02 no campo da

hornblenda hastingsltica(análises l0C3 e I iC3).

No que se refere às amostras da facies BASAFG, o total das análises ocupa a
mesma posição no diagrama. Elas incidem na linha limítrofe entre os campos da

hornblenda feno-edenítica e da homblenda hastingsÍtica, em posição n¡tidamente diferente

daquelas ocupadas pelas análises das amostras da facies BASMG.
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Posteriormente, foram aplicadas as recomendações de Leake et al.(1997). Embora

esses autores tenham apresentado uma série de modificaçöes àcerca da nomenclatura e

classificaçäo dos anfibólios, foram mantidas muitas das recomendações de Leake(1978) e

Havrrthorne(1981). Em funçäo disso, as amostras foram lançadas no diagrama

(Mg/(Mg+Fe2*) versus Si(Figura 3.12 b). Aquelas pertencentes à facies BASMG incidiram,

em sua ampla maioria, no campo da hastingsita, com uma única amostra'plotando"em cima

da linha divisória entre os campos da hastingsita e da ferro-edenita. Devido apresentarem

Alrv>1,00, foram nominados de alumlniohastingsita(l0 amostras) e alumíniohastingsita a

alumínio-ferro-edenita(01 amostra). Em relaçäo às amostras da facies BASAFG, todas

incidiram em cima da linha limítrofe entre os campos da hastingsita e da ferro-edenita.

Apesar da grande semelhança entre os dois grupos de anfibólios estudados, eles se

distinguem claramente, nos dois diagramas(Figuras 3.12a,3.12b). lsso decorre do fato das

amostras da facies BASAFG apresentarem, de um modo geral, teores, relativamente, mais

elavados de Si, em relação à ampla maioria das amostras da última facies BASMG(exceto

em relação à análise 19C5) e, principalmente, devido possuírem conteúdos muito mais

baixos de Mg e teores mais elevados de Fe2* e, conseqüentemente, apresentarem razöes

Mg/(Mg+Fe2*), muito mais baixas do que aquelas da facies BASMG.
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Figura 3.11. Diagrama de classificação dos anfibólios Na x (Ca+Na) mostrando a

distribuiçåo composicional dos tipos presentes em granitóides do maciço granitóide Antônio

Vicente, com base nas recomendações da IMA e conforme Leake(1978), Hawthorne(1981)

e Leake et al.(1997): a) Facies BASMG; b) Facies BASAFG. As linhas tracejadas são os

limites apresentados por Leake(1 978).
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Figura 3.12a. Diagrama de classificação dos anfibólios TSi X Mg/(Mg+Fe2*) mostrando a

distribuiçåo compos¡cional dos tipos presentes em granitóides do maciço granitóide Antônio

Vicente, com base nas recomendações da IMA e conforme Leake(1978) e Hawthorne(1981.

A linha tracejada representa o l¡mite proposto por Hawthorne(1981), Simbologias de acordo

com a Figura 3.1 1 a, b.

Figura 3.12b. Diagrama de classificação dos anfibólios Si x mostrando a

diskibuição composicional dos tipos presentes em granitóides do maciço granitóide Antônio

Vicente, com base nas recomendaçöes da IMA e conforme Leake et al.(1997). Simbologias

de acordo com a Figura 3,1 1 a, b.

Essa distinção, bastante nítida, entre as composiçöes dos anfibólios das duas facies

estudadas, é coerente com as observaçóes petrográficas, visto que a facies BASAFG
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representa uma variaÉo faciológica mais evoluída em relação à facies BASMG, no âmbito

do mac¡ço. A variação composicional do anfibólio entre as duas facies está ligada, por sua

vez, à mudanças composicionais ocorridas durante a diferenciação magmát¡ca desses

granitóides.

Além das diferenças composicionais marcantes observadas entre os anfibólios das

duas facies granitóides estudadas, observa-se, também, que os grãos anal¡sados

apresentam pequenas variações químicas, as quais oconem tanto a nfvel intemo de um

mesmo cristal(variaçäo ¡ntragrãos), quanto entre os gråos individualmente(variação

intergrãos).Na Figura 3.13a nota-se uma nítida correlação negativa entre(Fe3.+Alv) e

(Mg+S¡+Fe2-) em relação às amostras das facies BASMG e BASAFG. Os valores de

(Fe3.+AlM) decrescem no sentido do BASMG para o BASAFG, ocorrendo o ¡nverso no que

se refere aos valores de(Mg+$i+ ps2).

Czamanske & Wones(1973) realizaram um estudo detalhado nas fases minerais

biotita, anfibólio e piroxênio de unidades monzoníticas, granod¡oriticas e graníticâs de

Finnmarka(Noruega). As variações compos¡ciona¡s observadas nos anfibólios presentes

nos monzonitos e granodioritos foram consideradas atlpicas, tendo sido interpretadas, pelos

referidos autores, como sendo reflexo de cristalização sob cond¡ções progressivamente

oxidantes, onde a média das razões Fe2*/Fe2*+Mg dos anfibólios analisados mudou de 0,58

no monzonito para 0,29 no granod¡orito. Nos anfibólios estudados neste trabalho, essa

razão aumenta de 0,61 na facies BASMG para 0,91 na facies BASAFG, contrastando com o

que foi observado por Czamanske & Wones(1973). Assim. a variação composic¡onal

observada entre os anfiból¡os das facies BASMG e BASAFG reflete, ao que tudo indica,

uma reduçáo nas condiçöes de oxidação, durante a dfterenciação magmática, no sentido da

facies menos evoluída(BASMG) para aquela mais diferenciada e, relativamente, mais

silícica(BASAFG). Adicionalmente, aumentam, no mesmo sentido, os conteúdos médios de

TiOz, NazO e de MnO e decrescem, embora muito levemente, os teores médios de AlzO: e

de KzO.

No que se refeæ às análises realizadas em cristais individuais de anfibólio da facies

BASMG, nota-se, em relação ao grão 1, uma leve correlaçäo negativa entre (Fe3*+ Alv) e

(Mg+Si+Fe2.) no sentido da análise 3(centro) para a análise 2(região entre o centro e a

borda), que passa para uma correlação posit¡va no sentido da análise 2 para a análise

1(borda). A conelaçäo negativa observada entre as análises 3 e 2 deve refletir rea@es de

substituição, as quais podem ser ilustradas pela reação 2b( substituição Tschemakítica)

apresentada por Czamanske & Wones(1973, pg. 360). O mesmo é válido em relação às

análises4 contra 5, dogrão 2,9 contra 7 e 8 dogrão 3e 10 contra 11 do grão 4.

Na Figura 3.13b, também é clara a distinçáo composicional entre o grupo de

anfibólios da facies BASMG e aquele s da facies BASAFG, em relação aos parâmetros Alv
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versus (NA+K). Observa-se uma correlação negativa entre os mesmos, com o decréscimo

dos conteúdos de Alv no sentido do BASMG para o BASAFG. Os valores de (Na+K) ,

embora varie internamente em cada grupo de anfibólios, são mais ou menos equivalentes

nos dois conjuntos como um todo, s¡tuando-se entre 0,50 e 0, 54.

Na Figura 3.13c, nota-se uma perfeita correlação negativa entre (Na+Fe3-) e

(Ca+Mg+Fe'z-), onde os valores de (Na+Fe3t) decrescem acentuadamente no sentido da

facies BASMG para a facies BASAFG, ocorrendo o inverso com os valores de

(Ca+Mg+ps2.¡. Como os valores de Na são mais ou menos eqüivalentes nos dois grupos

de anfibólios, a diminuição nos valores de Fe3* e o aumento de Fe2* no sentido da facies

BASMG para a facies BASAFG, pode ser explicada por uma mudança nas cond¡ções de

oxidação, as quais tomaram-se, ao que tudo indica, mais reduzidas durante a

diferenciação magmática desses granitóides, c¡nforme visto anter¡ormente.

Considerando os gãos individuais de cada facies, observa-se em relaçåo ao BASMG

uma correlação negativa entre: 1) a análise 3(centro) contra a 2(enke a borda e o centro) e

entre essa última e a 1(borda), do grão 1;2) a análise 4(centro) contra a s(entre a borda e o

centro)eentrea6(centro) e a s(entre a borda e o centro), do grão 2; 3) a anál¡se g(centro)

contra a 8(entre a borda e o centro) e entre a 7(entre a borda e o centro) contra a 8(entre a

borda e o centro)., do grão 3; 4)aanálise 1o(entre a bordaeo centro) contra a 1'l(borda).

Em relaçáo à facies BASAFG, notia-se uma correlação negativa entre a análise

12(centro) contra a l3(entre a borda e o centro) e entre 12(centro) a 14(borda), do grão 1.

Essas variações podem ser ilustradas pela substituiçäo t¡po 3(Riebeckítica) de

Czamanske & Wones(1 973).

Como conclusão, pode-se dizer que nos anfiból¡os estudados oconeram, pelo

menos, dois tipos de substituições paralelas(emparalhadas), as quais são ¡lustradas pelas

substituições Tschermakltica e Riebeckítica.

No diagrama Alv x Mg/(Fe3*+MgXFigura 3.13d) observa-se uma leve correlação

positiva, onde tanto Alv, quanto Mg/(Fe3.+ Mg) diminuem no sent¡do da facies BASMG para

a facies BASAFG, caracterizando dois grupos muito distintos de anfibólios. Este fato

confirma as observações apresentadas acima, e mostra que as variações composicionais

exibidas pelos dois grupos de anf¡bólios estáo ligadas, em grande parte, à redução nas

condições de oxidação durante a evolução magmática dos granitóides em tela, no sentido

da facies BASMG para o BASAFG.

Na análise do diagrama Fe3* versus fii + Fe'?.XFigura 3.13e), nota-se uma clara

corrrelaçäo negativa entre Fe3* e (Ti+Fee), onde Fe3* decresce no sentido da facies

BASMG para a facies BASAFG, ocorrendo o inverso com (Ti+Fe2-). lsso demonstra uma

redução nas condições de oxidação no sentido do BASMG para o BASAFG e confirma as

observaçöes anteriores. Além disso, os conteúdos médios de TiOlAnexo 2) aumentam de
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1,79% no BASMG para 1,87o/o no BASAFG, evidenciando condições menos oxidantes no

mesmo sentido. Esse enriquecimento relativo de Fe2* e Ti no sentido da facies mais

evoluída(BASAFG) é uma forte indicação da existência de condições menos oxidantes

durante a cristalização dos anfibólios dessa facies em relação aos anfibólios da facies

BASMG.
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Figura 3.13- Diagramas de correlaçöes êntre cátions dos anfibflios das facies BASMG e

BASAFG do maciço granitóide Antônio Vicente: a) (Fe3- + Alrv) x (Mg+ Si+ Fe'-); b) Al'u x

(Na+K); c) (Na+Fe3-) x (Ca+Mg+ Fe2*¡; d¡ Alrv x (Mg+Si+Fe2*); e) Fe3* x (Ti+Fe2-).

3.5.1.2- Análises qufmicas em Biotita

Em relação a essa fase mineral, foram realizadas quatro análises pontua¡s em um

único grão da amosha(SL-9B-DT), pertencente à facies BSG. Os Anexos 3 e 3.1 mostram

as análises realizadas na biotitas estudada, bem como suas fórmulas estruturais.

3.5.1.2.1- Compoe¡ção qulmica, or¡gom e natureza

As análises da biotita estudada mostram que o cristal investigado, pelo menos na

área analisada, não exibe variaçöes importantes, sendo sua qulmica praticamente

constante(Anexos 3 e 3.1). Os valores de XFe são iguais a 0,85.

Nockolds(l947), real¡zou um estudo comparativo entre a composiçäo qulm¡ca de

biotitãs de diversos tipos rochas lgneas, em diferentes assoc¡açöes paragenéticas,

estabelecendo, estatf sticamente, com base nos seus conteúdos de MgO, ferro total(como

FeO) e AlzOs, três áreas composicionais, preferenciais, de associaçðes: 1) campo da b¡otita

associada com muscovita, topázio, etc; 2) campo da biotita não acompanhada por outros

minerais máficos; 3) campo da biotita associada com hornblenda, piroxênio ou ol¡vina.

Em relaçäo as análises da biotita estudada, quando lançadas no diagrama

apresentado por Nockolds(1947; Figura 3.14 deste habalho), observa-se que as mesmas

incidem no campo "ll", referentes às biotitas não acompanhadas de outros minerais

máficos. lsso é coêrente com as observações realizadas através de microscopia ótica, uma

vez que a facies hospedeira da biotita estudada(facies BSG), é desprovida de outra fase

máfica importante, sendo a b¡otita seu principal máfico primário. No diagrama tr¡angular

(FeO+MnO) -1OxTiOz - MgO de Nach¡t(1994. ln: Borges, 1997), Figura 3.15, nota-se gue os

quatro pontos analisados incidem no campo das biotitas magmáticas(campo "4" ). O mesmo



ocorre em relação ao diagrama MgO - FeOr - AlzOs de Gokhale(1968), apresentado na

Figura 3.16. Nesse diagrama as quatro análises incidem no campo das biotitas magmáticas.

Figura 3.14.- Diagrama triangular (FeO1)-Mg-Al2O3 baseado em Nockolds(1947) mostrando as

composiçÕes de biotitas em diferentes associações minerais. Campos: 1= biotita associada à

muscovita+topázio+fluorita+etc.; 2= biotita näo acompanhada por outras fases máficas; J = biotita

associada à hornblenda, piroxênio e/ou olivina. As análises constantes no diagrama säo da amostra

SL-gB-DT da facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente.

Figura 3.15.- Diagrama triangular (FeO+MnO) - (1OxTiOz) - MgO de Nachit(1994. ln: Borges , 1997)

mostrando a distribuiçåo composicional da biotita da amostra SL-9B-DT, da facies BSG do maciço

granitóide Antônio Vicente. A = campo das micas magmáticas; B = campo das micas magmáticas

reequilibradas.
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Figura 3.16- Diagrama triangular FeOr - MgO - AlzOs mostrando a projeçäo composic¡onal da biotita

da amostra SL-9B-DT, da facies BSG do mac¡ço granitóide Antônio Vicente. As linhas cheias

delimitam o campo composicional de biotitas de rochas fgneas conforme(Nockolds, 1947) e a linha

tracejada separa biotitas magmáticas de biotitas metamórfìco-metassomáticas, conforme

Gokhale(1968).

No diagrama Mg-Al1(Figura 3.17), que expressa a relação entre o quimismo das

biotitas e as séries magmáticas de rochas granitóides, apresentado por Nachit et al.(1985),

as análises das biotitas estudadas s¡tuam-se perfeitamente no campo dos granitóides das

séries subalcalinas. lsso é, também, concordante com o qu¡mismo de rocha total da facies

BSG(ver mais adiante).
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Figura 3.17.- Diagrama Mg - Al(total) de Nachit et al.(1985) mostrando a distribuiçäo composicional da

biotita da amostra SL-9B-DT, da facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente.
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3.5.1.2.2- Classificação e Representaçäo Gráfica

A classificação mais comum aplicada às micas trioctaédricas é devida à

Foste(1960b), que se baseou no sítio de ocupação octaédrica.

Para efeito de classificação da biotita estudada, utilizou-se inicialmente diagrama

triangular R3.(Al3- , Fe3n + Tia* )- Mg - R'?.(Fe'?* + Mn2n ) de dessa autora, Figura 21 deste

trabalho. Nele, observa-se que as composições da biotita analisada caem entre o campo

das micas trioctaédricas do tipo siderofilitas e lepidomelanas de pegmatitos e a área de

concentração das biotitas ferrosas, embora muito próximo do primeiro.

Figura 3.18.- Diagrama triangular R'1Mg- R'- de Foste(1960b), mostrando a relação entre (Al'',

Fe3., Ti), Mg e Fe2* (Mn2) em micas trioctaédricas e a posiçäo ocupada no diagrama por análises de

b¡otita da amostra SL-gB-DT , da facies BSG do maciço grânitóide Antôn¡o Vicente,

Em seguida, ut¡lizou-se o diagrama Alvr versus Mg/(Mg+ps'?.¡ de Guidotti('l984),

Figura 22 deste trabalho. Nesse nota-se que as composiçöes da biotita incidem na região

composicional das annitas(entre annita e annita aluminosa), tendendo a uma compos¡çäo

mais annítica alum¡nosa.

[l;ìi;; ìisii-- I
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Figura 3,19.- Diagrama Al'' versus ) de Gu¡dotl¡(1984) mostrando â dishibu¡gäo

composicional da biotita da amostra SL-9B-DT, da fecies BSG do maciço gran¡tó¡de Antônio Vicente.

A= annita; F=flogopita; FA= flogopita aluminosa; AA= ann¡ta alum¡nosa;S= siderofilita; E=

Kz(Mg+AlzXAl+Si+Ozo)(OH)n.
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Finalmente, utilizou-se o diagrama (Fer+Mn+Ti-Alv') versus Mg-Li apresentado por

Tischendorf et al.(1997). De acordo com esses autores, o L¡ é um componente essencial nas

micas de rochas granitóides diferenciadas, pegmatitos e aplitos e a falta de determinação

dos conteúdos desse elemento nessas rochas gera a perda de importantes informaçöes

petrogenét¡cas, bem como leva a erros sistemáticos nos cálculos das fórmulas estruturais

das micas trioctédricas e dioctaédricas formadas nesses ambientes.

Como a mica estudada pertence a esse tipo de ambiente, calculou-se os canteúdos

de Li a partir da equação sugerida por Tindle & Webb(í990), modificada ligeiramente e

recomendada por Tischendorf et al.(1997). De posse dos resultados, utilizou-se o diagrama

acima referido(Figura 3.20). Nele, observa-se que três anál¡ses da biotita estudada "plotam"

inteiramente no campo composicional da lepidomelana e uma no campo da siderofilita, com

todes as análises situando-se no quadrante das Mg-Fe micas( quadrante " 1" )

,r.û -3.o -2'o -t.o 0.0

M9FL.

Figura 3.20.- Projeçäo da composição da biotite da amostra SL-gB-DT, da facies BSG do maciço

granitóide Antônio Vicente, no diagrama (Mg-Li) versus (FeT+Mn+Ti - Alvr¡ de Tischendorf et al.(1997).

Lp=lepidomelana; Febt=ferro-biotita; Mgbt=magnésio biotita; Sd=sidefofìlita; Fg=flogopita;

Plt=protolitionita.

3.5.1.2.3- Gondições de Cristalização

Com base no qu¡mismo da biotita e no trabalhos experimentais desenvolvidos por

Wones & Eugste(1965), Rutherford( 1973) e Hewitt & Wones(1975), pode-se determ¡nar

alguns parâmetros que atuam e influenciam as condiçóes físico-químicas de cristalização

dessa mica, tais como o Log fO2 e a temperatura de cristalização aproximada da mesma.

Em relação à biotita estudada, a aplicação do seu quimismo ao trabalho experimental

apresentado por Wones & Eugster(1965), deve ser encarada com reserva, visto que as

análises realizadas não dosaram, diretamente na microssonda eletrônica, os conteúdos de

Fe2* e Fe3*(conforme visto anteriormente). Em vista disso, os cálculos da temperatura de

cristalização, da biotita aqui estudada, bem como aqueles do Log da fO2 ,estimâdos com
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base no estudo exper¡mential de Wones & Eugster(1965), devem ser vistos apenas como

estimativas de referência.

Os minerais opacos foram caracterizados, em parte, através análises semi-

quantitativas(EDS) por microscopia eletrônica de varredura, em amoslms das variedades

mais alteradas(BSGA e BSGIA) da facies BSG. O óxido analisado foi princ¡palmente

ilmenita(dominante). Tal paragênese difere daquela definida e utilizada no trabalho

experimental desenvolvido por Wones & Eugster(1965), uma vez que esses autores

utilizaram apenas magnetita na pargênese com a biotita.

No diagrama Fe2*- Fe3* - Mg(Wones & Eugster, '1965; Figura 3.21 deste trabalho)

nota-se que a composição da biotita estudada situa-se abaixo da curva 'buffe/ (tampão)

Fe2S¡O4 - S¡O2 - Fe3Oa(faialita-quartzo-magnetita). lsso evidencia que a b¡ot¡ta em questâo

cristalizou em baixas condições de fugacidade de oxigênio. Esses dados quando

transportados para o diagrama T(oC) versus Log fO2 a 2Kb, de Wones & Eugster(1965),

Figura 3.22 deste trâbalho, indicam condi@es de cristalizaçáo em ambiente com Log fO2

muito baixo, de aproximadamente -18,5 e temperatura variando entre 808,30C e 8250C.

Os os valores obtidos para o Log {O2 são compatfveis com o esperado, sendo

coerente com as observações apresentadas acima, visto que a biotita estudada mostra-se

enriquecida em Fe2* em detrimento ao Fe3*, cujos teores variam entre O,O427 e 0,261(Anexo

3). Além disso, de acordo com Middelaar & Keith(1990), as altas razões Fe2*/Fe3* e a
ausência de magnetita e titanita em grânitos do Sistema Can Tung, indicaram condições

redutoras nos fluidos magmáticos e hidrotermais do referido sistema. Considerando essas

observaçöes e extrapolando-as parE¡ a biotita, aqui estudada, nota-se que há uma

concordåncia com esses autores, visto que a biotita em questäo possui elevadas razões

Fe2* /Fe3* . Esse fato permite, então concluír que a mesma cristalizou em condições

magmáticas redutoras,

Em relação à temperatura, o valor parece um pouco elevado, considerando que a

biotita estudada cristalizou tardiamente em relação aos minerais essenciais plagioclásio,

quartzo e feldspato potássico, embora essa temperatura esteja dentro dos limites de

estabilidade de uma biotita magmáticâ(Brown & Fyfe, 1970).

Objetivando melhorar esses resultados calculou-se os conteúdos de FeO( óxido de

ferro ferroso) através da equação de Bruiyn et al.(1983; ln: Salonsaari, 1995, pg. 94). A

partir dos conteúdos de FeO, calculados, e dos teores de FeO(total), obtidos através da

microssonda eletrônica, pode-se calcular também os teores de FezOs. De posse desses

resultados, foram recalculadas as fórmulas estruturais correspondentes a cada

análise(Anexo 3.1). Assim, foram recalculadas as proporções Fe2* + Fe3* + Mg=100%. Os

resultados obtidos foram lançados nos diagramas de Wones & Eugste(1965), F¡guras 3.21

e 3.22, deste trabalho.
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Na Figura 3.21, as análises plotaram entre as curvas tampão Ni-NiO e Fe3Oa-Fe2O3,

embora muito próximas da primeira, indicando reduzidas condiçöes de fugacidade de

oxigênio. Na Figura 3.22 observa-se que o Log fOz situa-se em torno de -16,80 e a

temperatura de cristalização da biotita entre 695,8oC e 710,40C. Esses resultados säo mais

realistas e estão mais de acordo com as observaçÕes petrográficas, em relação as

estimativas apresentadas anteriormente.

te?' 90

Figura 3.21- Representação composicional da biotita da facies BSG do maciço granitóide Antônio

Vicente no diagrama triangular Fez* - Fe3* - Mg de Wones & Eugste(1965). Circulos vermelhos

correspondem as análises onde os conteúdos de FeO foram calculados por via úmida; clrculos azuis

representam as análises onde os conteúdos de FeO estimados a partir da equação de Bruiyn et

al.(1 983; ln: Solansaari(1 995).

Figura 3.22- Representaçäo composicional da biotita da facies BSG do maciço granitóide AntÕnio

Vicente no diagrama T - Log/O2 pa'a pressåo total de 2Kb segundo Wones & Eugste(1965). I =
curva tampäo FegO¿-FezOsi ll = curva tampäo Ni-NiO; lll = curva tampäo FezSiO¿-SiOz-FesO¡. Os

números pequenos do interior do diagrama representam as relações Fe2*- Fe3*-Mg da Figura 24.

Simbologias de acordo com a Figura 3.21.

c=Fez Sio¿-S¡o2 -Fe2 04
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3.5.1.3 - Análises químicas Em Clorita

As cloritas constituem um grupo de minerais com estrutura em camadas, que sob

vár¡os aspectos, se assemelham às micas e cujas principais ocorrências correspondem a

produtos de alteração hidrotermal de rochas eruptivas, em xistos cloríticos e em sedimentos

argilosos juntamente com minerais argilosos(Deer et al., '1966). Nos granitóides estudados

elas mostram-se relacionadas ao estágio de alteraçöes tardi a pós-magmát¡cas e ocorrem

associadas tanto à alteração do plagioclásio primário(designada como clorital ), quanto à

biotita(designada como clorita2). Os gräos analisados correspondem à clorita 2(Cþ) e dizem

respeito às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG.

Neste contexto, foram realizadas um total de 13 análises pontuais ass¡m

discrimminadas: 03 análises em dois grãos de clorita da facies BASMG(amostra 01-Gfe), 07

análises em três gräos da facies BASAFG(amostra |G-SN-1'l) e 03 anál¡ses em u.m gräo da

facies BSG(amostra SL-9B-DT).

Adicionalmente , foram ¡ealizadas, ainda, quatro análises pontuais em um grão de

clorita da amostra NN-AV-IN-10 de clorita-siderofil¡ta-muscovita-quartzo greisen. Os

resultados analíticos obtidos, bem como as fórmulas estrutura¡s encontram-se no Anexo 4

3.5.1.3.1 - Composição química

As cloritas analisadas nesse trabalho mostram, em relação às facies granitóides e

greisen estudados, uma nít¡da vãriação composicional. Os teores médios de Si são mais

elevados na facies BASAFG(2,S0 - 2,97Yo), decrescendo no sentido das facies BASMG(2,44

- 2,51o/o) e BSG( 2,23 - 2,27o/o) e do greisen(1,96 - 2,38), sendo porém mais baixos neste

último. FeO(total) e MnO aumentam no sent¡do da facies BASMG para BSG, o FeOl

decresce no sentido dessa últ¡ma para o greísen, enquanto que o MnO aumenta. Os

conteúdos de CaO e TiOz decrescem no sentido do BASMG para o BSG e deste para o

greisen. Os conteúdos de AlzOs e de MgO são mais elevado nas facies BASMG, decrescem

nas amostras da facies BASAFG e voltam crescer no sentido da facies BSG. No greisen o

Al2O3 assume os mais elevados valores, enquanto que o MgO torna-se inexpressivo. F e Cl

estão quase sempre presentes na grande maioria das amostras, com o F assumindo os

mais altos valores na clorita da facies BASMG(0,07 - 0,35%) e os mais baixos nas cloritas

da facies BSG( 0,00 - 0,11%) e do gre¡sen(o,oo - 0,01), ocorrendo o mesmo com o Cl.

3.5.1.3.2- Substituições

Cathelineau(1988) utilizou um modelo matemát¡co algébrico para calcular a

contribuiçäo de cada um dos membros fìnais teóricos de soluções sólidas de minerais de

argila, cristalizados em condiçöes desconhecidas. As substitu¡ções apresentadas por esse

autor foram dadas sob uma forma similar àquelas propostas por autores como Bragg(1937),
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Bragg & Claringbull(1965) Thompson & Tompson(1976 e Tompson et al.(1982), todos

citados em Cathelineau(1988). Segundo Cathel¡neau(1988), de acordo com ta¡s autores,

uma solução sólida pode ser escrita por uma composição de referência e por vetores de

substituição. Esses vetores expressam relações algébricas que descrevem a adição ou a

subtração de um membro final para um mineral de referência. Estas relações algébricas são

dependentes da massa e do balanço de carga no mineral. Como exemplo dessas relaçöes

algébricas, Cathelineau(1988) apresentou:

No espaço vetorial, muscovita e pyrofilita são representados por dois pontos com as

seguintes coordenadas:

As principais correlaçöes entre as variáveis qufmicas em cloritas e illitas expressas

por vetores de substituição fomecidos por Cathelineau(1988) são:

lll¡tas Clor¡tas

ongem: m¡neral de referënc¡a

Muscovita Talco - 3 brucita

Vetores de Subslituição

1.1 (SLr Al-r)rv

K-1 Na*1

K-1 Cã.lz

(Si.r Al.i)v(Al.r Rz**r)vl

FeMg.1

1- (S¡*r Al-r)lv(Al-l R2"r)vr

2{A1.1 R2'*ez irz) v

{ou(Si-1 Al.r)rv(A|,1 R2'*2ûE-r )v

3feMg-r

1) K(AlSitAhOlo(OH)r+4H- + H¿S¡O¡ = S¡cAl2Olo(OH)2+K+ + Aló" + 4H2O

muscovita pyrofilita

que pode, também, ser expressa pon

2) K(AISL)A|rOIo(OHþ + Sia. = SiAhOro(OH)2+K. + Al3.

muscov¡ta pyrofil¡ta

Mu Pyr

K 1 0

Ca o 0

Na 0 0

s(rv) 3 4

A(rv) 1 0

Ar(vr) 2 2

R' 0 0
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Na análise do diagrama Allv vs. Alvr, Figura 3.23(a,b) deste trabalho, observa-se que

o Allv varia amplamente, tanto de forma global(de 1,023 na clorita da facies BASAFG a

1,770 na da facies BSG até 2,03 no greisen), quanto internamente em cada facies(na facies

BASMG de 1,422 a 1,557; na facies BASAFG entre 1,023 e 1,491; na facies BSG de 1,724 a

1,770, e no greisen entre 1,61 e 2,Og). Do mesmo modo que o Allv, o Alvl varia, para o

conjunto das análises, de 0,0 na facies BASMG até 0,849 no greisen, bem como mostra

variações dentro dos grupos de análises de cada facies(facies BASMG de 0,0 a 0,036;

facies BASAFG entre 0,163 e0,242; facies BSG de 0,077 a0,137; e de 0,323 a 0,849 no

greisen). Em relação a todas as análises, é configurada uma correlaçäo negativa entre Alrv e

Alvr. lnternamente a cada facies, essa correlação negativa mantem-se em relaçäo å facies

BASAFG e greisen, mas torna-se positiva no åmbito das facies BASMG e BSG.

Figura 3,23.- Diagrama Al'' versus Al'' mostrando a distribuição composicional das cloritas estudadas. a)

facies BASMG, BASAFG e BSG. b) Clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen. Maciço granitóide

Antônio Vicente,

. No diagrama Alrv vs. a razão Fe/(Fe+Mg), Figura 3.24(a,b), nota-se, para o conjunto

das análises, que o aumento de Alrv é acompanhado por uma diminuiçäo na razão

Fe/Fe+Mg. Em outras palavras, Alrv e a razäo Fel(Fe+Mg) desenvolvem uma correlaçäo

levemente negativa. Essa característica química é contrastante com as observações de

diversos autores tais como Hey(1954), Foster(1962), Cathelineau & Nieva(1985), Kranidiotis

& MacLean(1987), Cathelineau(1987) e Zang & Fyfe(1995). Por outro lado, se assemelha

muito com as observaçöes a esse respeito apresentadas por Borges(1997). Em relação as

análises por grupos de amostras de cada facies granitóides, observa-se que as quantidades

de Alrv diminuem no sentido da clorita da facies BASMG para a da facies BASAFG,

ocorrendo o inverso com a razão Fe/(Fe+Mg).

t.o
Alvl

3
¡,1

AI
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Figura 3.24.- Diagrarna Al'u versus a razâo Fe/(Fe+Mg) mostrando a distribuição composicional das

cloritas pertencentes às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG(a) e do clorita-siderofilita-

muscovita-q uarlzo grei sen( b). Maciço gran ¡tóide Antôn io Vicente.

Na Figura 3.25(a,b) existe uma correlação levemente positiva entre Alvr e a razão

Fe/(Fe+Mg), quando considerado o conjunto de todas as análises.

Quando as variações composicionais das cloritas estudadas säo anal¡sadas em

separado, por conjuntos individua¡s de análises, observa-se, na Figura 3.24(a, b), que na

clorita da facies BASMG há uma leve correlação negativa entre Al'v e a âzâo Fe/(Fe+Mg).

No contexto das facies BASAFG, BSG e no greisen, esta correlaçäo torna-se ligeiramente

positiva. Embora os valores de Alrv varlem claramente em todos os grupos, individualmente,

as razöes Fe/(Fe+Mg) são muito pouco var¡áveis, sendo maas ou menos constante em cada

grupo.
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Figura 3.25 - Diagramas Alu' vs. Fd(Fe+Mg) mostrando a distribuição composicional das cloritas

pertencentes às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG(a) e do clorita-siderofilita-muscovita-

quartzo greisen(b). Maciço granitóide Antônio Vicente.
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No primeiro caso, a correlação negativa entre Allv e a razão Fei(Fe+Mg), na clorita da

facies BASMG, é devida, principalmente, ao aumento de Fe2* e de Mg2* no sítio octaédrico,

considerando o sentido da análise de número 1 para a de número 3, com as razões

Fel(Fe+Mg) variando de 0,746 a Q,715, no mesmo sentido(Anexo 4). Nesse mesmo sentido,

o Alrv aumenta de 1,422 na análise 1 para 1,557 na análise 3.

No segundo caso, o Alrv da clorita das facies BASAFG, BSG e do greisen, é

pobremente correlacionado com a razâo Fe/(Fe+Mg)

Na Figura 3.25(a, b) nota-se que a variação composicional da clorita, por cada facies

em separado, fica por conta, quase que exclusivamente, das quantidades de Alvr, visto que

as razões Fe/(Fe+Mg) variam muito pouco. lsso evidencia que as substituições ocorridas

nos sítios octaédricos(R2* por 1Al3*), da clorita das facies granitóides estudadas e do

greisen, foram contrabalanceadas pelas substituições de Sia* por Al3* nos sítios tetraédricos.

lsso é coerente com o que foi observado em relaçäo ao segundo caso referente à Figura

3.24.

A análise da Figura 3.26(a, b) revela uma correlação negativa entre o Alvr e os

cátions bivalentes(Fe2* + Mg'*), quando considerado o conjunto de todas as análises. Essa

correlação se mantem quando se trata da clorita pertencente às facies BASAFG, BSG e do

greisen. No caso da clorita da facies BASMG, existe uma correlação positiva. O mesmo é

observado no diagrama Alvr vs. Fe2*, Figura 3.27a, b) deste trabalho.
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Figura 3.26.- Diagrama Alu' versus os cátions bivalentes ) mostrando a distribuiçäo

composicional das cloritas estudadas. a) facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG. b) clorita-

siderofilita-muscovita-quartzo greisen. Maciço granitóide Antônio Vicente.
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Figura 3.27.- Diagrama Alu' versus Fe'* mostrando a distribuiçäo composicional das cloritas
pertencentes às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG(a) e ao clorita-siderofilita-muscovita-

quartzo greisen(b). Maciço granitóide Antônio Vicente.

A Figura 3.28(a, b) mostra, para o conjunto de todas as análises, uma correlação

positiva entre Alrv e os cátions bivalentes(Fe2* + Mg2*). No caso das composições em

separado por facies, nota-se que naquelas pertencentes às facies BASMG e BASAFG, a

correlação positiva observada, em relação ao conjunto de todas as amostras, se mantém.

Excetuam-se a isso, as cloritas da facies BSG e do greisen, que mostram uma correlação

negativa.
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Figura 3.28.- Diagrama Al'" versus os cátions + Mg'*) mostrando a distribuiçäo

composicional das cloritas pertencentes às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG(a) e ao clorita-

siderofilita-muscovita-quartzo greisen(b) Maciço granitóide Antônio Vicente.
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O Si não mostra uma correlação regular com os cátions bivalentes(Fe2* e Mg'*);

Anexo 4). Entretanto, na Figura 3.29(a, b) observa-se uma nítida correlação negativa entre

Si+Alvr e os cátion bivalentes(Fe2* * Mg'*), tanto em relação ao conjunto de todas as

análises, quanto em relação às análises em separado por facies.

9-O

Si+Al(Vll

2.5

' 1,.,,!i r a
locrcr ô^sMo| 
Ânrorlr<¡ ù I '-.1 ,, olo

19f{clê. ñ^SAF(ì
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2.0

Fe2iMg 2'

Figura 3.29.- Diagrama SitAlu' versus os cátions bivalentes(Fe'* + Mg") mostrando a distribuiçäo

composicional das cloritas pertencentes às facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG(a) e ao clorita-

siderofilita-muscovita-quartzo greisen(b). Maciço granitóide Antônio Vicente.

Por fim, nas cloritas estudadas, em função dos dados acima apresentados,

prevaleceram os mecanismos de substituições mais coerentes com aqueles estabelecidos

pela equaçâo 2[(Al.1R2**s¡21)y2)y¡ou (Si-1Al*1)¡y(Al-1R2**ztl-r)vrl fornecida por Cathelineau(1988;

pg. a7q.

Ademais, conforme visto anteriormente, as quantidades de ferro férrico, das cloritas

estudadas(não medidas através da microssonda), devem ser mu¡to reduzidas. Na fórmula

estrutural calculada através do Minpet 2.02(na base de 14 oxigênios), os valores de Fe3* são

invariavelmente iguais a 0,00. Entretanto, sabe-se, de antemão, que o referido software

(cópia utilizada neste trabalho) arredonda os conteúdos de diversas variáveis e, dentre elas,

o ferro férrico. Assim, os supostos baixos valores de Fe3* aliados a muito provável ausência

de magnetita nas facies granitóides em questão, indicam baixas condiçöes de fOz durante a

cristalização das cloritas estudadas e, ao que tudo indica, abaixo do buffer quartzo-fayal¡ta-

magnetita(QFM).

Uma hipótese semelhante à acima apresentada, foi formulada por Kranidiotis &

Mclean(1987; p9. 1901), em estudo realizado em cloritas do depósito hidrotermal de

sulfetos maciços, vulcanogênicos, de Phelps Dodge(Matagami, Quebec).

4.0

le+Mo
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3,5.1.3,3-Classif icação e Representação Gráfica

Hey(1954) apresentou um modelo de classificação revisada para as cloritas. De

acordo com esse autor as cloritas podem ser classificadas inicialmente em dois grupos

composic¡onais: I ) cloritas da série normal, não oxidadas ou ortocloritas; 2) clor¡tas

oxidadas. A principal diferença entre as cloritas desses grupos tem por base os conteúdos

de FezOs. As ortocloritâs apresentam teores inferiores a 4ol0, enquanto que as cloritas

oxidadas possuem esses teores superiores a 4%. No que se refere às cloritas estudadas

neste trabalho, foram enquadradas no grupo das clor¡tas não oxidadas, v¡sto que todos os

grão analisados possuem conteúdos de FezOs extremamente baixos e iguais a zero, sendo

portanto, cloritas enriquec¡das em FeO(Anexo 4). Além disso, Hey(op. cit.) elaborou um

diagrama classificatório para as cloritas considerando as var¡áveis Si vs. Fe(total)/(Fe+Mg).

Deve-se ressaltar, porém, que essa class¡f¡cação é baseada apenas na âlocaçåo de pontos'

sendo, também, os limites entre os diversos t¡pos de clorita, arbihários. Ademais, de acordo

com Cathelineau & Nieva(1985) ela não fomece nenhuma indicaçäo sobre a orígem da

mesma, ném tampouco implica em uma definição estrutural.

Os dados qufmicos das ctoritas esfudadas nesse trabalho foram lançados no

diagrama proposto por Hey(1954; Figura 3.30 deste trabalho) e obteve-se os seguintes

resultados: 1) a clorita da facies BASMG incidiu na linha l¡mítrofe entre os campos da

pseudothuringita e da ripidolita, próximo ao campo da variedade afrosiderita, variedade da

ripidolita; 2) a clor¡ta da facies BASAFG 'plotou' : duas análises no campo da brunsvigita;

duas na linha limfhofe entre os campos da brunsvigita e da afrosiderita; uma no campo da

afrosiderita; uma na linha divisória entre os campos da afrosiderita e da pseudothuringita; e

uma no campo da bavalita,variedade da dafnita; 3) a clor¡ta da facies BSG "plotou'

plenamente no c¿¡mpo da pseudolhuringita. No que se refere a clorita do greisen, duas

amostras incidiram no campo composicional da pseudothuringita, a semelhança das

amostras da facies BSG, e duas não foram plotadas devido possufrem valores de Si

inferiores a 2(Anexo 4). Essa correspondência compos¡c¡onal entre a clor¡ta da facies BSG e

do greisen revela uma coerência tipológica, visto que o corpo de greisen ao qual a clorita

aqui estudada pertence mostra-se associado a essa facies granitóide, bem como representa

uma variedade dessa facies que foi mais inbnsamente afetada por por alterações tardi a

pós-magmáticas pervas¡va, que culminou com greisenização(ver Aspecfos Petrográficos

deste capítulo).
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Figura 3.30.- Diagrama Si versus Fe(total)/(Fez.+Mg) mostrando a classifìcação das cloritas

estudadas de acordo a proposição de Hey(1954). L=leuchtenbergita, variedade da clinocloro;

Ç=grochauita, variedade da sheridanita; A=afrosiderita, variedade da ripidolita; B=bavalita, variedade

da dafnita.

3.5.1.3.4- Gondições de Cristalização

De acordo com Cathelineau & Nieva(1985) e Cathelineau(1988) há uma íntima

relação entre a variação composicional das cloritas e a temperatura de cristalização. Nos

estudos realizados por tais autores em cloritas ocorrentes no campo geotermal de

Azufres(México), foi observado que o conteúdo de Alrv no sítio tetraedral de cloritas e o
conteúdo de K e a ocupância total intercamadas de illitas aumentam com a temperatura.

Essas variações quimicas são relacionadas, principalmente, ao marcante decréscimo na

fração molar dos membros finais ricos em Sirv(caolinita para clorita e pirofilita para illita), o

qual torna-se desprezível a aproximadamente 3000C. Outras mudanças químicas, tais como

a variaçåo nos conteúdos de Fe e de Mg são parcialmente influenciadas pela temperatura,

sendo, contudo, fortemente dependentes do ambiente geológico e, conseqüentemente, da

composição das soluções envolvidas. Essas observaçöes foram referendadas por Zang &

Fyfe(1995), em estudo realizado em clorita de rochas alteradas do depósito de ouro do

lgarapé Bahia, na Serra dos Carajás, bem como por Borges(1997), em estudo realizado em

clorita presente em corpos de greisens associados ao granitóide Agua Boa, na Mina Pitinga,

no Estado do Amazonas.
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Cathelineau & Nieva(1985) e Cathelineau(1988) estabeleceram um modelo

geotermométrico para clorita e ill¡ta, baseado nas variações dos sitios de ocupåncia da

estrutura cristalina dessas fases minerais, principalmente Alrv e a ocupåncia (6-Alv-(Mg+

Fe2*¡= y46, como dependentes da temperatura e propuseram a seguinte equação para o

cálculo da estimativa da temperatura de cristalização da clorita como uma função do

conteúdo de AIM: T0C=32'1,9772(NN)-61,9229. Essa equação representa uma reta de

regressão com r=0,64.

A clorita enfocada neste trâbalho, conforme foi visto anteriormente, apresenta

composições nitidamente variáveis, tanto entre as fac¡es granitóides estudadas, quanto no

åmbito interno de cada facies. A composição da mesma fo¡ âpl¡cada a equação de

Cathelineau(1 988), obtendo-se as seguintes resultados: 1) a clorita da facies BASAFG

possui os mais baixos teores de Alv na fórmula estrutural, variando ente 1,023 e 1,491, os

quais correspondem a um intervalo de temperatura de cristalização entre 267,460C e

418,150C; 2) a clor¡ta da fâcies BASMG mostra valores de Alv ¡ntermediários, situando-se

enlre '|.,422 e 1 ,557, que eqüivale a um intervalo de temperatura de cristalizaçåo entre

395,930C e 439,400C; 3) a clorita da facies BSG possui os mais altos conteúdos de Alv,

dentre as facies granitóides estudadas, os quais variam entre '1,724 e 1,770 e correspondem

a temperatura de cr¡stalização entre 493,170C e 507,980C; 4) a clorita do greisen, cujos

valores de Alv são, em geral, mais elevados do que aqueles dos granitóides, visto que varia

entre 1 ,617 e 2,033, apresenta uma temperatura de cristalizaçåo estimada variando de

458,710C a 592,660C.

Zang & Fyfe(1995) revisaram o termômetro elaborado por Cathelineau & Nieva(1985)

e Cathelineau(1988). Reajustaram a equação elaborada pelos mesmos e calcularam as

temperaturas de cristalização das clor¡tas, por eles estudadas, através da equaçåo ì{C=

106,2(Alv)+17,5. Além disso, observaram que dev¡do o Alv também var¡ar com a Êzäo

Fe/(Fe+Mg), que implicaria em temperaturas mu¡to ma¡s altas para cloritas com altas razöes

Fe/(Fe+Mg) , propuseram realizar correções de acordo com o relação entre Alv e a Êzâo

Fe/(Fe+Mg), conforme fora sugerido por Cathel¡neau & Nieva(1985) e Kranidiotis &

Maclean(1987). Assim, a coneção ¡ealizada consistiu em recalcular os valores de AIM

através da equaçåo Alvl-,,is¡¿o) = Alv medido - 0,88[Fe/(Fe+Mg) - 0,34].

Êm razão disso, procurou-se, neste trabalho, realizar algumas exper¡ências com o

intúito de melhor estimer âs temperaturas de cristalização das cloritas estudadas(Tabela

3.12). Assim foram consideradas as segu¡ntes tentativas:

1) Considerando tão somente os reajustes realizados por Zang & Fyfe(op. cit.) na equação

original de Cathelineau(1988), sem contudo, conigir os valores de AlM, obteve-se as

seguintes temperaturas; a) 277,61 a 280,500C(para a clorita da facies BASMG); b) 296,02 a
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299,570C(para a clorita da facies BASAFG); c) 290,88 a 291,8103(para a clorita da facies

BSG); d) 189,230C a 233,400c(para a clorita do greisen).

2) Considerando os reajustes realizados por Zang & Fyfe(op. cit) na equação original de

Cathelineau(1988), mas incluindo a correção do Alrv, conforme a equação de correção

apresentada por esses autores(ver ac¡ma). As temperaturas obt¡das para as clor¡tas

estudadas foram: a) 130,980C a M7 ,8103(para a facies BASMG); b) 72,41oC a

118,920o(para a facies BASAFG); c) 152,270C a 156,620c(para a facies BSG); d) 130,390C

a 173,590O(para o greisen).

3) Considerando a equaçâo original de Cathelineau(1988), mas assumindo a correção dos

valores de Alrv, conforme Zang & Fyfe(op. cit.). As temperaturas de cristalização estimadas

para a clorita foram: a) para a facies BASMG entre 280,980C e 333,140C; b) para a facies

BASAFG de 104,540C a 245,560C; c) para a facies BSG entre 346,670C e 359,870C; d) para

o greisen de 280,330C a 4'11 ,32oc.

Os dados apresentados acima, aliados aos estudos pehográficos revelam que as

temperaturas est¡madas a part¡r da equação de Cathelineau(1988), sem realizar quaisquer

reajustes ou correçöes nas quantidades de Alrv, parecem um tanto elevadas, especialmente,

aguelas referentes à clorita da facies BSG e do greisen(temperaturas I ; Tabela 3.12).

Entretanto, quando comparadas com dados existentes na literatuta, obtidos através de

estudos de química mineral e de inclusões fluidas em fases minerais de depósitos

hidrotermais associadas a rochas granitóides, pegmatitos e a corpos de greisens, bem como

através da interpretação do equilíbrio de fases( Scherba, 1970; Haapala, 1977; Haapala &

Kinnnunen,1979; Durisova, 1978, Charoy, 1979 e Naumov & lvanova, 1980, ln: Stemprok,

1987; Kinnaird, 1985; Kinnaird et al., 1985a; Cathelineau, 1986; Thomas & Sponer, 1985 e

1988, ln; Strong, 1988; Witt, 1988, ln: Taylor& Pollard, 1988; Pollard et a1.,1989; Borges,

1997), elas parecem coerentes, visto que s¡tuam-se dentro dos limites das temperaturas

reinantes nos ambientes hidrotermais estudados pelos autores supracitados.

As temperaturas obt¡das a part¡r da equação de Zang & Fyfe(op. cit), sem considerar

as correções das quantidades de Alv(temperaturas 2; Tabela 3.12), conforme recomendado

pelos referidos autores, parecem, também, compatlveis com aquelas das condiçÕes

ambientais de cristalização das cloritas estudadas, nesse trabalho, visto que näo destoam

claramente das temperaturas obt¡das em fases minerais de depósitos hidrotermais,

publicadas na literatura.

Quando nos cálculos da temperatura, é utilizada a equação de Zang & Fyfe(op. cit.),

mas considerando as correçöes dos valores de Alrv , as temperaturas obtidas(temperaturas
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3; Tabela 3.12) tornam-se muito baixas e parecem pouco realistas e, portanto, incompatíveis

com aquelas das condiçöes de cr¡stalização da clorita 2, visto que são temperaturas

incoerentes com as condições do estágio tardi a pós-magmático em que se formaram, onde,

geralmente, as temperaturas devem ser mais elevadas.

Uma combinação da equação da Cathelineau(1g88) com a equação de Zang &

Fyfe(op. c¡t.), para as correções das quantidades de Alrv, também, fornece estimat¡vas de

temperaturas coerentes com aquelas obtidas para cloritas formadas em ambientes

hidrotermais(Cathelineau & Nieva, 1985; Kranídiotis & Maclean,1987; Cathelineau, 1988;

Zang & Fyfe, 1995). Uma vantagem desta estimativa(temperaturas 4; Tabela 3.12) sobre

aquela que considera a equação de Zang & Fyfe(1995) e a não correção das quantidades

de Alrv(temperaturas 2, Tabela 3.12) é que ela representa a ampla variação dos teores de

Aliv apresentada pela clorita da facies BASAFG, enquanto a última mascara esse variaçáo.

De acordo com Cathelíneau & Nieva(1985), variações nas quantidades de Al¡v com a

temperatura a razões Fe/(Fe+Mg) constantes, podem propiciar um bom geotermômetro.

Essa acertiva é referendada por Zang & Fyfe(op. cit.). De fato, as clor¡tas estudadas neste

trabalho, conforme é observado na Figura 3.24, apresentam essas características, ou seja,

mostram uma ampla variação nas quantidades de Alrv e apresentam, por outro lado, razôes

Fei(Fe+Mg), praticamente constantes. Assim , as bmperaturas obtidas através da equação

de Cathelineau(1988) devem ser consideradas aquelas mais realistas e, portanto, mais

coerentes com as condições mlnimas de cristalizaçåo das cloritas estudadas.

fabela 3.12.- Êstimat¡vas da temperatura de cr¡stal¡zaçåo da clor¡ta(Clr) des eöù('e
do clorita-siderofìllta-muscov¡ta-ouarlzo qro¡s8n do macico orânitóid€ Antônio Vicente.

FACIES GRANITOIDES BASMG EAüAFG tsü(i

.:t rlPlT,Á CLORITA CLORITA CLORITA

7 2ll7-¿ll 
- 

ô1A-15 454.71 ó92.66
2 27-I 61 

-2Ao 
60

-299 
Et 29.ì AA 

- 
VC1 A't

72.47- 71g.gt 130.39-172.59
4 zllu-ll¡t 

- 
333 14 to4 5¿- 245 55 3¡6.ti7 

- 
359 a7 280-33¿ll-32

1- Do acordo com o geotermômetro elaborado por Catheline8u & N¡eúa(1985) e Cathel¡neau(
2- Confome as observaçö€s de Zang & Fyf€(1995), smbora 8Em r€c€bular Al(lV).
3- Conforme a6 observaçóes de Zang & Fyfe(1995), r€calculando Al(lV).
4- De acordo com o geotemômetro elaborado por Cathol¡noau & Nieva(l985) € Cathslin€au('l988), mas recalculando

de Zanq &

3.5.'l.4-Análises químicas em Muscovita

No que se refere a essa fase m¡neral, foram realizadas um total de seis análises

pontuais em dois grãos distintos da amostra NN-AV-¡N-10, de clorita-siderof¡l¡ta-muscovita-

quartzo greisen, as quais foram assim discriminadas. Em ambos gråos a muscovita
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analisada refere-se à muscovita 2(Mvr), conforme visto no ítem aspectos petrográficos deste

capftulo.

A muscovita pertence ao grupo das micas dioctaédricas(Foster, 1960a; Howthorne &

Cerny, 1982). O grupo ao qual ela pertence é composto por très membros fina¡s(Harrison,

1990):

1) Muscovita("stricto sensu") KAldSi3Al)Oro(OH)z

2) Celadonita K(A¡ pz-'4.'r. )Siroro(oH)z I R= Mg, Fe, Mn, ...]

3) Paragonita NaAlz(SioAl)Oro(OH)z

Conforme o autor supracitado, entre os membros finais muscovita e celadonita

ocorre uma solução sól¡da contfnua, a qual é, por vezes, referida como o grupo da fengita,

embora esse termo deva ser idealmente restrito a composições que contenham entre 40%

e 90o/o da molécula da molécula celadonita. A muscovita e a paragonita não formam uma

série contfnua. As muscovitas são consideradas inclusas, em termos de seus membros

extremos muscovita('stricto sensu'), celadonita e paragonita. As variações compos¡cionais

neste grupo são denominadas de substituições "do tipo Tschermak" e estäo representadas

por:

a) (R')"' + $irv = fl¡v+filvr þ) +

c) 3(R3- )t * S¡t = Tivr + 2AlM

Adicionalmente a essas, Hanison(1990) apresenta para a variação composicional

das fengitas as seguintes substituições: 2Alv + SiM = 2Alu + 2(R2.)vr.

No caso das micas brancas naturais, sem lítio, Monier & Robert(1986b) descrevem

como sendo uma solução sólida entre o membro extremo muscovita K(Ah !) (S¡3

Al)O1o(OHÞ, onde J representa a vacância no sít¡o octaedral, e o membro final celadonita

K(A M'?. D)S¡4O10(OH)2, onde M2*=Mg2*, Fe2*, a qual é considerada como série fengftica. De

acordo com esses autores os mecanismos de substitu¡çáo que caracter¡zam essa série

podem ser descritos como:

\lv-+ (M'?), si¡v (r)
siv <- Alvr. Alrv

Assim, se x é a quantidade de substituições, de acordo com a equação (l) , o
membro final muscovita tem x = 0 eo membro final A-celadonita possui x = 1. E a pureza

do caráter octaedral é mantida.



Além disso, segunto esses

micas dioctaedrais e trioctaedrais

substituição é envolvido.

autores, embora a possibilidade

tenha sido pouco considera, o

l]0

de solução sólida entre

seguinte mecanismo de

2ß Alvt,1/3 I I -+ (M'*)u' (2)
(M'* )u' <- 213 Alvr, 1/3 ¡

Se y é a quantidade de substituições de acordo com a equação (2) , o membro final

muscovitatemy=0eomembroextremobiotita(flogopitacomM2*=MgeaannitacomM2*

= Fe2* ) tem y =3, com a fórmula KM2.3(S¡3A|)O10(OH)2. Nessas séries o número de

vacåncias nos sítios octaedrais é variável.

Monier & Robert(1986b) ressaltaram, ainda, que muitas soluçÕes sólidas de

muscovitas naturais são combinações das substituiçÕes (1) e (2) e podem ser descritas

pelos dois parâmetros x e y. Desta forma, a fórmula geral da muscovita é K(Al2-*-2yt, M'*"*,

i lr-rr.)'v (Sis*" Alr-r)ru O,o(OH)r.

3.5.1.4.1 - Composição química

Os resultados analíticos obtidos para essa mica, bem como suas respectivas

fórmulas estruturais encontram-se no Anexo 5.

Com base no Anexo 5 e na Figura 3.31 observa-se que a mesma ostenta conteúdos

extremamente baixos de Ti , Mg, Na, e Li e possui teores, relativamente, elevados de Si, Aþ,

F e K. Os valores de XFe são pouco variáveis e oscilam entre 0,96 e 0,99.
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Figura 3,31- Representaçäo composicional

catiônicada da muscovita do clorita-siderofilita-

muscovita-quartzo greisen associado ao

maciço granitóide Antônio Vicente. a) Si-Alr; b)

Mg-Alr;c) Ti-Alr; d) XFe-Alr; e) K-Na)
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3.5.1.4.2- Substituições

As Figuras 3.32(Cathelineau, 1982, modificada de Dias, 1987. ln: Simões, 1992) e

3.33(modificada de Dias, 1987. ln: Simões, 1992) apresentam a substituiçåo fengítica e

permitem avaliar as proporções de Fe3* e Fe2* presentes nas muscovitas. De acordo com

Simões(1992), o diagrama retangular [(Alvr-2)+2Ti] vs. Alrv evidencia a correlação entre Alrv

e Alvr, esperada em uma substituiçäo fengltica e indica a proporção de Fe3* presente em

função da substituiçäo Al3*-r Fe3*(Fe3* -+Al3*¡ inerente à própria substituiçäo

fengítica(fengitas que se afastam da correlação). Ainda segundo esse autor, o diagrama (Si-

6+Ti) contra Mg tem o propósito de avaliar a proporção de Fe2* associado ao Mg que entra

na posição octaédrica para compensar o excesso de carga provocado pela substituição

fengftica(se todo o excesso de carga é compensado pelo Mg, entäo Fe2* = 0 e todo o ferro

estará no estado trivalente).

Em relação à muscovita estudada, as Figuras 3.32 e 3.33 mostram um baixo grau

de substituição fengítica. Observa-se ainda, um grau relativamente alto da substituição Alvr

por Fe3* (Fe3* -+Alv'¡ para a muscovita em questão. Dessa forma, o excesso de carga

provocado pela substituição fengftica é compensado pela entrada dos lons divalentes Mg e

Fe2*. Na muscovita estudada, observa-se que apenas o Mg contribuiu, embora muito pouco,

para essa substituição, visto que, de acordo com as Figuras 3.32 e 3.33, o ferro estrutural

está essencialmente no estado trivalente.

Os graus de substituições fengítica e paragoniticas podem ser avaliados a partir do

diagrama % da molécula celadonftica(%mol Cel.) vs. o/o da molécula paragonítica(%mol

Parag.; Figura 3.34 deste trabalho). Nele, nota-se que a substituição paragonítica é muito

reduzida, enquanto que a substituição fengítica, dada pela o/o molécula celadonítica, é

ausente, uma vez que os valores dessa variável são todos negativos na muscovita

estudada.
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Figura 3.32- Representaçåo composicional da muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-quartzo

greisen associado ao maciço granitóide Antônio Vicente no diagrama Alrv versus [(Alvr-2)+2T¡] de

Cathelineau(1982), modificado de Dias(1987). ln: Simões(1992).
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Figura 3.33- Representação composicional da muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-quartzo

greisen associado ao maciço granitóide Antônio Vicente no diagrama Mg-(Si-6+Ti), modificado de

Dias(1 987). ln: Simöes(1 992).

ìl

c

1

-1

o.o û-2 0.4 0.6

{Si-ó+Ti}

l.o



ftrol. P(.lrocon¡to-' i {ív.i r',jn

:lt.t1" ltli lll ,lyì1.1.'!l

ò¡r(tr)()a)VtI ri

-3- 5 6 I aa

-20 't5 -to -6
% mol. Celadonito

Figura 3.34- Representaçåo gráfica das percentagens das moléculas paragoníticas e celadoníticas

presentes na muscovita do clor¡ta-siderofilita-muscovita-quartzo greisen associado ao maciço

gran¡tóide Antônio Vicente, de acordo com Simões(1992). % mol. paragonita= 100xNa/(Na+K); %mot.

celadonita= 1 00x(Si-6)/2.

3.5.1.4.3- Classificaçåo e Reprêsentação Gráfica

Tischendorf et al.(1997) introduziram na literatura geológica um novo diagrama bi-

dimensional para classifìcação e representaçåo gráfica de micas. O diagrama foi baseado

na abundåncia absoluta dos cátions na camada tetraedral e prop¡cia um meio simples para

classif¡car as m¡cas em termos de suas composições e da ocupância do sítio octaedral,

bem como permite que seja observado, ao mesmo tempo, o relacionamento completo entre

variedades de micas com ou sem lltio e entre micas tr¡octaédricas e dioctaédricas.

Ass¡m, as composiçôes da muscovita estudada quando lânçadas no diagrama Mg-Li

vs. [(Fer+Mn+Ti)-Alvil de Tischendorf et al.(1997), Figura 3.35 deste trabalho, incidem no

campo da fengita, com três análises "plotando" no quadrante das Li-Al micas, duas na área

composicional corrrespondete às Mg-Al micas e uma em dma da linha limítrofe entre esses

dois quadrantes.

Figura 3.35- Diagrama (Mg-Li) vs. [(Fer+Mn+TD-Alvl de

Tischendorf et al.(1997) mostrendo a d¡shibu¡çäo

composicional da muscovita do clorita-siderofilita-

muscovita-quartzo gre¡sen associado a facies granitóide

BSG do maciço gran¡tóide Antônio Vicente.

-26
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3.5.1.4.4- Origem

Diversos autores tem discutido a origem primária(magmática) ou secundária(tardi a

pós-magmática, metassomática, etc.) de muscovitas em rochas granitóides(Syritso et al.,

1970; Miller et al., 1981; Speer, 1984; Monier et al., 1984; Fonteilles, 1987; Monier et al.,

1987; Simöes, 1992, entre outros).

Os estudos petrográficos realizados em seções delgadas de amostras de clorita-

siderofilita-muscovita-quartzo greisen mostraram que, texturalmente, trata-se de micas

brancas secundárias formadas, às expensas da clorita(Clz) e dos feldspatos, no estágio de

greisenização.

Os dados químicos quando lançados no diagrama triangular Mg-Ti -Na de Miller et

al.(1981), Figura 3.36 deste trabalho, mostram que a composição da muscovita aqui

estudada incide, preferencialmente, no campo das muscovitas primárias. Comparativamente

às muscovitas estudadas por Miller et al.(1981), Monier et al.(1984) e Simões(1992), essa

muscovita, em termos do seu quimismo, apresenta muitas afinidas com as muscovitas

secundárias, visto que possui conteúdos muito reduzidos de Ti e Na, bem como seus teores

de Al, Mg e Si são compatlveis com as mesmas. lsso é corroborado, também, pelo fato de

que certas análises de muscovitas, texturamente secundárias, apresentadas por Miller et

al.(1981; Figura 2b, pg 28), incidirem no campo das muscovitas primárias, se suporpondo as

mesmas. Essa superposição de análises de muscovitas de diferentes origens ocorre em

função dos limites entre os campos correspondentes a muscovitas primárias e secundárias

ser definido estatisticamente, adimitindo, portanto, imperfeições, as quais podem

perfeitamente corresponder a um "plot" fora do seu verdadeiro campo composicional, como

é o caso aqui apresentado.

Figura 3.36- Distribuiçäo composicional da muscovita do clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen

associado ao maciço granitóide Antônio Vicente no diagrama triangular Mg-Ti-Na de Miller et

al.(1981). P=campo composicional das muscovitas primárias; S- campo composicional das

muscovitas secundárias.
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3.5.1.5. Análises químicas em Feldspato potássico

Para essa fase mineral foram realizadas um total de f2 análises assim

discriminadas: 03 análises em um grÉlo da amostra 0'1-Gfe(facies BASMG), 06 amostras em

um grão da amostra lG-SN-11(facies BASAFG) e 03 análises de um grão da amostra SL-

9B-Dï(facies BSG). Todos os gråos analisados correspondem ao feldspato potássico

2(microclina pertftica 2). As análises, as fórmulas estruturais e as proporções Ab-Or-An

encontram-se no Anexo 6.

3.5.1.5.1. Composição qulmica

Na análise do diagrama Ab-Or-An(Figura 3.37), observa-se que há uma ampla

variaçäo compos¡cional do feldspato potássico, tanto em relaçtio a cada facies

individualmente, quanto no que se refere às facies entre si. Nota-se que na facies BASMG

as composições são mais potássicas, onde a molécula ortoclásio varia entre 72% e 97%,

com composição média igual a 86,33%. As análises referentes à facies BASAFG ocupam,

na sua grande ma¡or¡a, uma posiçåo intermedíária, com os valores variando entre 1,0% e

67,19o/o, e média de 38,83%. As análises da facies BSG formam, na sua quase totalidade, o

extremo mais empobrecido na molécula potássica, embora o valor médio seja superior

aquele das análises da facies BASAFG. lsso decorre do fato de uma análise da facies BSG

possuir valor de Or extremamente alto e igual a 97%(análise número 12), interferindo

fortemente no cálculo da média, visto que as outras análises da facies exibem valores entre

2o/o ne 21%o(análises 11 e 10, respectivamente). Adicionalmente a isso, duas análises da

facies BASAFG possuem valores de Or muito baixos, entre 1olo e 6%(anáfises 7 e g,

respectivamente). Essas análises conespondem às fases albft¡cas de substituição do

feldspato pertitico(ver aspectos pehográficos). No que se refere à molécula An, as análises,

de um modo geral, mostram teores extremamente baixos(até 6%) a inexistentes. É

necessário ressaltar que as quantidades da fração anortita se fazem presentes e tendem a

aumentar nas amostras mais r¡cas em Ab, ou seja, nas análises mais ricas em em sódio,

fato que é coerente com o que é apresentado por Deer et al.(1966).

Esse fiend composicional mostrando um empobrecimento na molécula ortoclásio no

sentido da facies BASMG para a facies BSG evidencia, ao que tudo indíca, relações de

troca entÍe Na e K em funçáo dos processos de substituição, que culminaram com a

formação das pertitas de substitui@(tais como "films", "veins' e 'bands

perthites'),ocorridos durante o estágio de afterações tardi a pós-magmáticas, tornando ma¡s

ricos em sódio os feldspatos potássico das Þcies mais enriquecidas em feldspato potássico.

Em outras palavras, esse frend reflete o sentido da facies menos microclinizada(BASMc)

para aquela mais afetada pelo evento metâssomático de natureza sódica(albitização), que

propiciou as formação das microclinas pertlticas de subst¡tuiçâo do plag¡oclásio
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primário(Pl,). Ou melhor, há uma clara correlação negativa entre Na e K(Figura 3.38)

paralelamente ao trend de albitização tardi a pÓs-magmática.

De acordo com Deer et al.(1966), a molécula de anortita tem, geralmente, teores

razoavelmente baixos de sanidina, a qual tem, de um modo característico, menos do que

1o/o de CaO. No ortoclásio, contudo, a quantidade de CaO tende a aumentar à medida que a

razão Na/K cresce aproximando-se da composição da albita. No caso das feldspatos

estudados, essa acertiva é válida, visto que os teores de anortita aumentam até 6% nas

análises onde as razöes Na/K são maiores(Anexo 6). A Figura 3.39 ilustra nitidamente o

aumento de Ca paralelamente ao crescimento das quantidades de Na, caraclerizando uma

correlação positiva entre esses dois cátions.

/\
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Figura 3.37 Diagrama triangular Ab-Q-An mostrando a distribuição composicional dos feldspatos

potássicos(microclina pertítica) das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do maciço granitÓide

Antônio Vicente.

Figura 3.38- Diagrama Na-K mostrando a

distribuição composicional das análises de

feldspato potássico(microclina pertítica) das

facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do

maciço granitóide Antônio Vicente.

i3

,'tþ

¿

"It

¡lO

l1¡()ìr)r ilÂ:ìtuti;
ilAro'lr(l 0l (-'1.'

foc¡€r CÂSÂfG
Amorlro lG-SN-l I

Trond dc DilcrØceçõo i
Molrnátlco

a4
a8

t2..1

q
/,

2.O

No

t-o

o.0 L_
o.o 2-O

K



t37

2.O

No

a9

., to

¡5/

/
'6/

4t.u /

tJir,,1lr.l rii ¡.i,
Foclo¡ ¡ASAfGa

^morlio 
¡G-SN-l I

Figura 3.39- Diagrama Na-Ca mostrando a

distribuiçäo composicional das análises de

feldspato potássico(microclina pertítica) das

facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG

do maciço granitóide Antônio Vicente.
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Em relaçäo às condições de cristalização, não foi possível determiná-las visto que a

ampla maior¡a dos cristais encontra-se invariavelmente alterados(albitizados e/ou

argilizados), não sendo, portanto recomendada a utilizaçäo dos diversos geotermômetros

existentes na literatura(Haselton etal., 1983; Brown & Parsons, 1985; Elkins & Grove, 1990;

Nekvasil, 1994; entre outros). O mesmo é válido para o plagioclásio.

3.5.1.6- Análises químicas em Plagioclásio

O estudo de plagioclásio envolveu um total de 15 análises pontuais em gräos de

amostras representativas de granitóides, as quais foram assim discriminadas: 1) 04 análises

da amostra 01-GFe da facies BASMG. As análises de números 1 e 2 correspondem à

porçãocentral docristal easanálises3e4àporçãoentreocentroeabordadomesmo
gão; 2) 02 análises da amostra |G-SN-11 da facies BASAFG, sendo ambas da boda de um

mesmo cristal; 3) 09 análises da amostra SL-9B-DT da facies BSG. As análises 7, 8, 9 e 11

referem-se à região central de um mesmo gräo e as análises 10, 12 e 15 são oriundas da

regiäo de borda de três grãos distintos. As de números '13 e 14 foram realizadas em uma

zona levemente microclinizada de um grão amostra SL-9B-DTR da facies BSG. Os

resultados analíticos, as fórmulas estruturais calculadas, bem como outros dados

encontram-se no Anexo 7.

3.5.1.6. 1 - Composiçäo química

Em termos composicionais, as análises mostram no conjunto um ampla espectro de

variação, especialmente entre a facies BASMG e as facies BASAFG e BSG(Figura 42). A

facies BASMG mostra composições essencialmente andesina, variando entre An31-s2, rìâ

porções compreendida entre o centro e a borda e An36-37 na regiäo central do cristal

estudado. Embora mais precisas, essas composições säo coerentes com aquelas

determinadas oticamente. As análises referentes à facies BASAFG situam-se no campo
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correspondente à albita, apresentando composição Anr, evidenciando um maior

empobrecimento de anortita no sentido das bordas do cristal. Esse fato pode refletir uma

composição mais sódica do plagioclásio dessa facies em funçäo do seu caráter sieno a

álcali feldspato granítico, demonstrando, portanto, uma natureza mais evoluída da mesma

em relação à facies BASMG. O que, também, é acompanhado pela composição do

plagioclásio. De qualquer modo, como as análises nâo foram realizadas em todas as

porçöes do cristal, mas apenas nas bordas, essa conclusäo fica limitada. No que diz

respeito às análises da facies BSG, observa-se uma nítida variação composicional das

mesmas, entre Anr-¡(bordas) e Ane-rz(no centro), evidenciando um zoneamento normal do

cristal estudado. As análises 13 e 14 fogem do campo composicional da série dos

plagioclásio talvez devido a uma leve microclinizaçäo(entrada de K no lugar do Na) na zona

analisada. De modo geral, essas composiçÕes são mais ou menos coerentes com aquelas

determinadas através de microscopia ótica. E o t¡end composicional, geral, desenvolvido

pelas três facies é concordante com aquele demontrado pelos estudos petrográficos.

A análise do diagrama Ab contra An(Figura 3.41) mostra um t¡end de distribuição

composicional coerente com o observado acima e ilustra perfeitamente o trend de

diferenciação magmática esperado, visto que a facies BASMG tem sido considerada como

aquela, relativamente, menos evoluída no âmbito do maciço, enquanto que as facies

BASAFG e BSG, representam os termos intermediários e mais evoluidos, respectivamente.

Essa conclusäo é reforçada quando se observa a Figura 3.42.

Figura 3.40 Diagrama triangular Ab-Q-An mostrando a distribuição composicional dos plagioclásios

das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do maciço granitóide Antônio Vicente.
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Figura 3.41 Diagrama Ab-An mostrando a distribuiçåo compos¡cional das análises de plagioclásios

das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do maciço granitóide Antônio Vicente.
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Figura 3.42 Diagrama Na-Ca mostrando a distribuição composicional das análises de plagioclásios

das facies granitóides BASMG, BASAFG e BSG do maciço granitóide Antônio Vicente.
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3,5.2- Anål¡ses através de MicÌoscop¡a Eletônica'

No âmbito deste maciço foram realizadas um total de 28 análises semi-

quantitativas(EDS), com o objetivo de caracterizar fases minerais menores de d¡fícil

caracterização através de microscopia ótica ou mesmo através de microssonda eletrônica

em virtudo de suas diminutas dimensóes, sendo, portanto análises complementares. Elas

análises mostram-se discriminadas da seguinte maneira: 1) 08 análises na facies BASMG,

amostra 01-GFe, envolvendo 03 análises de ilmenita, 01 de titanomagnetita, 01 de apatita,

Ol de titanita e 0'l de óxido de ferro(mâgnetita); 2) 04 análises na facies BASAFG, amostra

IG-SN-11, envolvendo 01 anál¡se de apatita, 01 de zircâo, 01 de silicato de Z(com Ca, Y,

Nd e La em ordem decrescente de abundåncia) e 01de óxido de Th(com Ca, Ag, Y, Ce, La,

Cd, Nd, Bi e Dy em ordem decrescente de abundância); 3) 05 análises na facies BSGA,

amostra NN-AV-BA-o4, envolvendo 01 análise de ilmenita, 01 de apatita, 01 de monazita, 01

de óxido de Ce, La, Nd e Ca e 01 de Silicato de Fe, Ce, Nd, Ca e B¡; 4) 02 análises na facies

BSGIA, amostra NE-B-75, envolvendo 01 análise de silicato de Th com Y, Ag, Fe, Cd, B¡, Yb

e Sn(em ordem decrescente de abundånciâ) e 01 de zircáo; 5) 09 análises no Cl -Sid'Mv-

QÞ greisen médio a grosso, amostra NN-AN-|N-10, envolvendo 04 análises de cassiterita,

01 de calcopirita, 01 de kesterita, 02 de xenotima e 01 de monazita. Os Anexos 8, 9, 10, 11

e 12 mostram os resultados analíticos obtidos.

3.5.2.1- Fac¡es BASMG

a) l¡menita, T¡tanomagnetita

Såo fases acessórias e correpondem à grande parte dos minerais opâcos descritos

genericamente nos aspectos petrográficos, desse capítulo. Ocorrem tanto como fases

primárias(MOPr e MOPz) associados à apatla e ao z¡rcáo e à desestabilização do anfibólio

em favor da biotita, quanto como fases secundárias(MOPs), intimamente associadas à

alteraçåo dessa últ¡ma e da clorita. A Figura 3.43(a, b) mostra uma inclusäo de

ilmenita+titanomagnetita em anfibólio, bem como a íntima relaçäo entre essas duas fases.

Observa-se que a ilmenita ocorre segundo, pelo menos, trés tipos distintos. A

primeira(ilmenita 1), apresenta-se como gráo independente, de forma irregular, com

contatós retos a lobados com o anfibólio hospede¡ro(Figura 3.434). Encontra-se sepârado do

cristal de titanomagnetita por uma massa intersticial composta, ao que tudo indica, de

anf¡bólio. No seu inter¡or obseNa-se uma incfusäo de apatita. A segunda(ilmenita 2)

apresentâ-se como intercrescimentos de forma lamelar em planos existentes no inter¡or da

titanomagnetila, os quais mostram-se d¡spostos segundo duas direçöes principais(Figura

3.43a e b). As lamelas såo pouco numerosas e formam uma rede de baixa densidade no

cristal hospedeira. O terce¡ra tipo(ilmenita 3) forma manchas ou "petchs" irregulares na

titanomagnetita(Figura 3.434 e b).
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A titanomagnetita apresenta-se como um gräo bastante fraturado e, conforme visto

acima, âbfiga intercrescimentos de ilmenita tipo lrellis" e tipo grånulos.

Na Figura 3.43c observa-se um cristal independente de ilmenita(ilmenita 1), com

contomos subédicos, incluso em anfibólio.

De acordo com as terminologias sugeridas por Buddington & Lindsley(1964; pg 322 a

Q23), os intercrec¡mentos representados pelas ilmenitas 2 e 3(deste trabalho) correspondem

aos tipos 2(¡ntercrescimentos tipo 'trell¡s") e 4(grânulos de ilmenita na titanomagnetita),

respectivamente, daqueles autores, embora, os grånulos de ilmenita 3 sejâm inegulares e

angulosos e nåo arredondados como o termo pode sugerir. Assim, oplou-se pela

terminologia "ilmenita composta", conforme sugeståo de Haggerty(1991, p9.132).

No Anexo I obseNa-se que, emborâ os três tipos nåo apresentem grandes variaçÕês

cemposic¡onais, a llmenita 1 é relatvamente mais empobrec¡da em Fe(análises por MEV) do

que aquelas dos tipos 2(mais attos conteúdos) e 3. Os teores de Ti såo equivalentes,

enquanto que aqueles de Mn caem levemente no sentido da ilmen¡ta 1 para a 3.

Em relaçåo a origem, a do tipo 1, pelas suas crracterísticas microtexturais, parece

ter cristalizado concomitantemente com a titanomagnetita. lsso é evidenciado pelo fato de

se encontrarem lado a lado e exibirem dimensöes semelhãntes, bem como pela presença

qma fina massa de anfibólio entre os dois gråos, decorrente, ao tudo indica, do

preenchimento desse interstlcio existente entre ambos, durante a cristalização do anfibólio

hospedeiro. Essa hipótese dependeria, porém da composição geral do magma da qual

essas fases cristalizaram(Buddington & Lindsley, 1964; pg 322). Esses autores, baseando-

se em estudos de outros pesquisadores sobre o relacionamento microte)dural de

titanomagnetita e ilmenita de algumas bandas ricas em minerais óxidos da intrusäo

Skaegaard, mostraram que gráos independentes de ilmenita, foram produzidos a partir da

desmistura de uma única fase de soluçåo sólida inicial e que outros óxidos, oriundos de

hortonolito -ferrogabbro, foram, em parte, originados a part¡r da desmistura de uma única

fase e, em parte, a partir de coprecipitação. As ev¡dênciâs microtexturais àcerca do

relac¡onamento entre o gräo de ilmenita 1 e o de titanomagnetita(Figura 3.43a e b) ¡nd¡câm

que esta última hipótese é a mais plausível, ou sejá, os cristais de ilmenita 1 e de

titanomagnetita se precipitaram s¡multaneamente, logo após que da apatita ter iniciado sua

história de cristal¡zaçáo e antes do início da cristalizaçåo do anfibólio.

Em relaçåo a origem do gråo da Figura 3.43c, a mesma hipótese é válida, mudando

apenas o momento de sua precipitaçåo. Em outras palavras, foi um gråo que se pecipitou

sem a companh¡a da titanomagnetita. O momento pode ter sido um pouco antes da

cristalizaçåo do anfibólio. Magalhåes(1991) estudou gråos independentes de ilmenitâ

qssociâda às facies portadoras de anfibólio e biotita e conclu¡u que os mesmos teriam sido

gerados d¡retamente a partir do líquido mãgmático. Essa hipótese é concordante com a
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prime¡ra apresentada ac¡ma e está em conformidade com Budd¡ngton & Lindsley(1964). Em

relação à ilmenita em gråos isolados pertencente às facies a biotita(não estudada neste

trabalho), Magalhães(op. cit.), atribuiu sua origem a processos de transformação dos

minerais ferro-magnesianos.

Quanto a ilmenita tipo 2(ilmenita tipo "trellis'), de acordo com Haggerty(1991)é um

t¡po que resulta claramente de exsolução-oxidação. Schwartz(1931) estabeleceu uma série

de critérios para a caracter¡zaçáo de texturas de exsolução. Segundo esse autor, os

¡ntercrescimentos consistem de diminutas inclusóes de uma determinada fase mineral, as

quais mostram-se, geralmente distribuídos segundo direções cristalográficas do cristal

hospedeiro(solvente) e suas orientaçöes variam com a or¡entação do mesmo' Conforme

Edwards(1954), as ¡nclusões podem ter formas lamelares, de placas, de folhas ou de barras.

A ilmenita aqui estudada se enquadra perfeitamente nesses critérios e, por conseguinte,

corresponde a uma ilmenita formada por exsoluçåo-ox¡daçäo.

A ilmenita 3(ilmenita composta), por sua vez, pode representar tanto uma fase

primária gerada a part¡r do llquido magmático, quanto pode ser produto de exsolução-

oxidação conforme postulado por Haggerty(1991). Entretanto, se considerada a pr¡meira

hipótese(origem primár¡a), essa ilmenita poderia ser correlacionada a ilmenita tipo 1. Nesse

caso, representaria uma geração precoce de minera¡s opacos 1, que foi englobada pela

titanomagnetita e não exsolvida pela mesma. Entretanto, são apenas especulações, visto

que, o momento, não existem evidências conclusivas à esse respeito.

b) Apatita

A apatita ocorre segundo grão arredondados inclusos na ilmenita 1(grão

independente), bem como ao contato com a ilmenita 3. Quimicamente, apresenta

composição semelhante aquelas apresentadas por Deer et el.('1966; pg 534) e

Botelho(1992), no que diz respeito aos conteúdos aos elementos maiores. Em relação aos

elementos menores, mostra-se empobrecida em ETR e contem cerca de 1,2o/o de Y. O nåo

fornecimento das quantidades de F, Cl, HzO e C pelo MEV nåo permitiu classificále em

relação os membros extremos da série ¡somórfica(fluor-apatita, clorapâtita, hidrox¡apatita e

carbonato apatita; Deer et al., 1966, pg. 531).

c) Titanita e Magnet¡ta

A F¡gura 3.43d mostra a íntima relação da magnetita com a titan¡ta no interior de um

cr¡stal de anfìbólio. Verifica-se que a magnetita se encontra intensamente fragmentada e

preenchida por uma massa intersticial constitulda essencilmente por titanita. As relaçöes

microtexturais entre essas duas fases e o grão de anfibÓlio hospedeiro permitem,

estabelecer, pelo menos, duas hipótese de interpretaçäo: 1) que as mesmas representam
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produtos da reação parcial do anfìbólio com o líquido magmático e na consequente

formação de biotita(conforme v¡sto no ítem Aspectos Petrográficos deste capítulo), já que o

anfibólio, nesta área, mostra-se parcialmente alterado(biotitizado); 2) que a magnetita é uma

fase precoce em relação ao anfibólio, enquanto que a massa intersticial, correspondente

qu¡micamente a titanita, seja um produto local da desestabilização do anfibólio em pról da

biotita. lsso é reforçado pela aspecto do cr¡stal de magnetita, bem como pela presença de

cristais euédricos a subédricos de apatita proximos à magnetita, indicando que apatita e

magnetita se precipitaram dentro de um mesmo intervalo de temperatura, antes do anfibólio

ter iniciado sua história de cristalização. Embora não se descarte a primeira hipótese, a

segunda parece mais plausível. Os resultados análíticos obtidos para essas duas fases

encontram-se no Anexo 8.

F¡gura 3.43. (a) relacionamento microtextural envolvendo as variedades de llmenita(¡ìm1, ilm2 e ¡lm3)

e titanomagnetita; (b) detalhe do relacionamento existente entre ilm 2 e ¡lm3 e titanomagnetita; (c)

detalhe de uma inclusão de ilml em cristal de anfìbólio; (d) detalhe do intimo relac¡onamente

microtextural desenvolvido ente magnetita e t¡tanita. Facies granitóide BASMG. Mac¡ço granitóide

Antônio Vicente.

,{w
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3.5.2.2- Facies BASAFG

Nessa variedade de granitóide as análises semi{uantitativas(EDS) por microscopia

eletrônica de varredura revelaram, na amostra |G-SN-1 1, a presença de apatita e zircão( jâ

observados através de microscopia ótica) e de óxido de Th(Figura 3.44). Todas essas fases

correspondem a minerais primários, visto que ocorrem como inclusões na biotita e e não

foram observadas ev¡dências microtexturais que apontassem para uma origem secundária.

O Anexo I mostra os resultados analíticos obtidos em relação a essas fases minerais.

al Apatita

No que se refere â apatita náo foram confeccionadãs imagens. Assim, serão

abordadas aqu¡ apenas suas principais características químicas. O gråo analisado

apresenta composiçáo levemente diferente daquele apresentado anteriormente, pertencente

a facies BASMG. Ele é relativamente mals pobre em P e Ca e, mostra conteúdos mais altos

de sillcio. Apresenta teores mais elevados de ETR(Dy, Ce, La e Nd) e de Y. As

consideraçôes realizadas ac¡ma em relação a impossibilidade de classif¡cação da apatita da

facies BASMG, dentro dos quatro componentes extremos da série isomórfica, såo válidas

aqui.

b) Zlrcäo e Silicato de Zr e Ca

Foi realizada apenas uma análise em zircåo. O gráo estudado(F¡gura 3.44a)mostra

forma subédrica a euédice e apresenta-se nitidamente zonado. Quimicamente, é mu¡to

pobre em ETR e em Y. Além do zircão, foi realizada, ainda, uma análise em uma fase

sil¡cátca rica em Zt, corn Ca presente (Figura 3.44b). O grão estudado encontra-se

parcialmente incluso em um gråo de óxido de Th(ver mais adiante), mostra-se fráurado e

apresenta-se nítidamente frâturado. É, texturalmente, muito semelhante ao z¡rcåo.

Na análise do Anexo 9, observa-se que o zircão náo apresenta nenhuma feiçäo

¡mporlante. É extremamente pobre em Y , Nb e Sn. Em ælação às terras raras, possui

baíxos conteúdos de Yb e Nd.

O cálcio-silicato de Zt, por sua vez, comparativamente ao zircåo, mostra ma¡s bâixos

teores de Si e de Zr e é exaurido em Sn, Nb e Yb. Por outro lado, apresenta teores

relativamente mais elevados de Y, Ce, La e Nd, bem como @ntém cerca de 2,4o/o de Ca. A

presença desse elemento e de Al impedem classificá-lo como zircåo. A ausência Fe e os

relat¡vamente baixos teores de Al não permitem enquadrâlo no grupo do epidoto, embora o

teor de Ca seja coerente com aquela da allanita(por exemplo). Ass¡m, com base em

aspectos texturais e nos principais tipos de estruturas dos minerais de ETR, Th, U, Zr e Hf,

apresentados por Ewing & Chakoumakos(1g8z; pg. 244), chegou-se a conclusáo de que

pode se tratar: 1) de um cristal de armstrongita(CaZrSieOrs.2,5H2o), filossilicato de cálcio e
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zircônio, ocorrente em pegmatitos graníticos alcal¡nos do maciço "Khan-

Bogdinskii(Mongólia), caracterizado e defìnido porr Vladykin et al.(1974) e apresentado por

Fleische(1974)). De acordo com esse autor, essa designação foi uma homenagem a Neil A.

Armstrong(primeiro homem a pisar na superfície da Lua). É um mineral de cor marrom,

brilho vítreo e muito frágil(quebradiço). Não é atacado por HCI ou HNO3, embora seja

dissolvido por HF(Fleischer, op. cil.). Pelo menos uma dessas características pode ser

observada na Figura 3.44b e diz respeito a natureza quebradiça do cristal analisado; 2) de

um silicato designado de cálcio-catapleita(CaZrSi3Oe.2H2O), caracterizado e definido por

Portinov(1964) e apresentado por Fleischer(op. cit.; pg. 1153). Ele foi definido em

pegmatitos sieníticos do maciço alcalino de Burpala, do norte de Baikal, em cavidades entre

cristais de microclina, associado com pirofanita, pirocloro, titanolavenita, loparita, kupletskita,

apatita rica em ETR e hiortdalita. Suas principais cartacterísticas óticas säo a coloração

amarelo pálido a creme e brilho vítreo a opaco(Fleischer, op. cit.). Devido a reduzida

dimensão do cristal, aqui estudado, não fo¡ possível observá-lo, claramente, através de

microscopia ótica. Entretanto, em relação associação paragenética da catapleita,

apresentada acima, sabe-se que a apatita rica em ETR é uma fase presente na amostra

aqui estudada, embora ela seja uma fase claramente primária, enquanto que aquela da

paragênese descrita acima por Fleische(op. cit.), ao que tudo ¡ndica, é de origem

secundária(visto que ocorre preenchendo cavidades). Para esclarecer essa dúvida

necessita-se de dados de raios-X sobre a estrutura cristalina da mesma, não disponíveis no

momento.

Figifa 3.44- (a) aspecto microtextural do zircão; (b) detalho do relacionamento microtextural

armstrongita/catapleita e a thor¡ta. Facies granitóide BASAFG. Maciço granotóide Antôn¡o Vicente.

c) Óxido de Th
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cl Óxido de Th

Esse mineral apresenta-se sob a forma subédrica a euédr¡ca e hospeda, além

armstrongita/cálcio-catapleita , diminutos cristais não caracterizados neste trabalho(Figura

3.¿gb). lsso evidencia uma cristalizaçåo tardia em relação as mesmas, e ao que tudo ind¡ca,

secundária. Quimicamente, em termos dos elementos maiores, exceto o Ca, é muito

semelhante a thor¡anita(ver Ewing & Chakoumakos, '1982; pg. 241) Exibe teores

relativamente elevados de Ca, Ag, Y, Ce e mais modestos de Si, La, Cd, Nd, B¡ e Dy, bem

como baixíssimas quantidades de Sn.

3.5.2.3- Facies BSGA

No âmbito dessa facies foram câracterizadas na amostra NN-AV-BA-O4 as fases

apatita, ¡lmenita, monazita, óxido de Ce, La, Nd e Ca(em ordem decrescente de abundåncia)

e bodenita(silicato de Fe, Ca e ETR).

a) Apatita

Embora não se disponha de imagem dessa apatita, as observaçöes na imagem do

vldeo acoplado ao MEV mostraram que ela se apresenta sob a forma de grãos euédricos a

subédr¡cos, ora prismáticos e alongados, ora como polígonos aproximadamente hexagonais.

Eles ocorrem tanto como ínclusões na ilmenita e biotita, quanto em contato com a primeira.

Essas caracterfsticas microtexturais indicam que a mesma corresponde a uma fase

primária. A análise do Anexo 10 mostra que, comparativamente a apatita das facies BASMG

e BASAFG, ela possui teores relativamente ma¡s elevados de Y, Yb, Dy, Ce, La do que a

aquela da facies BASMG e de P, Ca, Yb e Dy do que aquela da facies BASAFG. Por outro

lâdo, mostra-se, relativamente, mais empobrecida em P, Nb, Nd e Ca em relação a apatita

da facies BASMG e em y, Nb, Ce, La e Nd do que aquela da facies BASAFG. De qualquer

modo, observa-se que, no geral, ela tem af¡n¡dades químicas tanto com a apatita da facies

BASMG, quanto com a apatita da facies BASAFG.

b) llmen¡tâ

Do mesmo modo que a apatita, não foram obtidas imagens da ilmenita. Observaçðes

realizadas através de microscopia ótica adicionadas as análises EDS(em MEV) mostraram

que ela é a fase óxido dominante. Ela ocorre como grãos anédricos, os quais mostram-se,

geralmente, inclusos e/ou em contato com a b¡otita. As vezes, hospeda inclusões de

apatita. O tipo ma¡s comum corresponde a ilmenita em grãos ¡ndependente, não assoc¡ados

a titanomagnetlta e corresponde ao tipo 1, estudado na facies BASMG.

No Anexo 10, verifica-se que a ilmenita, aqui estudada, mostra teores mais baixos de

Fe e Ti, relativamenie àquelas ocorrentes na facies BASMG, sendo, contudo, mais
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enr¡quecida em Mn. Uma diferença característica da ilmenita 1, ocorrente nas facies BASMG

e BSGA, em relação aquelas dos tipos 2 e 3("trellis" e em granulos, respectivamente),

ocorrentes na facies BASMG, são mais baixos conteúdos de Fe e os mais altos de Mn.

c) Monazita

É uma fase pouco abundante. O grão analisado mostra-se intimamente associado a

cloritização da biotita(Figura 3.45 a, b). Apresenta forma anédrica e, em microscopia ótica,

exibe cores de interferência altas, traduzidas pela mistura de azul cintilante, rosa, amarelo e

vermelho. Localmente, mostra-se parcialmente substituída por óxido de Ce, La, Nd e Ca e

por bodenita(aluminossilicato de Fe, Ca e ETR). Suas relaçöes microtexturais com a biotita

cloritizada evidenciam claramente que a mesma é uma fase secundária, formada, ao que

tudo indica, às expensas dessa mica. É importante ressaltar que nas observações

realizadas através de microscopia ótica, a biotita hospedeira da monazita em questão,

exibe, nas regiöes não afetadas por cloritizaçåo, coloraçäo marrom avermelhada e cores de

interferência altas, lembrando muito, nesses propriedades óticas, a siderofilita estudada no

ambito do maciço granitóide Mocambo.

Em relação ao seu quimismo, mostra-se enriquecida em Ce e La e apresenta

quantidades apreciáveis de Th, Nd e Y(Anexo 10). Essas características quimicas,

especialmente, a presença de Th, permitem classificá-la como monazita-Ce(La, Ce, Nd,

Th)PO¿, conforme Jones et al.(1996; pg. 354).

Figura 3.45. (a) Aspecto microtextural mostrando o relacionamente entre monazita, óxido de Ce, La,

Nd e Ca e bodenita, intimante associados a cloritização da biotita; (b) Detalhe da monazita

apresentada na Figura 5.43a.
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3.5.2.4- Faciee BSGIA

As fases minerais caracterizadas nesta facies foram zircão e thorita, pertencentes a

amostra NE-B-75. Essas duas fases apresentam-se como diminutos grãos subédricos, os

quais mostram-se inclusos em clorita(Clz), com â qual desenvolvem nftidos halos

pleocróicos. Suas relaçöes microte¡|urais com a clorita, bem como suas formas levam a se

crer que são fases primárias, que foram, ao que tudo indica, capturadas pela biotita primária,

da qual foi gerada a clorita, no estágio de alterações tardi a pós-magmáticas, que afetaram

essa facies granitóide de modo intenso.

No Anexo 11 nota-se estabelecer que o zircåo(ZrSiO¿) é uma fase impura,

caracterizada pela presença de quantidades algo expressivas de Y, bem como por

conteúdos mais modestos de Ag, P, Yb, Cd, Al, Fe, Sn, Nb, Bi ,Dy e Ce'

Do mesmo modo que o z¡rcão, observa-se no Anexo 10 que a thorita(ThSiO4) é

também uma fase impura, visto que hospeda quantidades relativamente importantes de Y ,

Ag, Fe e Cd e pequenos teores de B¡, Y, Sn, Dy e P.

Resguardado-se as devidas proporções dos elementos presentes no zircão e na

thorita, nota-se que, exceto pela presença de Zr e Ce no primeiro e de Th no segundo, as

composiçöes de ambos são muito semelhantes. De acordo com Ewing &

Chakoumakos(1982; pg. 239), elementos tais como Zr e th, ocorrentes em pegmât¡tos

graníticos, näo ocorrem com freqüência em estruturas nas qua¡s eles são componentes

principais, mas podem ocorer, por substituições isomórficas, como componentes menores

ou maiores em outras estruturas. Por essa rdzâo, é válida a hipótese de que a thorita seja

uma fase em que o Th substituiu isomorf¡camente o zr na estrutura do zircão. Essa

substituição poderia ter ocorrido tanto no estágio magmático, quanto a thor¡ta poderia

representar uma fase tardia. Entretanto, no momento, não se dispöem de dados conclusivos

à esse respeito, como por exemplo informações sobre a estrutura cristalina através de

difração de raios-X.

3.5.2.5- Gre¡6en

Fo¡ anal¡sada através de MEV a amostra NN-AV-|N-10(clorita-siderofìlita-muscov¡ta-

quartzo greise médio a grosso). As fases estudadas foram cassiterita, calcopirita,

kesteritaiestanita, xenotima e monazita.

a) Cassiterita

Foram realizadas quatro análises de cassiterita, as quais envolveram quatro cristais

distintos. Não foram confeccionadas imagens dos gråos analisados, mas uma descrição

sobre as propriedades óticas desse mineral constam no item Aspecfos Pefiográficos desse

capítulo. Os resultados análíticos encontram€e no Anexo 12
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o Anexo 12, rcvela que os grão analisados não exibem variaçöes composicionais

importantes. os conteÚdos de sn situam-se entre 78,5960/o e 79,'174o/o, observa-se a

presença de pequenos teores de Fe em todos os grãos e nota-se a presença de

quantidades ínfimas de Nb nos grãos 1 e 2 e de Ta no grão 3' Essas caracterlsticas

evidenciam um grau elevado de homogeneidade composicional dos grãos estudados.

Embora, v¡rtualmente todas as cass¡ter¡tas sejam micro-não homogèneas e contenham

inclusões de vários outros minerais, é verdade também, que cass¡teritas de granitos a

metais raros e pegmatitos são as mais puras e oS Seus conteúdos de microinclusöes são

mais baixos(Foord, 1982). De acordo com Voronina et al.(1978. ln: Foord, 1982), parec€ que

isso é devido näo tanto quanto a ausènc¡a de desmisturas mecånicas de outros minerais,

quanto ao seu maior tamanho. É provável então, que a relativa pureza dos grãos estudados

deva-se, principalmente, ao tamanho dos cristais que são, de fato, muito finos.

comparativamente a cass¡teritas de outras regiões, mostra-se relativamente mais

enriquecida em Sn do que as cassiteritas associadas ao granito Mangabeira, Goiás(Botelho,

1992; pg 308) e ao maciço Or¡ente Novo, Rondônia(Le¡te Jr., 1992) e apresenta teores

eqüivalentes aquelas das diferentes bandas de cassiter¡ta ocorrentes em ve¡os de quârtzo

da Mina Elúvio-Barranco Superior, Rondônia(Leite Jr., 1992).

b) Galcopirita

o gräo estudado ocorre intimamente associada a clorita (cl2)+s¡derofil¡ta+

muscovita(Mv2)+quartzo tardio, fases secundárias associadas ao estágio de alteraçöes tardi

a pós-magmåticas que culm¡naram com gre¡senização. A calcopirita, devido estar ausente

nas facies granitóides estudadas e restr¡ng¡r sua ocorrência aos greisens, representa um

produto secundário. Apresenta forma anédrica, exibe bordas corrofdas e, por vezes,

substituídas por kesterita/estanita(Figura 3.46a) e mostra-se ¡ntensamente fraturada.

Na análise do Anexo 12, observa-se que, composicionalmente, contém quantidades

apreciáveis de Fe e Cu(30,792o/o e 33,8940/0, respectivamente) e baixíssimos conteúdos de

Zn e As.

c) Kester¡ta/Estân¡ta

Esta fase m¡neral mostra-se restrita as bordas de subst¡tuição da calcopirita(Figura

3.46a) e, ao que tudo indica, representa uma fase secundár¡a' A observação do Anexo 12,

revela que se trata de um sulfeto de Zn, cu e sn , com quantidades apreciáveis de Fe,

podendo representar tanto kesterita, quanto estanita. De acordo com Hall et al.(1978)

kesterita e estanita são estruturalmente d¡stintas. Conforme esses autores, a principal

diferença estrutural é que na estanita os átomos de Fe e Zn participam das camadas Z=0 e
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Z=1t2 do metal, juntos com o Sn, enquanto que na kesterita essa camadas såo ocupadas

pelos átomos de Cu e Sn.

No caso do sulfeto estudado, não se dispõem de dados acerca da estrutura cristalina

do mesmo. Entretanto, de acordo com Foord(1982), a presença de Fe em quantidades

apreciáveis é uma feiçåo freqüente na kesterita. lsso é coerente em relaçåo ao sulfeto

estudado, embora esse dado não permita concluir de forma inequívoca sobre essa questão

e a dúvida permanece.

d) Xenot¡ma-(Y) e Monazita'(Ce)

os gråo analisados ocorrem como minúsculos cristais subédricos a euédricos,

¡ntimamente associados a clor¡ta(C12)+siderofilita+quartzo tardio(Figura 3.46b)' Os grãos de

xenotima apresentam-se internamente zonados e ex¡bem, invariavelmente, bordas de

subst¡tuiçåo.

Quimicamente, observa-se uma ligeira variação composicional entre as diferentes

zonas(zonas de tonalidades cinza e branca; Figura 3.46b; Anexo ',|2). As porçöes cinza

correspondem composicionalmente a tfpica xenotima-Y(de acordo Jones et al'' 1996)' visto

que såo constituídas essencialmente de P, o e Y, embora hospedem fnfimas quantidades

de Al, Fe, Ag, Nb, Sn e Cd. As zonas brancas, embora não fujam dessa designação'

mostram-se algo enr¡quec¡das em Yb e Dy e felativamente empobrecidas em P, O e Y.

Uma comparação do quimismo da xenotima, aqui estuda, com o quimismo da xenotima'

oriunda de pegmat¡tos da Península de Kola, fomecida por Belolipetskii & Voloshin(1996; pg'

322), revela que as zonas cinzas da xenotima, aqui estudada, säo muito ma¡s enriquecida

em Y e mostra-se exaurida em ETR. As zonas de brancas, são também mais enriquecidas

em Y , Yb e Dy, quando comparada à análise 2, daqueles autores, embora apresente-se

muito mais empobrecida em Yb em relação a análise tdos mesmos. A monazita' por sua

vez, apresenta-se como um grão subédrico, sem variaçöes composicionais ínternas

aparentes(Figura 3.46b). Quim¡camente, mostra teores elevados de ce e La e quantidades

ma¡s modestas de Nd, Th e Y. De acordo com Jones et al.(1996) essa composição

corresponde a monazita-ce. Além desses componentes maiores, hospeda reduzidas

quantidades de Bi' Nb, S¡' Al, Yb, Fe, Dy e Sn(em ordem decrescente de abundåncia

relativa). Comparativamente à monazita estudada na facies BSGA, exibe conteúdos ma¡s

elevados de P, Ce, La e Nd e mais baixos de Y, Th e O.

Em relação a origem da xenotima e monazita, suas relações microtexturais com as

outras fases presentes na amostra anal¡sada e a forma subédrica do gräo de xenotima, näo

fornecem dados cOnClusivos à esse respeito. Entretanto, considerandO-se que eSsas fases

não foram detectadas em amostras de facies granitóides pouco efetadas por alteraçöes tard¡

a pós-magmáticas, pressupöem-se que as mesmas tenham suas origens relacionadas ao
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estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas que culminaram com a greisenização. lsso é

reforçado pelas caracterlsticas da monazita associada a facies BSGA, cujas relaçöes

microtexturais indicam claramente uma origem tardia.

Na Península do Kola, Rússia, minerais de Y e ETR, tais como xenotima e monazita,

ocorrem associados a complexos rochosos do Arqueano Superior-Estágio Kola(2.800-3.000

Ma) e mostram-se relacionadas a granitos alterados metassomaticamente((Belkov, 1979. ln:

Belolipetskii & Voloshin, 1996), com a xenotima ocorrendo, ainda, em pegmatitos contendo

mlcas e metais raros, onde processos de albitização e silic¡ficação foram ¡mportantes(Kalita,

1961. ln: Belolipetskii & Voloshin, 1996). A monazita ocorre, também, em complexos do

Proterozóico lnferior-Estágio Kareliano(1 .700-2.400 Ma), da mesma península, onde mostra-

se relacionada a produtos finais de ¡ntrusöes graníticas peralcalinas(silexitos; Belkov et al.,

1 988. ln: Belolipetskii & Voloshin, 1996) e a metassomatitos apogranlticos do Paleozóico-

Estágio Caledoniano-Hercinia no, onde mostra-se associada a pegmat¡tos alcalinos e em

ve¡os hidrotermais(Semenov, 1972; Khomyakov, 1990. ln: Belolipetskii & Voloshin, 1996).

Considerando os dados apresentados acima, bem como os vários ambientes de

ocorrências desses fosfatos(de Y e ETR), nos já bem estudados depós¡tos da Pen¡nsula do

Kola(Rússia), observa-se que uma origem secundária para as mesmas é a mais coerente.

F¡gura 3.46- (a) aspecto e relacionamento desenvolvido entre calcop¡r¡ta e kesterita; (b)

Detalhe da monazita e xenotima, Clorita-siderof¡lita-muscovita-quartzo greisen assoc¡ado ao

maciço granitóide Antônio Vicente,

3.5.3- Conclusöes e Considerações f¡neis

Os trabalhos de fotointerpretação e de amostragem aliados aos estudos

petrográficos e às anál¡ses realizadas através de microssonda eletrônica e de microscopia

ótica de varredura, conduziram às segu¡ntes conclusöes àcerca dos granitóides do maciço

granitóide Antônio Vicente, bem como dos corpos de greisen a ele associados:
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1) o maciço granitó¡de Antônio V¡cente é constituído por diversas facies petrográficas

representadas, principalmente, por granitóides a b¡otita e anfibólio, de composiçöes

monzogranítica, sienogranítica e álcali-feldspato granítica, granitóide a biotita,

dominantemente monzogranftico e granitóides a biotita sieno a monzogranlticos. Eles são,

de um modo geral, heterogranulares e, às vezes, equigranulares, de granulação méd¡a a

grossa e coloração variável, incluindo tipos rosa, rosa-acinzentados, cinza e vermelho tijolo.

Localmente, ocorrem tipos granitóides finos traduzidos por micromonzogran¡to e sieno a
monzogranito granoflrico, bem como zonas e corpos de mica greisens, veios hidrotermais(à

base de clorita) e veios de fluorita;

2) suas composições modais demonstram que se trata de granitóides leucocráticos a holo-

leucocráticos que evolufram a part¡r de magmas muito diferenciados e silicosos;

3) de um modo geral, eles mostram-se afetados, em diferentes intensidades, por alteraçöes

tardi a pós-magmáticas, dominantemente, pervasiva, embora, localmente, possam

apresentar características de alteração fissural. Elas se desenvolveram segundo dois

episódios âutometassomát¡cos principa¡s, os quais apresentam, por vezes, superpostos. As

evidências petrográficas mostraram que o primeiro episódio é dominantemente potássico,

enquanto o evento subseqüente mostra natureza sódica. Os estágios f¡nais dessas

alterações estão representados por argilização e silicificação, culminando com

greisenização. As facies granitóides mais intensamente alterados e os greisens hospedam

mineralízaçäo de cassiterita, fluo¡ita e, subordinadamente, topázio, bem como outras fases

minerais menores;

4) a ausência de estruturas, de natureza tectogênica, marcantes no interior do coç0, o seu

caráter francamente discordante em relação aos "trends" estruturais regionais das suas

encaixantes, bem como a presença de intercrescimentos gráficos e granoffricos em grande

parte dos granitóides do maciço, ev¡denciam que a colocação dos corpos granitóides se deu

em nlvel crustal alto, com a relação cristaislfquido não tendo s¡do muito elevada quando da

colocâção;

5) os estudos de qufmica mineral mostraram que os anfibólios das facies BASMG e

BASAFG pertencem ao grupo dos anfibólios cálcicos. com as amostras da facies BASMG

correspondendo, dominantemente, à hastíngsita. No que diz respeito às amostras da facies

BASAFG, todas as amostras "plotaram' em cima da linha limítrofe entre os campos da

hastingsita e da feno-edenita. Devido todas as amostras apresentarem Alv>1,00, foram

designados de alumíniohastingsita a alumfn¡o-ferro-edenita;
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6) apesar da grande semelhança entre os dois grupos de anfibólios estudados, aquele

pertencente a facies BASMG se dist¡nguiu claramente daquele da facies BASAFG, devido

as, relativamente, mais elevadas quantidades de Si no anfibólio da primeira, em relação à

ampla maior¡a das amostras desta última facies e, principalmente, devido o anfibólio da

facies BASAFG possuir conteúdos muito mais ba¡xos de Mg e teores mais elevados de Fe2'

e, conseqüentemente, apresentarem razöes Mg/(Mg+Fs2*¡, muito mais baixas do que

aquelas da facies BASMG;

7) a d¡stinção, bastante nítida, entre as composições dos anfibÓlios das facie granitóides

estudadas, é coerente com as observaçöes petrográfìcas, visto que a facies BASAFG

representa uma variação faciológica mais evolufda em relação à facies BASMG, no åmbito

do maciço. A variação composicional do anfibólio entre as duas facies está ligada, por sua

vez, à mudanças composic¡onais ocorridas durante a diferenciação magmática que gerou

esses granitóides;

8) a variaçåo composic¡onal observada entre os anfibólios das referidas facies reflete, ao

que tudo indica, uma redução nas condições de oxidação(ou na fugacidade de oxigênio),

durante a diferenciação magmática, no sentido da facies menos evolufda(BASMG) para

aquela mais diferenciada e, relativamente, ma¡s sillcica(BASAFG);

9) as análises de biotita da facies BSG mostraram que o cristal investigado, pelo menos na

área analisada, não exibe variações importantes, sendo seu qulmismo praticâmente

constante, com Xfe= 0,85. Elas conf¡rmaram que se trata de b¡otita não acompanhada de

outros minerais máficos, fato coerente com as observações realizadas através de

microscopia ótica;

l0) no que diz respeito à classificação e nomenclatura, as análises mostraram que se trata

de uma biotita annítica-aluminosa;

11) tomando-se por base trabalhos experimentais relativos à biotita, estimou-se um valor do

Log ÍOzem torno de -16,80, com as temperaturas mínimas de cristalização oscilando entre

695,80C e710,40C;

12) análises qulmicas em cloritas tardi a pós-magmáticas referentes as facies granitóides

BASMG, BASAFG, BSG e ao CSMQGs revelaram que se trata de cloritas não oxidadas, de

composições amplamente variadas que correspondem à: 1) clorita da facies BASMG incidiu

na linha limftrofe entre os campos da pseudothuringita e da ripidolita, próximo ao campo da
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afros¡derita, variedade da ripidolita; 2) a clorita da facies BASAFG "plotou" : duas anál¡ses no

campo da brunsvigita; duas na linha limítrofe entre os campos da brunsvigita e da

afrosiderita; uma no campo da afrosiderita; uma na linha divisória entre os campos da

afrosiderita e da pseudothuringita; e uma no campo da bavalita,variedade da dafnita; 3) a

clorita da facies BSG "plotou" plenamente no campo da pseudothuringita. No que se refere a

clorita do gre¡sen, duas amostras incidiram no campo composicional da pseudothuringita, a

semelhança das amostras da facies BSG;

l3) a correspondência composic¡onal entre a clorita da facies BSG e do greisen revela uma

coerência tipológica, v¡sto que o corpo de greisen ao qual a clorita estudada pertence

mostra-se associado a esta facies granitóide, bem como representa uma variedade, dessa

mesma facies, que foi mais intensamente afetada por por alterações tardi a pós-magmáticas

pervasiva, culminando com a greisenização da mesma.

14) a aplicação de um geotermômetro adequado permitiu estimar as seguintes temperaturas

mf n¡mas de cristalização para as cloritas estudadas: 1 ) 267 ,460C a 418,150c(facies

BASAFG); 2) 395,930C a 439,400c(facies BASMG); 3) 493,170c a 507,980c(facies BSG); 4)

458,71 oc a 592,660c(greisen);

15) anál¡ses quimicas de muscovita secundária do CSMQGS revelaram tratar-se de

muscov¡ta fengltica, corrrespondente às Mg-Al micas;

16) análises químicas através de MEV em amostras de granitóides e de greisen indicaram a

presença de uma série de fases minerais menores hospedeiras de diversos metais raros e

de ETR. Dentre elas destacam-se: monazita-(Ce), óxido de Ce, Nd e Ca, bodenita,

cassiterita, calcopirita, kesterita/estanita e xenotima-(Y)

3.6- Geoqufmica

Os dados químicos apresentados nas Tabelas 3.13 a 3.18(Anexo 13) referem-se às

principais facies petrográficas caracterizadas no maciço e aos corpos de greisens

associados ao mesmo.

3.6,1 - Caracterlsticas Gerais

No âmbito deste maciço observa-se que a facies granitóide mais evoluída e

diferenciada(BSc) e suas variedades mais fortemente afetadas por alterações tardi a pós-

magmáticâs e hospedeiras de mineralizações de estanho(BscA e BSGIA) possuem os mais

altos teores de SiOz, geralmente superiores a 75o/o. De um modo geral, os granitó¡des mais
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diferenciados, em relação às facies menos evoluídas do maciço, possuem conteúdos de

TiO2,,CaO, MgO, Sr, Ba, Cl, B, Ta, Ga, Hf e ETRP sempre muito baixos, enquanto aqueles

de Rb, Zr,Y, F, Li, U, Nb e ETRL são sistematicamente altos. Como uma consequência as

razÕes FeO/(FeO+MgO), Rb/Sr, Rb/Ba, e F/Cl são invariavelmente altas, especialmente

nas facies granitóides BSG, BSGA e BSGIA, enquanto as razões l(Rb såo muito baixas se

comparadas com aquelas dos granitos considerados normais(Shaw, 1968). Além disso, uma

feição característica nos granitóides desse maciço são os relativamente baixos conteúdos

de Ga, o que, de certa forma, contraria a definição geoqulmica original dos granitóides Tipo-

A(Loiselle & Wones, 1979; Collins et al., 1982; Whalen et al., 1987).

3.6.2- Saturação em Alumina(lSA)

De modo geral, as rochas do maciço são dominantemente peraluminosos, embora

algumas amostras incidam no campo dos granitóides metaluminosos(Figura 3.47). Essas

amostras correspondem às facies BASMG e BSG e suas variações(BSGA e BSGIA). No

caso das amostras da facies BASMG, uma hipótese plausível para explicar seu

posicionamento no domínio das rochas metaluminosas refere-se a presença de anfibólio na

mesma, o qual, conforme visto no item Química Mineral (deste capítulo), pertencente ao

grupo dos anfìbólio cálcicos. No que se refere às amostras da facies BSG e suas variações,

a incidência de algumas amostras no campo das rochas metaluminosas pode ser explicada

pela presença maior de fluorita nas mesmas em relação as demais amostras do grupo.
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Figura 3.47. Diagrama binário A/CNK versus A/NK(Maniar& Piccoli, 1989) mostrando a distribuiçäo

das facies granitóides do MGAV, com baseado nos índices de Shand(lSA).
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3.6.3 - Afinidade Tectonomagmática e Tipologia

Baseando-se em dados químicos referentes a elementos maiores e traços, diversos

autores tem apresentado sugestôes para caracterizar a tipologia de granitóides e suas

relaçóes com o ambiente tectônico onde os mesmos foram colocados(Chappell & White,

1974; Loiselle & Wones, 1979, Collins et al., 1982; Pitcher, 1983; Pearce et al., 1984;

Whalen et al., 1987; Cobbing, 1990; Eby, 1990 e 1992; Förster at al., 1997; entre outros).

Nos diagramas clássicos Y-Nb e (Y+Nb)-Rb de Pearce et al.(1984), Figura 3.48a, b

deste trabalho, observa-se que as amostras dos granitóides "plotam", em sua grande

ma¡oria, no câmpo dos granitóides intra-placas. Entretanto, em ambos os diagramas,

algumâs amostras incidem fora desse campo. No que se refere ao diagrama Y-Nb, os

relativamente mais baixos conteúdos de Y, especialmente, nas amostras das facies BMG

parecem ser a principal razäo para a fuga das mesmas do domínio dos granitóides intra-

placas para o campo dos granitóides de arcos vulcânicos. No que diz respeito ao diagrama

(Nb+Y)-Rb, volta a se repetir o fato. Ou seja, devido aos conteúdos relativamente mais

baixos de Y e de Nb nas amostras da facies BMG, estas "plotam" fora do campo das rochas

de ambiência ¡ntra-placas, no åmbito dos granitóides sin-colisionais. Uma razão para

explicâr, pelo menos em parte, os ba¡xos conteúdos, especialmente de Y, nas amostras

desta facies granitóidespode ser atribuída à ausência de fases minerais portadoras de

concentraçöes importantes desse elemento nas mesmas(ver ítem Aspecfos Petrográfrcos

deste capítulo).

Förster et al.(1997), baseados em um grande quantidade de dados químicos novos

obtidos a partir de diversos granitóides oriundos de várias regióes do mundo, realizaram

uma avaliação do diagrama discriminante (Nb+Y)-Rb para inferir amb¡entes tectônicos de

rochas igneas silícicas, de Pearce et a1.,1984). Tais autores concluíram que este método de

discriminaçåo de ambientes tectônicos pana rochas ígneas s¡lícicas náo é por si só decisivo.

Ele serve, porém, como uma ferramenta que juntamente com outras(tais como dataçóes e

avaliaçöes geológ¡cas) auxil¡am na descriçäo da origem das rochas ígneas. lsoladamente,

náo é um método decisivo, devendo, portanto, ser acompanhado por outros tipos de

informaçóes geológicas que possam auxiliar na caracterizaçáo da paleoambiência tectônica,

nas qua¡s as rochas, objetos de investagaçáo, foram formadas. Sem ¡sso, um prognóstico

baseado apenas em análises quÍmicas 'plotadas" no diagrama, será de pequeno valor.

Esses autores mostraram que a correlaçáo da geoquím¡ca e a posiçäo tectônica existe, mas

que amb¡guidades e classificações errôneas ocorrem, a saber: 1) orogenias complexas ou

polifásicas podem misturar rochas fontes de diferentes proveniências tectônicas. lsso é

comum em arcos continentais e em ambientes colisiona¡s, os quais podem estar

estreitamente associados no tempo e no espaço com regimes extensionais; 2) a

diferenciaçáo ígnea pode produzir trends composicionais que cruzam os lim¡tes dos campos,
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espec¡almente, os limites entre os campos dos granitóides de arcos vulcânicos(VAG) e o
dos gran itóides intra-placas(WPG).

No diagrama Yb-Ta de Pearce et al.(1984), Figura 3.48c deste trabalho, as análises

incidem, na sua grande maioria, no campo composicional correspondente aos granitos intra-

placas, embora três amostras plotem no campo dos granitos de arcos vulcânicos(uma

amostra da facies BSGCI) e nos campos dos granitos de cadeias oceânicas(uma amostra

da facies BASMG e uma amostra da facies BSGIA), confirmando o que já foi observado

acima, em relação aos outros dois diagramas de Pearce et al.(1984), e reforçando as

observações de Förster et al.(1997).

Desse modo, talvez a hipótese de diferenciação ígnea e, adicionalmente, a atuação

dos processos de alterações tardi a pós-magmáticas, que afetaram as rochas do maciço,

em díferentes graus de intensidade, sejam os fatores mais prováveis para explicar esse

comportamento composicional de algumas amostras dos granitóides estudados. De

qualquer modo, no momento, qualquer conclusão a esse respeito é prematura.

1000
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loo

Figura 3.48. Diagramas discriminantes de

paleoambiência tectônica de Pearce et al.(1984)

mostrando a distribuição das amostras dos

granitóides do MGAV (a) Y-Nb; (b) [Nb+Y]-Rb;

(c) Yb-Ta. Simbologia de acordo com a Figura

3.47.
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De acordo com Whalen et al.(1987), granitóides tipo-|, altamente fracionados,

podem ser distiguidos de granitóides tipo-A utilizando-se o parâmetro de discriminação

Zr+Nd+Ce+Y, visto que, de acordo com esse autor, para um dado grau de fracionamento, os

granitos tipo-A comportam conteúdos muito mais altos desses elementos incompatíveis do

que aqueles do tipo-|.

Assim, no que diz respeito aos granitóides em estudo, os dados químicos referentes

a esses elementos foram lançados nos diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (KzO+Na2O)/CaO, de

Whalen et al.(1987), Figura 3.49, deste trabalho. Nele observa-se que a totalidade das

amostras ocupa o campo dos granitóides tipo-A. No diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs.

(Fer/MgO), dos mesmos autores, Figura 4.50 deste trabalho, que expressa o grau de

fracionamento, nota-se que a ampla maioria das amostras "plota" no campo dos granitóides

tipo-A. Excetua-se a isso uma única amostra pertencente a facies BMG, que incide no

campo dos granitos félsicos fracionados, em razão dos seus relativamente mais reduzidos

conteúdos desses elementos incompatíveis, especialmente de Y(Tabela 3.17, Anexo 13).

Observa-se, ainda, um nítido trend de diferenciação/fracionamento entre as principais facies

granitóides do maciço, traduzido pelas mais baixas razões Fe1/MgO, na facies menos

evoluída e menos afetada por alterações tardi a pós-magmáticas(BAsMc), que grada para

valores intermediários nas facies BMG BSGCI, BSG e BSGA e atinge os valores mais

elevados na variedade BSGIA, a qual representa o termo mais evoluído/diferenciado e mais

intensamente afetado por alterações tardi a pós-magmáticas no åmbito do maciço.

O diagrama 10.000Ga/Al vs. (K2O+Na2OyAl2O3 de Whalen et al.(1987), modificado

por Rämö & Haapala(l995), que exprime o grau de alcalinidade ou índice agpaítico, Figura

3.51 deste trabalho, mostra que a quase totalidade das amostras dos granitóides estudados

incide na área composicional correspondente aos granitos tipo-A, de natureza subalcalina.

As quatro amostras referentes as facies BASMG, BMG, BSGA e BSGIA, que fogem dessa

característica justificam seu posicionamento fora do campo dos granitos tipo-A devido,

principalmente, aos seus muito reduzidos conteúdos de Ga(Tabelas 3.14 a 3,17, Anexo 13).

Figura 3.49 - Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (K2O+Na2O)/CaO de

Whalen et al.(1987) mostrando a distribuição composicional

das amostras das principais facies granitóides do maciço

granitóide Antônio Vicente.
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Figura 3.50- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs.

(FeOT/MgO) de Whalen et al.(1987) exibindo as

análises das principais facies granitóides do maciço

gran¡tóide Antônio Vicente.

Figura 3.51- 10.000Ga vs. (K2O+Na2O)/A|2O3 de

Whalen et al.(1987) exibindo as análises das

principais facies gran¡tóides do maciço

granitóide Antônio Vicente,

Eby(1992), baseado em dados químicos apresentados por Eby(1990), subdividiu os

granitos tipo-A em dois grupos. O primeiro grupo foi designado como tipo-Ar e apresenta

certas similaridades com os basaltos de ilhas oceån¡cas, enquanto que o segundo grupo,

tipo-A2, foi assim definido por guardar certas semelhanças químicas com a média da crosta

e com basaltos de arcos de ilha.

Com base na subdivisäo apresentada por Eby(1992), os dados químicos dos

granitóides aqui estudados foram lançados nos diagramas triangulares discriminantes Y-Nb-

Ce e Y-Nb-3Ga, Figura 3.52a, b. Em ambos os diagramas as amostras incidem

preferencialmente no campo correspondente aos granitóides tipo-42. Excetuam-se a isso,

duas amostras pertencentes as facies BSGCI e BMG. No diagrama Y-Nb-Ce as duas

amostras em questão incidem plenamente na área composicional correspondente aos

granitóide tipo-A1, devido principalmente aos seus reduzidos conteúdos de Y e Nb e
relativamente elevados de Ce. No diagrama Y-Nb-3Ga observa-se que a amostra da facies
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BSGCI plota no campo dos granitos tipo-A1 em função, principalmente, de seu teor algo

elevados de Ga e, subordinadamente, do conteúdo de Nb. No que se refere a amostta da

facies BMG, a razão de plotar no campo dos granitos tipo-41 deve-se ao seu elevado

conteúdo de Nb e da desprezfvel quantidade de Ga.

Figura 3.52 Diagramas triangulares Y-Nb-Ce(a) e Y-Nb-3Ga(b) de Eby(1992) mostrando a
distribuiçåo compos¡cional das principais facies gran¡tóides do maciço granitóide Antônio Vicente.

3.6.4' Outras Feições Geoqufmicas

A análise do diagrama SiOz vs. FeO./(FeO.+MgO), Figura 3.53, revela uma

correlação positiva entre essas duas variáveis durante o estágio magmático, o qual mostra-

se representado pelas facies BASMG, BSGCI, BMG e BSG. Essa correlação pos¡tiva passa

a ser negativa no estág¡o de alteraçôes tard¡ a pós-magmát¡cas, que por sua vez, encontrã-

se representado pelas fac¡es BSGA , BSGIA e greisens, visto que os conteúdos de SiO2

decrescem sistematicamente no sentido da facies BSG(facies magmát¡ca mais evolulda e

diferenciada), para as facies BSGA, BSGIA e Greisen, respectivamente. Nota-se, ainda, um

nftido /rend de enriquecimento de ferro no estágio magmát¡co, no sentido da facies

BASMG(menos evoluida) para a facies BSG(mais evolufda), o quãl é suavisado no estágio

de alterações tardi a pós-magmáticas, no sentido da facies BSGA para o CSMQGS.
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Figura 3.53. Diagramas retangulares SiOz vs. FeO*/(FeO*+MgOXa) e CaO vs.Na2O(b) mostrando a

distribuiçäo composicional das principais facies granitóides do maciço granitóide Antônio Vicente.

As razões l(/Rb entre de 300 a 150 säo consideradas normais para granitos (Shaw,

1968). Entretanto, em muitos dos complexos graníticos, as fases mais evolu¡dâs

apresentam razões l(Rb mais baixas do que 150. Nos gran¡tóides estudados(exceto os

greisens), as razöes l(Rb da totalidade das amostras s¡tua-se entre 50 e 300. Entretanto, as

razões lVRb da grande maioria das amostras situa-se abaixo de 300 e acima de 5O(Figura

3.54a). São excessões a isso três amostras de CSMQGS e uma de MQGs, cujas razões såo

inferiores a 50 e superiores a 20. Os teores de K, para a ampla ma¡oria das amostras,

var¡am mu¡to pouco entre os gran¡tóides, independentemente, da intensidade das alterações

tardi a pós-magmáticas, enquanto que os teores de Rb aumentam claramente no sentido da

facies BASMG para a BSG(estágio magmático) e desta para as variedades mais

intensamente afetadas por tais alterações(BSGA e BSGIA) e do CSMQGS, conforme

mostrado na Figura3.54a.

Na Figura 3.54b e c observa-se que Sr e Ba comportaram-se como elementos

compatfveis durante a evolução magmática dos granitóides, sendo empobrecidos no líquido

magmático mais tardio, representado pela facies BSG. Em contraste, o Rb é incompatível e

sues concentrações são significativamente mais altas nas facies magmáticas mais

evoluídas(BsGC| e BSG), bem como nas variedades mais intensamente afetadas por

alterações tardi a pós-magmáticas(BSGA e BSGIA) e nos greisens(MQGs e CSMQGs),

indicando que os processos de alterações tardi a pós-magmáticos, de natureza prevasiva,

que reinaram sobre porções desses granitóides reforçam a essa tendência. Portanto, as
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facies granitóides especializados em Sn são extremamente exauridas em Sr e Ba e

enriquecidos em Rb.

O Zr, embora apresente-se em concentrações geralmente altas nos granitóides

estudados(Tabelas 3.13 a 3.18, Anexo 13), comportou-se como elemento compatível

durante a diferenciação magmática. No diagrama Rb-Zr(Figura 3.54d) nota-se que seus

teores decrescem sistematicamente no sentido da facies menos evoluída(BASMG) para a

mais diferenciada(BSG), enquanto que os de Rb aumentam no mesmo sentido,

estabelecendo-se uma correlaçåo negativa entre esses dois elementos. No estágio de

alteraçöes tardi a pós-magmáticas, seus conteúdos se tornam ainda mais reduzidos,

decrescendo no sentido da facies relativamente menos alterada(BSGA) para a mais

intensamente alterada(BscIA) e CSMQGS, enquanto os de Rb atingem seus valores mais

significativas(Figura 3. 54d).

U e Th comportaram-se como elementos incompatíveis, estabelecendo uma

correlaçåo positiva durante o estágio magmático, visto que suas concentraçöes crescem no

sentido da facies menos evoluida(BAsMc) para a mais diferenciada(BSG), conforme pode

ser obseryado na Figura 3.54e. No estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas, os

conteúdos U tendem a aumentar no sentido da variedade relativamente menos

alterada(BSGA) para a mais intensamente alterada(BsclA), enquanto que os de Th

decrescem no mesmo sentido. Entretanto, a partir da facies BSGIA esse comportamento

muda com a greisenização. As concentraçöes de U decrescem bruscamente no sentido da

facies BSGIA para o CSMQGS, enquanto que as de Th tendem a aumentar(Figura 58e).

No diagrama triangular Rb-Ba-Sr (Figura 3.540, os granitóides mais intensamente

transformados(BSG|A) do maciço situam-se no campo dos granitóides extremamente

diferenciados (El Bouseily & El Sokkary, 1975), enquanto os granitos contendo

anfibólio(BAsMc) incidem no campo dos granitos normais e os BSG na transiçäo entre

esses campos. Observa-se, ainda, os valores extremamente baixos de Sr, um nítido "trend"

de enriquecimento de Rb no sentido dos BASMG para os BSG(estágio magmático) e,

desses, para os BSGA e BSGIA(estágio tardi a pós-magmático), ocorrendo o inverso em

relaçäo ao Ba.
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Figura 3.54- Distribuiçäo composicional das amostras das principais facies granitóides do maciço

gran¡tóide Antônio Vicente nos diagramas (a) Rb-K; (b) Rb-Sr; (c) Rb-Ba; (d) Rb-Zr; (e) Th-U; f) Rb-

Ba-S(El-Bouseily & Sokkary, 1975). Simbologia de acordo com a Figura 3.54b.

Considerando a importåncia dos fluidos tardios nos processo$ de alteraçöes tardi a

pós-magmáticos e, por conseguinte, suas influências no trânsporte, depos¡ção e

concentração das mineralizaçöes, especialmente de estanho, torna-se relevante analisar o

papel do F e dos Cl nesses granitóides, bem como o comportamento de outros elementos

relacionados aos mesmos.

De acordo com Bailey(1977), o conteúdo médio de F em granitóides é de cerca de

800ppm, embora os valores absolutos possam estar lim¡tados entre dezenas de "ppm" e

vários "porcentos". Conforme esse autor esta ampla variaçäo pode ocorrer tanto a nivel de

um mesmo granitóide, quanto entre diferentes tipos de granitóides.

Nas facies gran¡tó¡des consideradas como d¡ferenciados magmáticos os conteúdos

desse elemento variam largamente, desde valores médios iguais a 74Sppm(facies BSGCI)

até 2.58oppm(facies BSG). Esses valores tornam-se a¡nda mais elevados nas variedades

granitóides ma¡s intensamente afetados por alterações tardi a pós-magmáticas, onde

atingem teores médios entre 3.675ppm(variedade BSGA) e 6.566,70ppm(variedade BSGIA),

As quantidades mais express¡vas são encontradas no clorita-siderofìlita-muscovita-quartzo

greisen, onde o conteúdo de F alcança um valor médio ¡gual a 1,49olo(Tabelas 3.13 a 3.18,

Anexo 13), embora em algumas amostras possa ating¡r até 2,2o/o(Tabela 3.18, Anexo 13).

No que se refere às fases minerais primárias maiores de granitóides, Bailey(l977)

postula que 30o/o a 90o/o do F estão, geralmente, contidos na biotita, com quant¡dades

subordinadas na hornblenda, muscovita, quartzo e em minerais acessórios. Entretanto, o

referido autor considera que ocas¡onalmente minerais acessórios tais como apatita, titanita,

fluorita, microlita, pirocloro, topázio, turmalina, fluorita, bastnasita, ambligonita,

espodumênio, criolita, etc, possam conhibuir com mais de 50% de F, notadamente quando

presentes em granitóides ricos em F e em zonas de "roof' de origem

metassomáticas(apogranitos).
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Em relação aos granitos estudados, dados de química mineral obtidos através de

microssonda eletrônica, revelaram que em tennos dos principais minerais máficos(varietais),

o anfibólio(alumf nio-ferrohastingsita a edenita) pertencente às facies BASMG e BASAFG

mostra-se, relativamente, mais enriquecido em F do que a biotita da facies

Bsc(d¡ferenciados magmáticos). Entretanto, tanto o anfibólio, quanto a b¡ot¡ta annftica

hospedam reduzidas quantidades de F. Assim, embora se reconheça que as principais

fontes primárias de F possam corresponder ao anfibólio e à biotita, os dados

petrográficos(microscopia ótica), aliados aos dados de microssonda eletrônica e de

microscopia eletrônica, bem como os dados químicos de rocha total, ¡ndicam que o F possa

ter sido extraldo das referidas fases(anfibólio e biot¡ta), passando a se concentrar nas

soluções tardi a pós-magmáticas.

No estágio de alterações tardi a pós-magmáticas, o F dessas soluções formou

minerais próprios, representados, princ¡palmente por fluorita(dominante) e topázio, bem

como é constitu¡nte das fases micáceas associadas a esse estágio tais como micas

brancas("muscovita'), siderofilita e clorita. lsso é evidenciado pelos teores, relativamente,

mais elevados de F nas variedades(diferenciados) mais intensamente alteradas(BSGA e

BSGIA), bem como nos greisens, especialmente no clorita-siderofilita-muscovitaauartzo

greisen, doque nas facies magmáticas menos evoluídas e menos afetadas por alterações

tardi a pós-magmáticas. A presença da paragênese fluorita + topázio + muscov¡ta + clorita +

siderofilita e a sua relação com conteúdos importantes de F, na facie granitóide mais

diferenciada(BSG) e nas suas variações(BSGA e BSGIA) reforça a hipótese de que os

granitóides do maciço foram colocados em nlvel crustal raso, entre 1Km e 5Km(Bailey,

1977). Além disso, com base neste autor, parece ¡azoâuel imaginar que as soluções

contendo F foram separadas e removidas, de modo mais expressivo, a partir da

cristalização da facies BSG, nesse nível mais alto de colocação.

No que se refere ao comportamento do F e Cl durante a evoluçåo magmática que

produziu os granitóides do maciço, observa-se, a partir dos dados químicos(médias) obt¡dos

em rocha total(Tabela 3.19), que o mais elevado conteúdo de F está no diferenciado

magmático mais tardio(facies BSG) e os mais reduzidos nos diferenciados magmáticos,

relativamente, mais precoces(facies BASMG e BSGCI), enquanto que com o Cl ocorre o

inverso. De acordo com Fuge(1977) o Cl por possuir uma baixa solubilidade na fusão

silicática é concentrado nos minerais formados precocemente, enquanto que o F por possuir

forte afinidade com a fusão se enriquece nos minerais formados tardiamente. Em relação

aos granitóides estudados, esse comportamento do F e do Cl é confirmado a partir de dados

de química mineral(conteúdos médios), obtidos a partir de micossonda eletrônica, em

anfibólios das facies BASMG e BASAFG. Na Tabela 3.20 nota-se que os conteúdos de Cl

nos anfibólios são sempre mais altos do que aqueles de F. Esse fato confìrma as
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observações de Fuge(op. cit.), visto que o anfibólio, juntamente com o plagioclásio(Ph),

representam as fases primárias maiores, ma¡s precoces na ordem de cristalização mineral,

no åmbito das facies ganitóides em que o anf¡bólio foi analisado(ver ítem Aspectos

Petrográficos). Entretanto, isso não é coerente com o que é observado em relação aos

dados de química mineral obtidos através de micossonda eletrônica em biotita(Tabela 3.20).

Sendo ela uma fase tardia relativamente às {ases essenciais maiores, era de se esperar que

a mesma possuisse conteúdos mais elevados de F do que os de Cl, o que não é observado.

Uma hipótese para explicar esse fato está relacionada, ao que tudo indica, à preferència do

F pelos fluidos tardi a pós-magmáticos, uma vez seus conteúdos mostram-se aumentados

nas variedades granitóides mais intensamente afetadas por alterações tardi a pós-

magmáticas. Nesse caso, a fluor¡ta e, subordinadamente o topázio, representam os

pincipais hospedeiros de F e nåo a b¡ot¡ta. AËm disso, a facies granitó¡de BSG, portadora da

biotita analisada, abriga peguenas quantidades de fluorita 2, que por sua vez, mostra-se

intimamente associada à alteração parcial da biotita(cloritizaçåo).Em razão d¡sso, ela pode

estar algo "defluorizada" e , por conseguinte. exaurida de F.

Tabela 3.19 Conteúdos médios de F, Cl e SiOdem rocha total) næ principais facies granitóides do

maciço granitóide Antônio Vicente.

Tabele 3.20 Conteúdos médios de F e Cl em adibólios das facies BASMG e BASAFG e em b¡ot¡ta da

facies BSG(diferenciados magmáticos) do maciço granitóide Antônio Vicente.

Fase M¡neral Anfibólio Flúo(%) Cloro(o/o)

Facies Granitóide EASMG(11) 0,3,16.1 0,8954

BASAFG(4) 0.1775 0,6200

Fase Mineral B¡otita

Facies Granitóide BSG 0.0375 0.4025

Facies Gran¡tóides Flúo(ppm) Cloro(ppm) sior(%) ESrAgros

Evolutivos

BASMG(3) 896,67 692,33 68,38 Magmáico

BSGCr(2) 745,00 17E,00 í¿,9U

BMG(3) 1063,33 ¿t46,00 75,41

BSG(5) 2580,00 361,00 76,34

BSGA(4) 3675,00 100,50 77,12 Tardi a Pós-

magmáticots$GrA(6) 65s6,70 52,1 75,06

cSMOGS(4) 1495().00 0,00 72,97
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As Tabelas 3.13 a 3.18(Anexo 13) e a Figura 3.55a mostram uma correlação

negativa entre F e Cl, com o Flúor aumentando no sentido da iacies BASMG para a

BSG(estágio magmático) e, dessa para a BSGA e BSGIA(estágio tardi a pós-magmático).

As razões F/Cl aumentam no mesmo sentido. Nos greisens o Cl não foi detectado em

nenhuma das amostras analisadas.

A Figura 3.55b mostra uma conelação negativa entre F e Sn no estágio

magmático(sentido BASMG para os BSG), com o F aumentando e o Sn decrescendo. No

estágio tardi a pós-magmático essa conelação passa a ser positiva com F e Sn aumentando

sistematicamente no sentido da facies BSG para para as variedades BSGA e BSGIA e

dessa última para o CSMQGS. Além d¡sso, as amostras com teores mais elevados de flúor

apresentam, também, teores mais elevados de estanho(variedade BSGIA e CSMQGS), o

que é reforçado pela presença de cassiterita nas amostras dessas duas variedades(Tabelas

3.16 e 3.18, Anexo 13 ; Prancha ll,Foto D, E e F).

Por outro lado, na Figura 3.55c observa-se que tanto Cl quanto Sn decrescem no

estágio magmático, no sent¡da da facies BASMG(menos evoluída) para a mais evolulda e

diferenciada(BSG). No estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas os conteúdos de Cl

diminuem no sentido da facies BSG para as variedades BSGA e BSGIA, enquanto que os

de Sn aumentam no mesmo sentido.

No d¡agrama Na2O-Sn(Fqura 3.55d) observa-se que no estág¡o magmático as

quantidades de Sn decrescem daramente no sentido da facies menos evoluída(BASMG)

para a mais diferenc¡ada(BsG). No estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas, os

conteúdos de Sn crescem vert¡gínosamente no sendido da facies BSG para as suas

variedades BSGA e BSGIA. No CSMQGs os teores de Sn são equivalentes aqueles dessa

última variedade. O NazO exibe teor.es praticamente constantes(em torno de 3olo) em ambos

os estágios, exceto no CSMOGS onde os teores desse óxido são bastante

reduzidos(<0. 10%). lsso evidenciâ que durante os estágios magmáticos e de alteraçöes

tardi a pós-magmáticas(até o evefitÐ metassomático de alb¡tização) não houve um aporte de

Na de fora do sistema, que se comportou como um ambiente fechado em relaçåo as

encaixantes do maciço(ver mais adÍante).

Na Figura 3.55e nota-se que o Sn e a nzão Rb/S(lndice de diferenciaçåo)

desenvolvem uma correlação negativa no estágio magmático, caracterizada pelo

descréscimo dos teores de Sn e üm aumento paralelo das razöes Rb/Sr, dev¡do o aumento

relativo de Rb e diminuição do Sr. No estágio de alterações tardi a pós-magmát¡cas a

correlação entre essas duas variáreis se torna nitidamente pos¡tiva, uma vez que tanto Sn,

quanto Rb aumentam drast¡camente nesse estágio, especialmente em relação à variedade

BSGIA e ao CSMQGs , enquanlo o Sr assume baixíssimas quantidades. Esse feição
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demonstra um enriquecimento do Sn a partir da ¡nteração da facies BSG com fluidos

tardios(Lehmann & Mahawat, 1989).

No diagrama Sn-TiOz verifica-se, no estágio magmático, que as quantidades de Sn e

TiOz diminuem no sentido da facies BASMG(menos evolufda) para facies BSG(mais

evoluída), caracterizando uma correlação positiva. No estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, essa correlação positiva torna-se negativa, sendo definida pelo aumento das

concentraçöes de estanho no sentido da da facies BSG para as suas variedades ma¡s

intensamente afetadas por alterações tardi a pós-magmát¡cas, mas torna-se novamente

positiva a part¡r da varièdade BAGIA em direçäo ao CSMQGs, uma vez que tanto os

conteúdos de Sn, quanto as de TiO2 aumentam.

Os dados apresentados reforçam a hipótese de que os fluidos tardi a pós-

magmáticos enriquecidos em voláteis, especialmente F, estão relacionado diretamente com

as mineralizações de cassiterita, visto que a presença da mesma está restrita à variedade

mais intensamente afetada por alterações tardi a pós-mâgmát¡cas e aos greisens(CSMQGs

e MQGs), näo parecendo verdadeiro no que diz respeito ao Cl.

Considerando que as variedades granitóides mais transformadas e evoluídas e os

greisens são os termos hospedeiros das mineralizações de câssiterita e que a fluorita e o

topázio såo mais freqüentes e abundantes nessas rochas, presume-se que o flúor

desempenhou um papel fundamental na evolução e gênese dos depósitos de cass¡terita,

uma vez que as concentraçöes de F são, também, engrandecidas nessas rochas.

Sn{ppm)

"¡srv i

NorO{%l
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Figura 3.55. Distribuição composic¡onal das amostras das

principa¡s facies granitóides do maciço granitóide Antônio Vicente

e dos greisens a ele associados nos d¡agramas (a) F-Cl; (b) F-Sn;

(c) Cl-Sn; (d)NazO-Sn; e) Sn-Rb/Sr; 0 Sn-TiO2. Simbologia de (a)

e (b) acordo com as Figuras 3.55 c, d, e, f. O losango indica a

composição média da crosta conforme Taylor & Mclennan,

1e85).

No que se refere às concentrações dos ETR, bem como seus padrões de distribuição

normal¡zados para condr¡tos(Figura 3.5660), observa-se um típico padrão "gaivota", onde os

conteúdos médios dos ETRL(Tabela 3.21) são mais enriquec¡das nos diferenciados

magmáticos, relativamente, menos evoluídos(facies BASMG e BSGCI, onde

IETRL=460,26ppm e 777,55ppm, respectivamente) e ma¡s empobrecidas no diferenciado

magmático mais evolufdos(facies BSG, onde !=374,59ppm), bem como nas suas

variedades mais afetadas por alteraçöes tardi a pós-magmáticas(facies BSGA e BSGIA,

onde l=158,59ppm e 170,55ppm, respectivamente) e no CSMQGs(onde I=195,04ppm).

Esse comportamento dos ETRL nos granitóides estudados ó compatível com a evolução de

magmas félsicos, onde as concentrações dos ETRL decrescem drasticamente durante a

diferenciação de tais magmas(Miller & Mittlefheld, 1982) . Além disso, a presença de

apreciáveis fases de vapor podem levar a uma exaustão dos ETRL(Miller& Mittlefheld,

1982). lsso pode explicar a razâo das baixas concentrações de ETRL nas variedades mais

intensamente afetadas por alterações tardi a pós-magmáticas(facies BSGA e BSGIA) e no

CSMQGS.

Em relaçäo aos ETRP(Figura 3.56; Tabela 3.21), observa-se uma distribuição

regular. Nos diferenciados magmáticos, as maiores concentraçöes médias relativas são

encontradas nas variedades BASMG e BSGCI(onde l=59,41ppm e l=92,48ppm,

respectivamente), enquanto que as menores mostram-se contidas na facies BMG e

BSG(onde l=30,42ppm e l=45,51ppm, respectivamente) e no CSMQGs(onde

I=41,67ppm). As razöes para esse comportamento dos ETRP podem ser explicadas pela

presença das fases anfibólio, apatita, zircâo e titanita(facies BASMG) e apatita(facies

BSGCI), as quais ocorrem como traços ou estão ausentes nas demais variedades de

granitóides. Como exceção a isso, säo os mais elevados conteúdos médios de ETRP na

variedade BSGIA(onde l=74,80ppm), em relaçäo a todas as demais facies granitóides do

maciço. Entretanto, a presença de Thorita e zircão enriquecidos em ETRP, especialmente

0
IL

0.0 t
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em Yb e Dy, nessa variedade de granitóide, pode explicar esses elevados conteúdos de

ETRP(ver ítem Química Mineral deste capítulo).

As razöes (La/Yb)¡¡, nos diferenciados magmáticos(Tabela 3.21), crescem no sentido

da facies BASMG de 7,91 para 16,71 na facies BMG, com a facies BSGCI ocupando uma

posição intermediária(14,69), mas decrescem no sentido da facies BSG(9,67), sendo essa

queda mais pronunciada nas variedades BSGA e BSGIA(4,04 e 1,26, respectivamente),

com o CSMQGs possuindo valores intermediárioos entre essas duas últimas variedades.

Em relação ao Eu, as mais acentuadas anomalias negativas mostram-se

representadas no diferenciado mais evoluído(facies BSG), as quais tornam-se, ainda, mais

pronunciadas nas suas variedades mais alteradas(Facies BSGA e BSGIA), enquanto que as

menores anomalias negativas são encontradas nas facies BASMG e BSGCI. lsso demonstra

a importåncia dos feldspatos no fracionamento desse elemento que se comportou como

elemento compatível durante a diferenciação/fracionamento que produziu os granitóides do

maciço, visto que esses minerais tem maior afinidade pelo Eu 2* do que por outros ETR

trivalentes(Miller & Mittlefheld, 1982). As razões (Eu¡/Eu.) são todas eqüivalentes e

aproximadamente iguais a 13,70, tanto nos diferenciados magmáticos, quanto nas

variedades granitóides tardi a pós-magmáticas e no CSMQGs(Tabela 3.21).

Figura 3.56.- Padröes de ETR Padräo de distribuiçäo
dos ETR para os granitóides do maciço granitóide
Antônio Vicente

Tabela 3.21. Dados de ETR referentes às principais facies granitóides do maciço granitóide Antônio

Vicente.

Facies
Granitóides

BASMG BSGCI BMG BSG BSGA BSGIA CSMQGS

(Lal/b)" 7,91 14,69 16.71 9,67 4,04 1.26 3,45
(EuN/Eu.) 13,74 13,70 13,70 13,69 13,70 13,70 13,69

IETRL 460,26 777,55 454,88 374,59 259,59 170,55 195,04

'ETRP
59,41 92,48 30,42 45,51 47.44 74,80 41,67

TETR 519,67 870,03 485,30 420,10 306,03 245,37 236,71
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3.6.5. AnálisEs Normativas CIPW

As análises normativas CIPW referentes aos granitóides e greisens desse

maciço(Tabelas 3.22 a 3.27, Anexo 14) foram calculadas através do sofiware Minpet versão

2.02(Richard, 1988-1995), a partir de análises químicas de rocha total. A análise integrada

das mesmas permite estabelecer que:

1 ) Os diferenciados magmáticos representados pelas facies BASMG e BSG são de um

modo geral subsaturados em AI2O3. São excessões a isso uma amostra de cada uma

dessas facies, que exibem coridon normativo, embora em baixas quantidades.

2) Os diferenciados magmáticos correspondentes às facies BSGCI e BMG mostram-se

invariavelmente saturados em alumina, embora no geral apresentem baixo córidon

normativo.

3) As variedades granitóides da facies BSG mais intensamente afetadas por alterações radi

a pós-magmáticas(BSGA e BSGIA) e os greisens são sistematicamente saturados em AlzOg

e os mais elevados conteúdos de córindon normativo såo encontrados no MQGs e

CQGs(9,18% e 9,28%).

4) Os conteúdos de anorlita decrescem no sentido da facies BASMG para os demais

granitóides, mas crescem no CSMQGs. Os de albita tendem a crescer no sentido do

BASMG para os outros granitóides, mas decrescem drasticamente nos greisens. Em razão

disso, as razões Ab/An crescem no sentido da facies BASMG para os outros granitóides,

mas decrescem no sent¡do do CQGs e CSMQGS.

5) Os conteridos de Hy, Mgt e de llm tendem a decrescer a partir da facies BASMG em

direção às demais variedades de granitóides e de greisens, sendo excessão os mais

elevados conteúdos de Mgt apresentado pelo CQGs(8,78%).

No diagrama Q-Ab-Or(Figura 3.57) nota-se que as composições normativas dos

granitóides desse maciço incidem dentro do campo de 86% de freqüência das razões

normativas Q-Ab-Or de 1190 rochas graníticas de Winkler e Von Platen(1961). Percebe-se,

também, que as composições de uma boa parte dos granitóides afasta-se um pouco do

campo de máxima freqüência(ponto M). Enquanto uma parte se desloca no sentido do

vértice do quartzo(s¡licificação), especialmente, aquelas correspondentes às variedades

mais afetadas por alterações tardi a pós-magmáticas, outra tende aos vértice do

O(microclinização). Uma excessão a isso são as composições do BASMG. Uma amostra

'plota' no campo de máxima freqüência e duas fogem um pouco no sentido do vértice da

albita. Além disso, uma amostra da facies BSGCI foge totalmente para próximo da aresta Q-

O(silicificação+microclinização).

Embora esses granitóides mostrem-se afetados por albitização, em d¡ferentes graus,

seu efeito não se reflete nas suas composições normativas globais. lsso demonstra que os

processos de alteração se deram segundo um sistema fechado, fato que não permitiu um
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aporte de Na ao mesmo. lsso é reforçado pelas quantidades de F no magma gerador dos

granitóides desse maciço, que mostram-se na ampla maioria das amostras muito baixas.

Elas situando-se abaixo da posição de temperatura do ponto de mfnimo correspondente a

1% de F adicionado(Manning, 1981) e em torno do ponto de mlnimo sem adição de F(Tuttle

& Bowen, 1958), Figura 3.57 deste trabalho. O que demonstra que o F fo¡ remobil¡zado e

enriquecido no estágio de alteraçöes tardi a pós-magmátices. lsso é evidenciado pela

presença de quantidades expressivas desse elemento nos diferenciados mais evoluídos e

mais afetados por alteraçöes tardi a pós-magmáticas e que se reflete em quantidades algo

elevadas de fluorita, às vezes de topázio, e, subordinadamente, de outras fases menores

portadoras de F nos mesmos(ver ftem 'química m¡neral' deste capítulo).

Ainda em relação a esse diagrama, observa-se que a quase totalidade das

compos¡ções situa-se entre as projeções das linhas cotéticas de P¡¡26 de 2kba¡ e de 5kbar

de W¡nkle(1977), especialmente, as composições das facies mais evoluídas e afetadas por

alterações tardi a pós-magmáticas. As composições dos d¡ferenc¡ados magmát¡cos

correspondentes às facies BASMG, BMG e BSG s¡tuam-se preferencialmente em torno da

projeção da linha cotéticâ de Pszo de 7kbar.

No diagrama Ab-An-Or(Figura 3.58), a ampla maioria das amostras dos granitóides

"plota" próximo à aresta Ab-Or, em posição intermed¡ár¡a entre esses dois vértices, com

apenas uma amostra da facies BASMG e uma outra da facies BSGIA se afastando um

pouco dessa aresta em direção ao vértice An, devido aos seus maiores conteúdos de

anortita normativa em relação às demais análises. Uma amostra das facies BSGCI, que em

razÅo de possuir conteúdo de An normativo muito ba¡xo,.incide na aresta Ab'Or , próximo ao

vértide do Or. O mesmo ocorre com a anál¡se do MQGs. O CQGs' por sua vez, "plota"

próximo ao vértice da Ab, enquanto que as composições normativas do CSMQGS se

distribuem muito próx¡mo da aresta An-Or, com uma amostra ocupando uma posiçáo

intermediåria e as demais tendendo claramente para o vértice do Or'

3.6.6- Condiçöes de Cristal¡zação

3.6.6.1- Posicionamento Crustal

Dall'Agnol(1980) apoiado em dados de campo referentes às relações de contato dos

granitóides desse maciço com rochas vulcånicas andeslticas e rioliticas, não

metamorfisadas(Grupo Uatumã), bem como nas suas similaridades texturais e químicas

com os "younger granites" da Nigéria(gran¡tos de alto nível) e suas analogias com gran¡tos

de epizona concluiu que os granitos desse mac¡ço cristalizaram em nível superior da crosta.

Neste trabalho, as considerações de Dall'Agnol(op. cit.) sáo reforçadas, também, por

dados de campo, bem como por estudos petrográficos, geoqulmicos e isotópicos a saber:
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1) No campo os granitóides desse maciço ocorrem lado a lado, no mesmo nível de erosão,

com rochas vulcânicas intermediárias da Formaçåo Sobreiro e félsicas da Formação

lriri(Grupo Uatumã). Embora os contatos entre os granitóides e as rochas vulcånicas não

tenham sido observados diretamente no campo, o fato de ocorrerem associadas indica um

posicionamento no mesmo nlvel crustal, em condiçöes sub-vulcânicas a vulcânicas.

2) Os estudos petrográf¡cos realizados através de microscopia ótica revelaram a presença

de abundantes intercrescimentos granoflricos, especialmente em facies granitóides de

ocorrências localizadas no interior do maciço(facies MMG e SMGGÐ. Essas texturas são

geralmente desenvolvidas em rochas fgneas félsicas colocadas próximo à superffcie do

crosta(Moorhouse, 1959, pg. 27O; Smith, 1974, pg. 582; Bard, 1986, p.111) e, por

conseguinte, em condições de baixas pressões, a partir de uma cristalização rápida de um

granito eutético ternário, com quantidades semelhantes de quartzo, feldspato potássico e

plagioclásio(Sm¡th, 1974, pg. 582).

3) A presença da paragênese fluorita+sericita+muscovita+topázio, em d¡ferentes proporçôes

nesses granitóides, bem como sua relação com ¡mportantes conteúdos de F, indicam um

posicionamente dos mesmos em nível crustal raso, entre'lkm a Skm(Bailey, 1977).

4) Datações radiométricas em uma combinação de amostras de andesitos e r¡olitos do

Grupo Uatumã, real¡zadas através do método Pb-Pb em rocha total(Teixeira et al., 1998),

indicaram uma idade de 1 .875179 Ma para esse grupo. Datações através do mesmo

método, bem como por evaporação de Pb em zircões dos granitóides do maciço Antônio

Vicente forneceram idades de 1.896t9 Ma e de 1.867t4, respectivamente. Essas idades

foram interpretadas como aquelas de cristalização das unidades acima referidas e ¡ndicam

uma contemporaneidade entre os eventos vulcånicos e plutônicos. Essa associaçåo reforça

a hipótese de posicionamento em nível crustal raso dos granitóides, em razão de suas

estreitas relações com as rochas vulcânicas no tempo e no espaço.

3.6.6,2- Condições de fOz, T e P

Análises qufmicas em grãos de anfibólios, de composiçöes dominantemente

hastingsítica e, subordinadamente, ferro-edenítica(alumíniohastingsita e alumíniohastingsita

a alumlnio-ferro-edenita.conforme a classificação apresentada por Leake et al, 1997),

presentes nas facies à biotita e anfibólio mostraram um nítido "trend" de redução nas

condiçöes de fugacidade de oxigênio durante a diferenciação magmát¡ca no sentido da

facies menos evoluída(BASMG) para aquela mais diferenciada e, relativamente, mais

silícica(BASAFG), conforme discutido no ítem 'química mineral" deste capltulo. A Figura
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3.59, deste trabalho(compilada de Anderson & Smith, 1995) ilustra perfeitamente esse

"trend". Nela observa-se que o anfibólio da facies BASMG iniciou sua cristãlizaçåo em

condiçÕes ¡ntermediárias de fOz e evoluiu para cond¡ções de fOz baixas, enquanto que o

anfibólio da facies BASAFG cristalizou em condições de fugacidade de oxigênio muito

baixas.

Estudos petrográficos realizados através de microscopia ótica, aliados à

caracterização mineral através de microscopia eletrônica de varredura, revelaram a

presença de ilmenita e de titano-magnetita como fases óxidos de Fe-Ti dominantes nos

granitóides desse maciço, em especial, na facies BASMG. Essas fases são indicativas de

que esse granitóide cristalizou sob condições de baixa fugacidade de oxigênio, sendo, por

conseguinte, um granitóide reduz¡do, a semelhança daqueles da série ilmenita(conforme a

classifìcação de lshihara, 1977), ainda que tenha hornblenda relativamente pobre em Fe2*,

com as razões Fe2* l(Fe2* +Mg) situando-se entre 0,53 e 0,71 e sendo bem ma¡s ba¡xas do

que aquelas de FeOr/(FeOr+MgO) de rocha total, cujos valores estão compreendidos entre

0,83 e 0,89.

Em rczão do que foi apresentado acima, o "trend" de redução nas condições de

oxidaçåo observado em relação ao anfibólio corresponde, na realidade, a um "trend" de

aumento nas condições de reduçäo que imperaram durante a cristalização fracionada no

sentido da facies BASMG para a fac¡es BASAFG.

Adicionalmente, análises quimicas em gråos de b¡otitâ de composição annít¡ca

ocorrentes na facies BSG- considerada o diferenciado magmático mais evolufdo- indicaram

que a mesma cristalizou sob condições de baixa ¿O2(=,l0-16'e0). Considerando que a biotita é

uma fase primária tardia em relação ao anfibólio e às fases essenciais- quartzo, plagioclásio

e feldspato potássico- em todas as facies granitóides do maciço, pode-se concluir que

condições redutoras reinaram por todo o estágío de evoluçäo magmática dos granitóides

desse maciço.

Além disso, o intervalo de temperatura est¡mado para a biotita em questão deve estar

próximo daquele que marc¿¡ o final de estágio magmático, uma vez que a mesma

corresponde a última fase mineral pr¡már¡a, dessa fac¡es gran¡tóide, a ¡niciar sua histór¡a de

cristalizaçäo. lsso é mais ou menos confirmado pela temperatura mfnima estimada(ver ltem

Química Mineral, deste capítulo) para a cristalizaçâo da clorita dessa mesma

facies(493,170C-507,980C), visto que ela representa uma das primeiras fases secundárias a

iniciar sua cristalização no estágio de alterações tardi a pós-magmáticas. Assim, o intervalo

de temperatura estimado para a cristalização dos cr¡stais da biot¡ta estudada, deve

corresponder ao intervalo de temperaturas mínimas de cristalização dos granitó¡des desse

maciço, cuja formação é atribuída ao estágio magmático.
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Em relação às condições de pressåo, diversos autores tem apresentado vários

barômetros, baseados no conteúdo de Al em anfibólios(hornblenda), aplicados à rochas

granitó¡des(Ghen & Stont, 1981; Thompson et al., 1982; Powell & Evans, 1983; Ganguly &

Saxena, 1984; Peters et al., 1985; Hammarstron & Zen, 1986; Hollister et al. 1987; Johnson

& Rutherford, 1988; Johnson & Rutherford, 1989a; Rutter et al., 1989; Schmidt' 1992;

Anderson & Smith, 1995; entre outros). Entretanto, uma grande parte deles tem se voltado

ora para auréolas de plutons calci-alcal¡nos, ora para plutons calci-alcalinos metaluminosos.

Alguns tem se baseado em parâmetros mineralógicos de rochas granít¡cas peraluminosas a

duas micas e outros para rochas vulcânicas. Até recentemente, nenhum barômetro foi

elaborado para rochas graníticas subalcal¡nas, especialmente aquelas de colocação sub-

vulcânica.

Em razäo disso, foi utilizado neste trabalho, apenas com o objetivo de se estimar

condições de pressáo de referência, o barômetro elaborado por Johnson e

Rutherford(19894), uma vez que o mesmo pode ser aplicâdo para deduzir as pressöes de

eqüilíbrio de rochas vulcânicas e plutônicas. No caso de rochas plutônicas, as pressóes

deduzidas correspondem à profundidade da intrusão. O barômetro de Anderson &

Smith(1995) não pode ser aplica dev¡do o anfibólio dos granitóides estudados neste trabalho

náo preencherem os requisitos exigidos pelo barômetro desses autores. As razóes Fe16"¡

/(Feltotaq +Mg) nos granitóides estudados variam entre 0,76 e o,8s(facies BASMG) e de 0,95

a 0,96(facies BASAFG), enquanto a apl¡cação do referido barômetro exige razóes entre 0,40

e 0,65. Do mesmo modo, a ampla maioria dos gráos analisados apresenta razões Fe3*

/(Fe3- +Fe2.¡ oscilando enlre 0,27 e 0,36(facies BASMG) e de 0,10 a 0,13(facies BASAFG),

enquanto a razáo exigida dever ser aproximadamente 0,25.

Assim, considerando-se o barômetro de Johnson & Rutherford(19894), as anál¡ses

dos anfibólios, foram lançadas no diagrama fi vs. A\tot"¡, compilado a partir de Turner et

al.(1992), Figura 3.60 deste trabalho. Nela obserua-se que a pressäo estimada para o

anfibólio da fac¡es BASMG s¡tua-se entre âproximadamente 2,8 e 4kbar, enquanto que para

o anfiból¡o da facies BASAFG ela varia de aproximadamenle 2,7 até 3,Skbar. lsso signica

dizer que as pressóes estimadas correspondem à profundidade de colocaçáo dos

granitóides em questâo.

No que se refere à temperatura de cristalizaçáo, utilizou-se para estimativa o trabalho

experimental de Brown & Fyfe(1970), realizado a partir de granito seco(dry granite) contendo

biotita e muscovita, ou hornblenda, como fases portadoras de OH. Assim, as pressöes

estimadas foram lançadas no diagrama P-T(Figura 2; p9.314, desses autores), Figura. 3.61

deste trabalho. Nele observa-se que o ¡nteryalo de pressåo estimado para o anf¡bólio dâ

facies BASMG corresponde a um intervalo de temperatura situado entre 871,10C e 881,60C.
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Para as pressões est¡madas em relação à facies BASAFG, obteve-se temperaturas variando

de 867,10C a 876,30C.

Essas condiçóes de T e P estimadas para a cristal¡zação dos anfibólios desses

granitóides, embora não pareçam muito distantes daquelas em que os mesmos

cristalizaram, servem, no momento, apenas como estimativas de referências. lsso decorre,

princ¡palmente, das razões a saber: 1) da não existência, até o momento, de calibrações de

barômetros para rochas granitóides de colocaçáo subvulcånica, de natureza peraluminosas

e caráter subalcalino, ocorrentes em ambientes intraplacas e com características

semelhentes àquelas dos granitóides tipo-A; do subgrupo Az; 2) do fato de que mesmo os

barômetros, baseados em paråmetros inerentes ao anfibólio(hornblenda), fartamente

apresentados na literatura, ainda serem considerados como de "status' preliminar, até que

todas as reações envolvidas na paragênese onde o mesmo esteja inserido sejam

estabelecidas e experimentalmente calibradas, usando a composição de todos os minerais,

a semelhança do que foi desenvolvido para as rochas metamórficas, e não somente a

composição da hornblenda(conforme sugerido por Anderson & Smith, 1995, pg. 557), além

de outros paråmefos termodinâmicos tais como a temperatura e a fO2.

Ainda em relação às condições de cristal¡zação dos granitóides desse maciço,

análises qufmicas em biotita da facies BSG, revelaram, a partir da aplicaçåo do termômetro

de Wones & Eugster(1965), temperatura de cristalizaçáo oscilando enke 695,800C e

71O,OOoC. Do mesmo modo que em relação ao anfibólio, utilizou-se o trabalho experimental

de Brown & Fyfe(1970) para est¡mar o ¡ntervalo de pressão correspondente a esse intervalo.

Na Figura 3.62, nota-se que as pressões estimadas situam-se entre aproximadamente

O.8kbar e 1.10kbar. Esse resultado é compatfvel com aquele de referência obtido em

relação ao anfibólio, uma vez que a biotita estudada encontra-se hospedada na facies

granitóides que, dentre os principais diferenciados magmáticos do maciço, representa a

facies mais tardia e evolulda no âmb¡to do mesmo. De acordo com dados de campo, essa

facies forma a ampla maioria dos morros que realçam a topografiâ do maciço e, ao que tudo

¡ndica, parace ter sido colocada nas porções mais superiores do ediffcio granitóide onde as

pressôes eram, supostamente mais reduzidas, enquanto que as facies a biotita e anfibólio

ocorrem nas regiões mais anasadas do mesmo, aflorando, preferencialmente, nas vales de

drenagem. lsso leva a supor que os mesmos foram colocados em posições mais baixas,

onde as pressões e temperaturas deveriam ser mais elevadas, especialmente no momento

de suas colocações. De qualquer modo são valores de referências que devem ser

melhorados e testados no futuro através de mais análises, especialmente em grãos de

biotita das facies a biotita e anfibólio, não disponíveis no momento, bem como a partir de

outros dados complementares.
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Figura 3.57- Diagrama normativo Q-Ab-Or mostrando a distribuiçäo composicional das pr¡ncipais

facies granitóides do maciço gran¡tóide Antônio Vicente. As linhas tracejadas indicam a distribuiçäo

de freqüência das razöes Q-Ab-Or de 1190 rochas gran¡ticas de Winkler & Von Plaren(1961). As

projeçöes das linhas cotét¡cas isobáricas P-E'5 de 2, 5 e Tkbar foram compiladas de Winkle(1977). M

é o máximo de freqüência , A representa a posiçäo e temperatura do ponto de mínimo sem F(Tuttle &

Bowen, 1958). 1o/oF,2o/oF e 4o/oF representam as posiçðes e temperaturas dos pontos de mfnimo com

F adicionado e excesse de água a lkbar(Manning, 1981).
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Figura 3.58- Diagrama normativo Ab-An-Or mostrando a distribuiçäo composicional das pricipais

facies granitóides e greisens associados ao maciço Antônio Vicente.
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Figura 3.59- Diagrama Fel(Fe+Mg) vs. Al'"(compilado a partir de Anderson & Smith, 1995, modificado

de Leake, 1978) mostrando a distibuiçäo composicionaldos anfibólios das facies BASMG e BASAFG

do maciço granitóide Antônio Vicente. As linhas vermelhas limitam os campos de diferentes./Oz.
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Figura 3.60- Diagrama Ti vs. AlT(compilado a partir de Turner et al., 1992, constuído a partir de

Johnson & Rutherford, 1989a) mostrando a distibuição composicional dos anfibólios das facies

BASMG e BASAFG do maciço granitóide Antônio Vicente.
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Figura 3.61- Diagrama P-T(compilado a partir de Brown & Fyfe, 1970) mostrando a estimativa da

temperatura de cristalizaçäo dos anfibólios das facies BASMG e BASAFG do maciço granitóide

Antônio Vicente, determinada a partir da pressåo estimada através do barômetro de Johnson &

Rutherford(1989a). As linhas vermelhas representam o começo da fusäo reconhecida em granito

seco e as linhas azuis correspondem ao começo da fusäo reconhecida em misturas dioritlcas

resultantes da decomposição das várias fases hidratadas indicadas. Também são indicadas a curva

do"solidus" saturada em água determinada para dois tipos minerais quartzo-feldspáticos juntamente

com os posslveis gradientes geotermais e a curva do limite de equillbrio entre cianita e sillimanita. A

principal produçäo de lfquidos granfticos naturais mais provável corresponde à área em rosa

acinzentada. 2O0C e 3O0C/Km correspondem às linhas azuis superior e inferior, respectivamente.
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Figura 3.62- Diagrama P-T(compilado a partir de Brown & Fyfe, 1970) mostrando a estimativa da

temperatura de cristalização da biotita da facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente,

determinada a partir da temperatura estimada através do termÖmetro de Wones & Eugste(1965). As

linhas vermelhas e azuis, bem como as outras informaçöes correspondem ao que foi apresentado na

Figura 3.61.
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3.6.7- Conclusões e Considerações Finais

Os dados químicos apresentados neste capítulo referentes ao maciço granitóìde

Antônio Vicente permitiram estabelecer as seguintes conclusóes:

1)Os granitóides são peraluminosos a metaluminosos, de natureza subalcalina,

correspondem composicionalmente aos granitos do sub-grupo Az e moslram

características de ambiência lntra-placas.

2) A facies granitóide mais evoluída e d¡ferenciada(Bsc) e suas variedades mais fortemente

afetadas por alterações tardi a pós-magmáticas e hospedeiras de mineralizações de

estanho(BscA e BSGIA) possuem os mais eltos teores de sioz, geralmente superiores a

7SYo.

3) Os granitóides mais diferenciados, em relação às facies menos evoluídas do maciço,

possuem conteúdos de TiO2 CaO, MgO, Sr, Ba, Cl, B, Ta, Ga, Hf e ETRP sempre muito

ba¡xos, enquânto aqueles de Rb, Zr, Y, F, L¡, U, Nb e ETRL são s¡stemat¡camente altos.

3) As razöes FeO/(FeO+MgO), Rb/Sr, Rb/Ba, e FiCl säo invariavelmente altas,

especiâlmênte nas facies granÍtóides BSG e suas variedades mais intensamente afetedes

por alteraçöes tardi a pós-magmáticas e portadoras de mineralizaçöes de Sn(BSGA e

BSGIA), enquanto as razões tlRb são muito baixas se comparadas com aquelas dos

granitos cons¡derados normais.

4) Uma feição câracterística nos granitó¡des desse maciço são os relativamente ba¡xos

conteúdos Ga, o que contraria uma das características geoquímicas dos granitos Tipo-A. A

hipótese mais plausfvel para explicar os baixos valores de Ga nesses granitóides refere-se à

estreita relação desse elemento com o Al(Taylor, 1965), que, também se apresenta em

teores relat¡vamente baixos se comparados com aqueles da média dos granitos

apresentada por Le Maitre(1976).

5) As razöes médias Th/U são variáveis, situam-se entre 1,14 e 4,40, evidenciando a que se

trata de granitos HHP.

6) Nos diferenciados magmáticos desse maciço os conteúdos de F variam largamente,

desde valores médios iguais a 74sppm(facies BSGCI) até 2.s8oppm(facies BSG). Esses

valores tomam-se ainda mais elevados nas variedades granitóides mais intensamente

afetados por alterações tardi a pós-magmáticas, onde atingem teores médios entre

3.675ppm(variedade BSGA) e 6.566,70ppm(variedade BSGIA). As quantidades mais

expressivas são encontradas no clorita-siderofilita-muscovita-quartzo greisen, onde o

conteúdo de F alcança um valor médio igual a 1,49o/o, embora em algumas amostras possa

alingi alé 2,2o/o.

7) A presença da paragênese fluor¡ta+topázio+muscovita+clorita+siderofilita e a sua relação

com conteúdos importantes de F, na facie granitóide mais diferenciada(BSG) e nas suas
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var¡açöes(BscA e BSGIA) é indicativa de que os granitóides do maciço foram colocados em

nfvel crustal raso, entre 1Km e SKm. Além disso, parece razoável imaginar que as soluções

contendo F foram separadas e removidas, de modo mais expressivo, a partir da

cristalização da facies BSG, nesse nível mais alto de colocação.

8) As amostras com teores mais elevados de flúor apresentam, também, teores mais

elevados de estanho(variedade BSGIA e CSMQGs), o que é reforçado pela presença de

cassiterita nas amostras dessas duas variedades.

9) Tanto Cl quanto Sn decrescem no estágio magmát¡co, no sent¡da da facies

BASMG(menos evolulda) para a mais evoluída e diferenciada(BSG), No estágio de

alterações tardi a pós-magmáticas os conteúdos de Cl diminuem no sentido da facies BSG

para as var¡edades BSGA e BSGIA, enquanto que os de Sn aumentam no mesmo sentido.

1 1) Considerando que as facies mais transformadas e evoluídas e os greisens são os

termos hospedeiros das mineral¡zaçöes de cassiterita e que a fluorita e o topázio são mais

freqi¡entes e abundadntes nessas rochas(exceto o topázio que não foi detectado nos

greisens), presume-se que o fiúor desempenhou um papel fundamental na evolução e

gênese dos depósitos de cassiter¡ta. lsso reforça a hipótese de que os fluidos tard¡ a pós-

magmáticos enriquecidos em voláteis, especialmente em F, eståo relacionado diretamente

com as m¡neralizaçöes de cassiterita, nesse maciço, não parecendo verdadeiro no que diz

respe¡to ao Cl.

12) No que se refere às concentrações dos ETR, os granitóides do maciço mostram que

conteúdos médios dos ETRL são mais enriquecidas nos diferenciados magmáticos,

relat¡vamente, menos evoluídos(facies BASMG € BSGCI, onde >ETRL=460'26ppm e

777 ,55ppm, respectivamente) e mais empobrecidas no diferenciado magmático mais

evoluídos(facies BSG, onde l=374,59ppm), bem como nas suas variedâdes mais afeladas

por alterações tardi a pós-magmáticas(facies BSGA e BSGIA, onde :=258'59ppm e

170,55ppm, respectivamente) e no CSMQGs(onde I=195,04ppm).

13) Esse comportamento dos ETRL nos granitóides estudados é compativel com a

evolução de magmas félsicos, onde as concentrações dos ETRL decrescem drasticamente

durante a d¡ferenciação de ta¡s magmas.

14) A presença de apreciáveis fases de vapor nos resíduos magmát¡cos mais

tardios(diferenciado BSG) e nos flu¡dos tardi a pós-magmát¡cos podem ter levado a uma

exaustão, por lixiviação, dos ETRL. lsso pode explicar, pelo menos em parte, a razão das

baixas concentrações de ETRL nas variedades mais ¡ntensamente afetadas por alteraçöes

tardi a pós-magmát¡cas(facies BSGA e BSGIA) e no CSMQGS.

15) Em relação aos ETRP, verifica-se que nos diferenciados magmáticos, as mâiores

concentrações médias relativas são encontradas nas variedades BASMG e BSGCI(onde
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I=59,41ppm e I=92,48ppm, respectivamente), enquanto que as menores mostram-se

cont¡das na facies BMG e BSG(onde l=30'42ppm e I=45,51ppm, respectivamente) e no

CSMQGs(onde I=41,67ppm).

16 As razões para esse comportamento dos ETRP podem ser explicadas pela presença das

fases anfibólio, apatita, zircåo e titanita(facies BASMG) e apatita(facies BSGCI)' as quais

ocorrem como traços ou estão ausentes nas demais variedades de granitóides. Como

exceção a isso, såo os mais elevados conteúdos médios de ETRP na variedade

BSGIA(onde X=74,80ppm), em relação a todes as demais facies granitóides do maciço'

Entretanto, a presença de Thorita e zircão(analisados através deMEV) enriquecidos em

ETRP, especialmente em Yb e Dy, nessa variedade de granitóide, pode explicar esses

elevados conteúdos de ETRP.

17) As razões (La^fb)N, nos diferenciados magmåticos, crescem no sentido da facies

BASMG(7,91 ) para facies BMG(16,71), com a facies BSGCI ocupando uma posição

intermediária(14,69), mas decresc€ no sentido da facies BSG(9,67), sendo essa queda mais

pronunciada nas variedades BSGA e BSGIA(4,04 e 1,26, respectivamente), com o CSMQGS

possuindo valores intermediários entre essas duas últimas variedades.

1 8) As mais acentuadas anomalias negativas do Eu mostram-se representadas no

diferenciado mais evolufdo(facies BSG), as quais tornam-se, ainda, mais pronunciadas nas

suas variedades mais alteradas(Facies BSGA e BSGIA), enquanto que as menores

anomalias negativas são encontradas nas facies BASMG e BSGCI. lsso demonstra a

importância dos feldspatos no fracionamento desse elemento que se comportou como

elemento compatfvel durante a diferenciação/fracionamento que produziu os granitóides do

maciço, visto que esses minerais tem ma¡or afinidade pelo Eu 2* do que por outros ETR

trivalentes.

19) As razões (Eu¡¡/Eu.) são todas eqt¡ivalentes e aproximadamente iguais a 13,70' tanto

nos diferenciados magmáticos, quanto nas variedades granitóides tardi a pós-magmáticas e

no CSMQGS.

20) Os diferenciados magmáticos representados pelas facies BASMG e BSG são de um

modo geral subsaturados em AlzO1

21) Os diferenciados magmáticos correspondentes às facies BSGCI e BMG mostram-se

invariavelmente saturados em alumina, embora no geral apresentem baixo córidon

normativo.

22) As variedades granitóides da facies BSG mais ¡ntensamente afetadas por alterações

tardi a pós-magmáticas(BscA e BSGIA) e os greisens são sistemat¡camente saturados em

AlzOa
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23) Embora esses granitóides mostrem-se afetados por albitização, em diferentes graus,

seu efeito náo se reflete nas suas composições normativas globais. lsso demonstra que os

processos de alteração se deram segundo um sistema fechado, fato que não permitiu um

aporte de Na ao mesmo.

24) As quantidades de F no magma gerador dos granitóides desse maciço mostram-se na

ampla maioria das amostras muito baixas. Elas situando-se aba¡xo da posição de

temperatura do ponto de mínimo correspondente a 1o/o de F e em torno do ponto de mfnimo

sem adição de F. lsso demonstra que o F foi remobilizado e enriquecido no estágio de

alterações tardi a pós-magmáticas, cuja evidência é traduzida pela presença de quantidades

expressivas desse elemento nos diferenc¡ados ma¡s evoluídos e ma¡s afetados por

alteraçöes tardi a pós-magmát¡cas e que se reflete em quantidades algo elevadas de

fluorita, às vezes de topázio, e, subordinadamente, de outras fases menores portadoras de

F nos mesmos.

25) Em relação à pfessáo reinante durante a cr¡stalização, a quase totalidade das

compos¡ções situa-se entre as projeções das linhas cotéticas de Pnzo de 2kbar e de 5kbar,

especialmente, as composições das facies mais evoluídas e afetadas por alterações tardi a

pós-magmáticas. As composiçöes dos d¡ferenciados magmáticos correspondentes às facies

BASMG, BMG e BSG situam-se preferencialmente em torno da projeção da linha cotética de

Pszo de 7kbar.



CAP¡TULO 4

4. MACIçO GRAN|TÓIDE VELHO GUILHERME(MGVG)

4.1- Contexto Geológico

Esse maciço aflora no âmbito do Terreno Granito-Greenstone do Sul do

Pará(CPRM/DNPM, 1991) ou Terreno Granito-Greenstone de Rio Maria(Costa et al., 1995),

imediatamente a sul da cidade de Tucumã(Figura 4.1). Apresenta uma forma

grosseiramente circular e possui área de exposiçåo de aproximadamente 80Km2. Mostra-se

encaixado, discordantemente, em unidades do Grupo Tucumã(CPRM/DNPM, op. cit.) e em

granitóides do Granodiorito Rio Maria(Mede¡ros, 1987). No contexto do Grupo Tucumã, é

intrusivo a norte, nordeste, leste, sudeste e a oeste em rochas metavulcano-sedimentares

da Formação lgarapé do Cuca e a sul e sudoeste em metassedimentos milonfticos da

Formação lgarapé Abelha. No que se refere ao Granodiorito Rio Maria, faz contato

discordante a noroeste com granitóides protomiloníticos e milonÍticos, de composição,

dominantemente, sienogran ít¡câ a monzogrânítica.

4.2- Histórico

Foi referido, inicialmente, na literatura por Abreu & Ramos(1974) como Serra

Velho Guilherme, a qual foi interpretada como sendo de natureza granltica, tendo sido

comparada com aquelas de Rondônia. mais conhecidas na época, devido suas

mineral¡zações de estanho.

O termo Velho Guilherme foi ulifzado por Silva et al.(1974) para designar um

conjunto de mais de duas dezenas de corpos granitóides, circulares, de ambiência

cratônica, colocados em condições sub-wlcán¡cas, que hospedavam mineral¡zações de

cassiterita e topázio e se localizavam, principalmente, nas Folhas SB-22-Y-C e SC-22-X-4.

A partir de então tais granitó¡des passaram a ser conhecidos na literatura como do "Tipo

Velho Guilherme". Entretanto, ao longo do tempo, esse conjunto de granitóides sofreu

algumas modificações(Hirata et al., 1982; Docegeo, lg88).

CPRM/DNPM(op. cit.), baseandese na emenda introduzida ao "Código de

Nomenclatura Estratigráfica" por Shol(1977), adotâram a terminolog¡a "Suite lntrusiva Velho

Guilherme" para designar o conjunto de maciços granitóides, situados na Folha SB-22-Y-

B(Folha São Fel¡x do Xingu), näo metamorfisados e de ¡dade Mesoproterozóica. A razâo

disso, deveu-se a uma série de semelhanças existentes entre os mesmos, tais como a

idade, mineralogia, aspecto textural, quimismo, metalogenia, evolução pefológica e
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condicionamento estruturâ|. Como um maciço individual pertencente a esse conjunto, está

incluído o maciço granitó¡de Velho Guilherme, que empresta o nome à suite.

O primeiro estudo dirigido para a caracterizaçäo dos diferentes maciços granitóides

da porção sul da Amazônia Oriental foi realizado por Dall'Agnol(1980). Esse autor buscou

caraclerizar petrográfica e geoquimicamente, bem como compreender a evolução

petrológ¡ca e magmática dos graniióides dos maciços Antônio Vicente, Central de Carajás,

Mocambo e Jamon. Procurou, ainda, compreender os processos de alteraçáo tardi a pós-

magmática que afetaram tais granitóides em diferentes graus. Além disso, buscou reunir

uma série de elementos que possibilitassem a definição de diferentes geraçóes de

granitóides e suas tipologias.

Dall'Agnol( 1982a) realizou um estudo comparativo entre alguns maciços granitóides

pós-C¡clo Transamazônico da Amazônia Oriental estudados por Dall'Agnol(1980). Mostrou

que, sob o ponto de vista petrográfico e de suas evoluções petrológicas, os maciços Antônio

Vicente, Velho Guilherme e Mocambo, apresentavam muitas similaridades, sugerindo

estarem relacionados a um mesmo evento magmático regional.

Dall'Agnol et al.(1984) apresentaram novos dados geocronológicos para esses

mesmos maciços e estudaram o comportamente de alguns elementos traços(Rb, Sr, Zr, Y e

Ba). No que se refere aos dados geocronológicos, para o maciço granitóide Jamon,

obtiveram uma idade, pelo método Rb-Sr em rocha total, de 1.601t21 Ma, com uma razão

inicial igual a 0,712+l-0,0017, enquanto que para o maciço Antônio vicente, a tentativa de

datação foi frustrada, visto que não obtiveram uma isócrona. Em relação aos elementos

traços, esses autores mostraram que os leucogranitos dominantes nos maciços Antônio

Vicente, Velho Guilherme e Mocambo, apresentavam notáveis semelhanças no

comportamento daqueles elementos e conclufram tratar-se de granitos extremamente

fracionados e com evoluções petrológicas e processos de alteraçåo tardi a pós-magmatica

similares, indicando pertencerem a um mesmo evento magmático.

Dall'Agnol et al.(1986) apresentaram uma síntese do conhecimento sobre as rochas

granitó¡des da porção sul da Amazônio Oriental. Êsses autores concluíram que as'suites de

granitos pós-tectônicos e/ou anorogênicos" deveriam ser encaradas com muitas reservas e

que a caracterização das mesmas ressentia-se de um alto grau de subjetividade.

Ressaltaram a necessidade de mapeamentos geológicos mais detalhados e estudos

petrológicos e geocronológicos, voltados para cada maciço, como forma de se chegar a uma

definição ma¡s conefa e segura a respeito das várias suites.

CPRM/DNPM(op. cit.), realizaram esludos geocronológ icos, baseados no método

Rb-Sr, em rocha total, em amostras do maciço granitóide Velho Guilherme, as quais

forneceram uma idade de 1.653114 Ma, com razão inicial de 0,70823t0,02361, interpretada

por Lafon et al.(1991) como sendo a idade de colocação do corpo. Posteriormente, Lafon et
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al.(1995), realizaram, no mesmo granitóide, datações pelo médtodo Pb-Pb, em rocha total e

em duas frações de feldspato, e obt¡veram uma idade igual a 1.874f30 Ma. Essa foi

comparada às idades obtidas, pelo mesmo método, por Machado et al.(1991) em outros

corpos granitóides da Provfncia Mineral de Carajás aflorântes em áreas viz¡nhas próximas

ao Granitóide Velho Guilherme, e levaram Lafon et al.(1995) a considerarem essa idade

como aquela de colocação do referido corpo, abandonando a idéia inicial de Lafon et

al.(1991).

Dall'Agnol et al.(1993b) caracterizaram uma série de feições diagnósticas da

especialização para estanho de alguns maciços granitóides da Amazônia Oriental e, dentre

eles, o maciço granitóide Velho Guilherme. A definiçäo de tals feições foi baseada,

damentalmente, em aspectos petrográfìcos, assinaturas geoquímicas, susceptibilidade

magnét¡ca, relaçåo U e Th e na produção de calor.

souza & Marques(1994) apresentaram uma sfntese sobre aspectos litogeoquímicos

e metalogenéticos acerca do "granito Velho Guilherme'. Esses autores consideraram, com

base em dados quf micos(elementos maiores, alguns elementos traços-Rb, Y, F e Cl- e

elementos terras raras), que esse granitóide é favorecido a conter mineralizações de

estanho e outros metais associados(W, Nb, Ta, U).Além disso, devido seu enriquecimento

em elementos terras raras pesados e uma forte anomalia negativa do Eu, esses autores

atribuf ram uma derivaçäo crustal para o mesmo.

4.3- Aspectos de Campo e Amostragem

os trabalhos de campo envolveram tão somente a descrição e coleta de amostras

das porções centro-norte e noroeste do corpo(Anexo 15), uma vez que as limitaçöes

naturais impostas pela própria realidade da região, bem como pela falta de infra-estrutura,

impossibilitaram o acesso às outras áreas do maciço. Esse fato, impediu a realização de

uma amostragem s¡stemática, mais abrangente e mais representativa do mesmo. De

qualquer modo, a coleta realizada, envolveu porções do maciço não visitadas anteriormente

e, de certa forma, complementou os estudos petrográficos e químicos efetuado por

Dall,Agnol(1980) e por cPRM/DNPM(op. cit.). Os afloramentos visitados apresentam-se sob

a forma de blocos e lagedos.

4.4- Aspectos Petrográf¡cos

os estudos petrográficos permitiram caÊclerizat, pelo menos, três var¡edades

granitóides no maciço, a saber: 1) biotita sienogranito equigranular médio(BSGEm); 2)

sienogranito heterogranular(SGH); 3) micro-sienogranito(MSG). Essa dist¡nção baseou-se'

fundamentalmente, na textura, na granulação e no conteúdo de biotita dessas rochas
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Adicionalmente, durante os trabalhos de campo, pode-se observar que o BSGEm é

seccionado pelo SGH(Prancha 15; Foto a) e, esse último, é cortado pelo MSG e por veios

hidrotermais à base de quartzo e epidoto. Entretanto, em mapa, não foi possivel representar,

separadamente, cada uma dessas variedades granitóides, uma vez que as limitaçöes

impostas pela amostragem impediu caracterizar zonas preferencias de ocorrència das

mesmas ou áreas de predominânc¡a de uma variedade em relação às outras.

As Tabelas 4.1 e 4.2, mostram as composições modais desses granitóides, e a

Figura 4.2(a,b) apresenta a distribuição dessas composições nos diagramas Q-A-P e Q-

(A+P)-M'(Streckeisen, 1 976).

No diagrama Q-A-P nota-se que esses granitóides são essencialmente

sienogranlticos e caracterist¡camente subsolvus(Tuttle & Bowen, ',l958) . No diagrama Q-

(A+P)-M', eles incidem sobre e muito próximos à aresta O-(A+P) e possuem valores de M'

sempre inferiores a 570, embora o BSGEm seja, relativamente, mais enriquecido em máficos

do que as outras duas variedades.

Essas característ¡cas demonstram que esses granitóides são rochas de natureza

holo-leucocrática, que se originaram a partir de líquidos muito diferenciados e evolufdos,

extremamente silicosos. Denotam, ainda, que os mesmos são muito semelhantes åqueles

constitut¡vos do maciço granitóide Antônio Vicente, em especial, a facies BSG e suas

variações(BSGA e BSGIA).

Ademais, as caracterfsticas petrográficas desses granitÓides corespondem, quase

que perfeitamente, com åquelas, desse mesmo maciço, apresentadas por Dall'Agnol(1980),

evidenciando que o maciço Velho Guilherme, como um todo, parece representar, em termos

petrográfìcos, um corpo, composicionalmente, pouco variável, embora ocorram pequenas

variações texturais e no conteúdo de biotita. lsso é, principalmente válido para as porções

noroeste, nordeste, leste e sudeste do maciço. lnfelizmente, nåo foi possfvel estabelecêr

uma comparaçäo, em termos composicionais modais, entre essa amostragem do maciço e

àquela realizada por CPRM/DNPM(op. cit.). A classificação desses autores foi realizada de

modo genérico para todos os granitóides do maciço e não envolveu contagem de pontos.

Baseou-se, apenas, em observaçóes macroscópicas. Como os granitó¡des desse maciço

são, preferencialmente, de coloração rosa -tanto aqueles aqui apresentados, quanto aqueles

estudados por Dall'Agnol(1980) e descritos por CPRM/DNPM(1991) - acredita-se que para a

a classificação realizada por CPRM/DNPM(op. cit.), os autores deixaram-se levar pela

crença de uma ampla predominância do feldspato potássico(rosa) sobre o plagioclásio.

Apenas isso justifica que os mesmos tenham classificado esses granitóides como álcali-

feldspato granitos.



Figure 4.1 . Mape geológico da área de ocorrência do maciço gran¡tóide Velho Gu¡lherme.
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Tabela 4.1- ComposiçÕes modais da facies biotita sienogranito equigranular médio(BSGEm).

Maciço granitóide Velho Guilherme. Tr= traço; Nd= não detectado; Nc=não contado.

IIEDADES GEm

AMOSTRAS NN.VG-
3l

NN.VG-
324 63

NN-VG. NN- NN-VG-
36

NN-VG-
37

NN-VG-
70 71

1 4 7 I
MINERAIS
PRlMÁRtOSloi6l

,ic 't2 15 20
t) 27 25 )7 32

o't 0l 03 0l 02 Tr
lt Tr Tr Tr Tr

acôs Tr Tr Tr 0l Tr TT

Tr Tr ïr Tr Tr
MINERAIS
sEcuNDÁRtost0/61
SERICITA+Ê
MIISCÔVITA

u3 03 02 02 01 g2 o1 03 01

Nc Nc Nc
ORITA Tr

AI BITA 1'l l3 12 11

MI'SCOVITA Tr Tr
FLUORITA Tr 01 If
TOPAZIO d Tr
ALLANITA Nd Nd

OUARTZO T¡
MINERAIS lr Tr Tr T

ARGIT Nc Nc

co¡rPosrçao Do
Pt ÂGtôcLÀstc'

38 35 43
43 42 42

P 23 f5
35 4'l

M' 01

NUMERO DE
ÞôNÎôS

1419 1518 159ö 1509 1164 1470 1419 1302 12ð1



T posiçõel modais Oa facies sienogranito heterogrãnula(ScH). Maciço granitó¡de Velho

Gu¡lherme. Rel. AF relativamente abundante; Tr= traço; Nd= nåo detectado; Nc= não contado'

VARIEDADES SGH M5('

AMOSTRAS

354 358

NN.VU.

75 77N ND

NN-V!r_

344 nc T7A

lo 11 t3 14 15 t6 17 1ö 18

QUA}< I¿U 39 29 26 39 JV 36

PLAGIOCT.ASIO 17 16 14 18 14 13 14

K-I-ELL]SPAI O ¿ð 31 31 36 32 22 29 lb 31

BIOTITA TI lr lr a Tr TT T¡ o1 Nd lr

ZIRCAO TT Tf lr lf Tr TT lt Tr Tf TT

IUINERAIS OPACOS TT Ìr tr ¡r Tf lr Tr Tr TT

RUTILO Tr TT Tr Tf lf Tr Tr Tr TT

MINÈ¡(AIÞ

sEcuNoÁRtos

SERICITPé

MUSCOVITA

04 02 01 GI a 03 01 01 12 Tr

K-I-hLDüPA I O NC NC NC Nc Nc NC Nc Nc NC NC

CLORITA TT II lr Tr Tf Tr f¡ TT

ALBITA oa 11 l6 5 r3 18 15 17 '15 't6

MUSCOVITA Tf 01 TT tf ol 01 03 lf lf Tr

EPIDOTO Tf Tr TT fr If Tr Tr TT lf Tr

Tr 02 M 0:t Nd Nd Nd 03 92

FLUOHIIA IT U1 ol TT ìr Tr o1 o1 Tr

ESFALERITA TT tr lf T TT TT l¡ Tr Tr Nd

CARAONATO Nd Nd Nd NO Nd Nd Nd NO Nd TT

MINERAIS OPACOS Tr Tr TT TT IT Tr TT lr lr Tr

QUARTZO Tr Tr Tr Tr Tf Tr Tr Tf lr Tr

NC NC Nc Nc Nc NC Nc Nc NC NC

t l,tlll-uùtv,{v uv
PLAGTocLÁsto

o 43 42 3T i'{, a7 27 42 Æ 37

39 43 50 ,t8 55 39 ¡rö 3ô it8

ta 15 1l 15 18 19 ì5 lö 15

o 42 30 3t 27 ß 36 49

JI 57 63 70 12 t3 53 63 51 63

M' U1 UI U u o1 0 ol 01 0 o

PONTOS
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Figura 4.2. Diagramas triangulares Q-A-P(a) e Q-(A+P)-M'(b) de Streckeisen(l976) mostrando a

distribuiçäo composicional modal das facies granitóides do maciço granitóide Velho Guilherme.

4.4.1- Facies BSGEm

Essa variedade parece constituir o tipo dominante, em área de abrangência, no

interior do maciço e , ao que tudo indica, representa a facies mais velha do corpo.

Entretanto, essa hipótese não deve ser considerada como definitiva, visto que devido aos

problemas de amostragem, não se pode obter informações seguras a esse respeito. De

qualquer modo, é válido lembrar que em alguns complexos intrusivos multifásicos(Daoud,

1988) ou constituidos de vários pulsos magmáticos(Janasi, 1992) é possÍvel estabelecer a

ordem cronológica de injeção de diversas facies granitóides na edificação dos mac¡ços. É
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verdadeiro, também, que em outros maciços a várias facies, näo é possível estabelecer a

ordem de colocação das mesmas, v¡sto que elas se interpenetram.

4.4.1.1- Textura e Mineralogia

Essa facies apresenta textura hipidiornórfica equigranular média, tem aspecto

isotrópico e possui coloração rosa-acinzenbda(Prancha l5; Fotos b, c)' Consiste

essenc¡almente de quartzo, feldspato potássico(Fkr) e plagioclásio(Plr), sendo varietal a

biotita. Como minerais acessórios ocorrem zircão e minerais opacos(MOPr).

São produtos secundários, formados no estágio de alterações tard¡ a pós-

magmáticas sericitalmuscovita(Mvr)tclorita(ClrÞFIuorita(Fh)ttopáz¡o(Topl) e Fk2, os qua¡s

mostram-se aSSOCiados A um evento metassomátiCo, de nAtureza potássica, Ocorrido no

infcio desse estágio, e que propiciou, prefurencialmente, a substituicáo parcial do

plagioclásio primário(Plr). Associados a um evgnto de metassomático de natureza sódica,

subseqüente, ocorrem albita, relacionada à subst¡tuição parcial dos feldspatos

potáss¡cos(Fk1 e Fk2) e clorita(ch) t m¡nerais opacos(MoP2) t esfalerita + muscovita(Mv2) f
quartzo 3 t fluorita(Fl2)tallanita, relacionados a alteração parcial da biotita, muscovita 2(3 ?)

vinculada a alteraçäo do topázio2(metassomat¡smo potássico 2 ?) argilo-minerais,

associados a um evento de alteração argílicâ de pos¡cionamento temporal duvidoso.

O quartzo ocorre em, pelo menos quatrc var¡edades(Qtzl, Qtzz, QÞ¡ e Qtz4)' As três

primeiras correspondem aos tipos 1, 2 e 3 caraderizados nos granitóides do maciço Antônio

Vicente, especialmente, na variedades BSG, BSGA e BSGIA, enquanto que o Qtz4 está

assoc¡ado à um evento de silicificação ta¡dia, ocorrido, ao que tudo ind¡ca, no cutso da

greisenização. As caracteristicas dos tipos 1, 2 e 3 não serão apresentadas aqui, afìm de se

evitar repetições, o que tornaria o texto, a¡nda, rnais longo e cansativo.

O feldspato potássico(Fkl) e o plgioclåsio(Plr e Plz) guardam muitas semelhanças

morfológicas e texturais com essas mesmas hses minerais descritas nos granitó¡des do

MGAV. Entretanto, em relaçäo ao feldspato potáss¡co, algumas diferenças foram

observadas: 1) os grãos tardios de feldspato potássico(Fk2) não costumam se apresenter

como fenocristais grossos, sendo, preferencialmente, médios; 2) Os cristais de Fkr são,

geralmente, menos pertfticos e desenvolvem, rnais freqüentemente, "string perthites", por

vezes, em gradaçáo para "fìlm perthites"(All¡ng, 1938; Smith, 1974), sendo, portanto, tfpicas

pertitas compostas(Alling, 1938). Além disso, o plagioclásiol apresenta compos¡ção

variando entre An6 e Ane(determinação ótica).

A biotita ocorre como lamelas anédricas a subédricas, geralmente, de granulação

fina e encontra-s€, quase sempre, parcialmente substituída por clorita(Cl2) + minerais

opacos(MOP2) +esfalerita t quartzo(Qtz3) + fluorita(Fl2) + muscovita(Mv2) t allanita. Essas
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fases costumam ocorrer dispondo-se, preferencialmente, ao longo dos planos de cl¡vagem

da mesma(Prancha 15; Fotos d, e). Exibe pleocroÍsmo moderado, que varia de castanho

escuro-avermelhado(Z e Y) a castanho pálido-amarelado(X). Às vezes, hospeda inclusões

de zircão, com as qua¡s desenvolve nft¡dos halos pleoøóicos.

Dentre os m¡nerais acessórios, o zircão é o mais freqüente, embora nunca seja

abundante. ocorre como finos gráos subédricos a euédricos, os quais mostram-se

associados às fases máficas. Localmente, ocorre como inclusões em cr¡sta¡s de

quartzo(Qtz1). Os minerais opacos apresentam-se na versåo primåria(MOPr) e

secundária(MoP2). O MOP1, é pouco freqüente, forma cristais forma grãos subédricos e

costuma estar associado às fases micáceas, enquanto o MOPz mostE-se intimamente

associado á cloritização da b¡otita(conforme visto acima).

Com relaçäo às fases minerais associadas ao estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, a albita representa a fase ma¡s abundante, podendo alcançar até 19% de

composição modal. Assume formas variadas tais como "swapped rims', "albite rims" e

"chess-board albite". Além disso, nas zonas de contato entre cristais de feldspato potáss¡co

ou entre gråos de feldspato potássico e plagioclásio, podem ocorrer agrupamentos de

cristais de albita formando franjas, geralmente, duplas ou emparelhadas, as quais

apresentam sinal ótico invertido em relação ao cristal de feldspato adjacente('coroas

trocadas"). Pode ocorrer, ainda, como agregados sob a forma de "dedos' ou 'mãos"

(DallAgnol, 1980; Teixeira& Dall'Agnol, 1991; Teixeira & Andrade' 1992: Borges' 1997).

Essas feiçóes caracterizam um evento de metassomatismo sód¡co(albitizaçâo) que afetou

esse granitóide e que sucedeu um outro de natureza potássica, evidenciado, pr¡ncipalmente,

pela ser¡cit¡zaçäo r musciv¡tização(Mvl) e microclin¡zação do plagioclásio primário(Pl1).

As fases sericita-+rnuscovita(Mvr), juntamente com clor¡ta(Ch), fluorita(Fl1)' topázio1 e

argilo-minerais é freqüente, mas não cosfumam ser abundantes. Oconem como f¡nas

lamelas e minúsculos cristais(Fli), vinculados, fnt¡mamente, à descalcificaçåo do

plagioclágio primário(Pl1), de composiçåo albita-oligoclásio e, subordinadamente, do

plagioclásio primár¡o, de composiçäo albita(Plz). Esta alteração tende a ser mais intensa nas

porções centrais dos cristais, evidenciando um zoneamento normal dos mesmos(Smith,

1974, Dall'Agnol, 1980; Teixeira & Dall'Agnol, 1991)' embora, se desenvolva,

subordinadamente, sob a forma de "patch zones". Em alguns locais, cristais de plagioclásio

primário(Pl1), alterados, mostram-se substituídos, parcialmente, por feldspato potásico(Fk2).

Eles ocorrem como relíctos ou fantasmas no interior dos grãos de Fkz. lsso demonstra que

o início do estágio de alteraçóes tardi a pós-magmáticas é marcado pela substituição parcial

do plagioclásios primário, que é traduzida pela associação paragenética

sericitatmuscovita(Mv1)+clorita(Ch)lfluorita(Fl1)ttopázio(Top.'). Essas fases de alteração

estão associadas a um evento metassomático, de natureza potáss¡ca, que culminou com a
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substituição(m¡croclinização), parc¡al ou total, do plagioclásio primár¡o por feldspato

potássico(Fk2).

A fluorita(Flr) é freqüente, porém pouco abundante. Apresenta-se como finos a

médios cristais, associados às fases máficas, em especial, a biotita, mas ocorÍe, também, de

forma independente, dispersa na rocha. Apresenta-ser tanto na coloração lilás, quanto

incolor(Prancha 15; Fotos e, f).

O topázio(Top2) é pouco freqúente nessa variedade de granitóide. Ocorre' muito

localmente, sob a forma de gräos anédricos, arredondados, em geral, envoltos por uma

auréola de muscov¡ta(Mv2; Prancha 16; Foto a).

A allanita, está ausente em algumas amostras, mas mostra-se abundante em outras.

Nesse caso, costuma formar agregados de crista¡s(Prancha 15; Foto f) ' por vezes,

subédricos e associados às fases máficas.

Os argilo-minera¡s mostram-se associados aos feldspatos potássicos. Apresentam-se

como nuvens, as qua¡s atribuem, aos mesmos um aspecto 'sujo".

A muscovita(Mv2), dissociada da paragênese seric¡ta + muscovita(Mv1) + clorita(Cl1) +

fluorita(Flr) t topázio(Topl) e do contexto da alteração da biotita, forma lamelas, geralmente,

anédricas a subédricas e mostra-se associada à alteração tardia da clor¡ta(Cl2), dos

plgioclásios(Pl1 e Pl2), dos feldspatos potássicos(Fk1 e Fk2) e do topázio2. Exibe cores de

¡nterferênc¡as altas, sendo predom¡nante um azul intenso(Prancha 16; Foto b), embora

possa apresentar, subordinadamente, tons amarelados e avermelhados. A luz natural, é

incolor e exibe relevo ondulante fraco. Ao que tudo indica, representa o mais evidente

produto de um segundo evento de metassomatismo potássico que afetou esse granitóide.

4.4,1.2- Ordem de Cristalização Magmática

Os estudos petrográficos desenvofuidos para o entendimento da ordem de

separação das fases minerais primár¡as, a partir do llquido magmático, permitiu estabelecer

que:

1) O zircão e os minerais opacos(MoPl) representam, ao que tudo indica, fases

precoces em relação às demais, visto que ocorrem como inclusöes' principalmente, em

cristais de quartzo(Qtz1), plagioclásio(Plr) e biotita, espec¡almente nas duas primeiras.

2) Em relaçåo ao quartzo(Qtzt e Qtzz), plagioclásio(Pl1) e feldspato potássico(Fk1)'

parecem ter iniciado su¿¡s separaçðes a partir do líquido magmático dentro de um mesmo

intervalo de temperatura e pressão, com o plagioclásio(Pl1) tendo se separado um pouco

antes. lsso é justificado pela ocorrência, embora muito localmente, de inclusões desse

mineral em cristais das outras duas fases essenciais. Quartzo(Qtzl e Qtzz) e feldspato

potássico(Fk1) nåo mostram relações de inclusões, ocorrendo lado a lado' embora' algumas

vezes o feldspato potássico(Fkl) ocorra de forma intersticial. Esse fato, indica, muito
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provavelmente, que o feldspato potáss¡cqFkl) teve a sua cr¡stãl¡zação prolongada em

relação ao quartzo(Qtzl e Qtz2).

3) A biotita é, ao que parece, postøior ao quartzo(Qtzl e Qtz2), visto que inclusões

dessa fase m¡neral podem ser observadas em lamelas de biotita. Além disso, a biotita

apresenta-se, por vezes, de forma intersticial em relacão às fases essenciais.

4) O plagioclásio 2 ocorre como incfusões nos grãos de Fkz e, ao que tudo ¡ndica,

representa o que Fisher(1971) designou de "poikilitic albite". Essa feição de acordo com

Riedere(1965; ln: Smith, 1974) evidencia uma transiçåo na substituição do plagioclásio

primário por feldspato potássico tardio, ou seja de Pl1 por Fk2 e marca o final do estágio

magmático, seguindo-se, então aquele de alüeraçöes tardi a pós-magmát¡cas'

5) As dema¡s fases estão relacionadas a este estág¡o.

A Figura 4.3 mostra um fluxograrna sumariando a seqtlência de cristal¡zação

magmática e tard¡ a pós-magmática das fases minerais constituintes deste facies

granitóides.

4.4.2- Faciee SGH

Essa variedade de granitóide, embora guarde grandes af¡nidades com o BSGEm,

mostra algumas diferenças a saber: 1) apresenta menor conteúdo, relativo, de biotita; 2) a

biotita costuma estar, quase sempre, mais intensamente alterada ; 3) mostra-se mais

intensamente afetada por alteraçóes tardi â pós-magmát¡cas.

4.4.2.1-T exfu¡a e Mineralogia

Esse granitóide exibe te¡ù¡ra hipidiomórfica heterogranular, média'

Subordinadamente ocorrem variaçöes paÉ termos finos a médios e grossos. Apresenta

coloração rosa a rosa-esbranquiçada(Pranùa 16; Fotos c, d).

Consiste essencialmente de guartu, feldspato potássico e plagioclásio, sendo o

principal varietal a biotita(restos). Como minerais acessórios ocorrem zircão, minerais

opacos(MOPj) e rutilo.

As fases minera¡s tardias, atribuidas ao estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, mostram-se representadas por sericita t muscovita(Mvr) + clorita(Clr) t
fluorita(Fl1) I epidoto(Ep1) e feldspato potásico 2(Fk2), alb¡tâ, clorita(Cl2) t muscovita(Mv2) t
epidoto2(Epz) t minerais opacos(MOP2) t fluorita(Flz) I quartzo3(Qtz3) t esfalerita +

allanita, argilo-minerais.

Texturas de ¡ntercrescimentos, æsociadas a processos de exsoluçåo e de

substituição, ocorridos tanto em condições magmáticas, quanto no estágio de alterações

tard¡ a pós-magmáticas, mostram-se traduzidas por intercrescimentos pertíticos
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compostos(All¡ng, 1938; Smith, 1974, Smith & Brown, 1988), sendo mais comuns os t¡pos

'string", 'f¡|m", 'band', "vein" e 'patch perthites'.

O quartzo ocorre em, pelo menos, quatro variedades' com base na textura e

morfologia, a saber:

1) Quartzo 'l(Qtzr): coresponde aos gráos, geralmente, anédricos, médios a

grossos, com ffeqüentes bordas conoídas, por vezes, fraturados e com forte extinção

ondulante. Pode hospedar, algumas vezes, finos grão de plagioclasio(Pl1).

2) Quartzo 2(Qtz2): forma gråos, na maioria das vezes, subédr¡cos, embora ocorram,

subordinadamente, cristais euédricos, de granulação média que mostram-se dispersos na

rocha.

3) QuarEo 3(Qtzs): está representado por grãos anédricos, ¡ntimamente associados à

alteração da biotita(cloritização) e que ocorrem juntamente com clorita(C12),muscovita2(Mvz)'

opacos(MOP2), epidoto(Ep2), fluorita, allanita e esfalerita, dispondo-se' preferencialmente,

ao longo dos planos de clivagem da mesma.

4) Quartzo a(Qtz¡): díz respeito ao quartzo intercrescido com o feldspato potássico,

compondo os intercresc¡mentos granofíricos, os quais são pouco freqüentes e tem

ocorrência localizada.

O feldspato potássico, por sua vez, ocorre em dois tipos, os quais foram distingüidos

pela granulaçåo e morfologia. Esses tipos conespondem àqueles que foram reconhecidos e

descritos nas variedades de granitóides do MGAV e na facies BSGE6. O tipo 1(Fkr), ocorre

como cristais, geralmente, subédricos, finos a médios, os quais fazem contatos com quartzo

1 e 2(Qlzt e Qtzz) e plagioclásio 1(Ph). Localmente, apresenta-se na forma intersticial. É

pertftico, apresenta-se, invar¡avelmente, alterado para argilo-minarais e costuma se

encontrar, parcialmente, albitizado('swapped rims'; Prancha 16' Foto e) e

muscov¡tizado(Mv2). Além disso, nas reg¡ões de contato entre dois ou mais grãos de Fk1,

ocorrem franjas albíticas compostas, as quais exibem sinal ótico invertido em relação ao

cristal de Fkl adjacente('coroas trocadas"; Prancha 16; Foto e). Às vezes, esses

agrupamentos albíticos, assoc¡ados à substituição do Fkr, formam arranjos semelhantes a

"dedos' e -mãos', os quais se dispöem como que invadindo o cr¡stal de Fkr hospedeiro.

Feiçôes semelhantes a essas foram descritas por Dall'Agnol(1980)' Teixeira &

Dall'Agnol(1991), Teixeira & Andrade(1992) e Borges(1997). Localmente, exibe inclusöes de

plagioclásio(Plr). O tipo 2(Fke) se diferencia do Fkl por ser apresentar como crista¡s médios

a grossos e se mostrar substituindo o plagioclásio(Plr ). Além disso, mostra-se'

eventualmente, hospedando inclusões de quartzo 2(Qtz2) e plagioclásio(Pl1 e Pl)'

Entretanto, em termos texturais, os dois tipos guardam muitas semelhanças entre si, v¡sto

que ambos são pertfticos.
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O plagioclásio ocorre em, pelo menos, duas modalidades' com base em aspectos

morfológicos e na composição. o tipo 1(Plr), forma cristais anédricos a subédricos, de

granulação média, embora ocorram, às vezes, grãos finos. Desenvolve contatos entre si e

com quartzo(Qtzr e Qtze) e feldspato potássico(Fkr) retos , irregulares e interpenetrantes'

costuma estar, parcialmente, alterado para sericita f muscov¡ta(Mvl) t clorita(cll) t
fluorita(Fl1) t epidoto(Epr) e essa associação paragenética tende a ser mais expressiva nas

porções mais centrais dos cristais, evidenciando que essas regiões eram, relativamente,

mais cálcicas, e que foram descalcificadas devido à ¡nteraçåo dos cr¡stais com fluidos

tardios. Ocorre, ainda, como "patch zones" em gräos zonados irregularmente. As vezes, no

contato com feldspato potáss¡co, ocorrem franjas albfticas('albite rims") . As maclas são

nít¡das e mostram-se governadas pelas leis da albita e albita'Carlsbad. Em termos

composicionais, varia entre Anz e Anr2(deteminação ótica).

o tipo 2(Pþ) é mu¡to pouco freqüete e diferenc¡a-se do Pll pof se apresentar como

grãos pouco afetados por alteraçöes. Mostra-se, quase sempre, lfmpido e com meclas

bastante nltidas, as quais encontram-se regidas pelas leis da alb¡ta e albita-Carlsbad. Pelo

seu aspecto e relevo, deve se tratar de um plag¡oclás¡o de composição albita'

A biotita é pouco abundante e ocorre como restos. Forma lamelas anédr¡cas, finas a

médias, as quais encontram-se, quase que completamente, subst¡tuída por clorita(cþ) t
minerais opacos(MoP2) f epidoto(Ep2) * allanita t esfalerita t quaftzo(QtaXPrancha 16;

Foto Ð. Ex¡be pleocrofsmo moderado, variando de castanho escuro-avermelhado(Z e Y) até

castanho pálido-amarelado(X).

No que se refere às fases minerais acessórias, o zifcão é a mais freqüente, embora

nunca seja abundante. Forma minúsculos gräos subédricos a euédricos, associados às

fases micáceas, embora ocorra, às vezes, como inclusões no quartzo(Qtz1) e no

plagioclásio(Plr). os minerais opacos(MoPl), afora os tipos associados à alteração da

biotita(MoPz), são muito raros e, quando pfesentes, apresentam-se como cr¡sta¡s

subédricos, geralmente, finos, os qua¡s costumam ocorrer como inclusões na biotita.

Em relaçåo às fases minerais assoc¡adas ao estág¡o de alteraçåo tardi a pós-

magmática, o cunjunto sericita + muscovita(Mv1) t clorita(Clr) t fluorita(Flr) t epidotol(Ep1)

e o feldspato potássico(Fk2) mostram-se assoc¡ados à substituição parcial dos

plag ioclásios(Pl1 e Pl2), embora sejam mais ¡ntensamente desenvolvidos em relação ao Pll.

Os primeiros tendem a se desenvolver nas porções mais centra¡s dos crista¡s com

zoneamentO normal, embora oCOfTam de modo menos expressivo em zgnas irregulares ou

.patch zones". A ocorrência preferencial nas zonas mais internas dos cristais está, também'

associada à descalcifacação dos mesmos, nessas regiões, que outrora foram relativamente

mais cálcicas. A subst¡tuiçäo do plagioclásio, especialmente, o Pl1 por Fk2(microclinização)
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ocorre em diferentes graus de intensidade, podendo ser parcial ou total. lsso é evidenciado

pela presença de manchas de microclina nas zonas de bordas dos cristais de Plr, bem como

no interior dos mesmos, a partir dos planos de clivagem. Às vezes, são observados

"fantasmas" ou relíctos de plagioclásio no interior dos gräos de Fk2'

A albitização é marcante e chega a alcançar até 18% modal(Tabela 4 2). É traduzida

por diversas formas de agrupamentos € franjas albíticas' os quais mostram-se

representados por:

1) " swapped rims" : refere'se a albita desenvolvida, preferencialmente, como franjas

ou bordas no feldspato potássico, principalmente em relação ao Fkz(Prancha 16; Foto e).

2)"albite rims": consiste de franjas ou bordas no plagioclásio(Plr).

3) "Coroas trocadas": são agrupamentos de finos crista¡s de albita que ocorrem,

preferencialmente, no contato entre dois ou mais grãos de feldspato potássico,

especialmente de Fkz, dispondo-se em franjas, aproximadamente paralelas entre si e com

eixos óticos invertidos em relação ao cristal de feldspato potássico adiacente(Prancha 16;

Foto e).

4) "chess-board albite": é pouco freqüente, ocorrendo, localmente, em algumas

amostras.

5) agrupamentos albíticos tipo "dedos'ou "mãos': se refere aos agrupamentos de

cr¡sta¡s dispostos de modo semelhante a "dedos" e/ou.mãos', os quais mostram-se como se

estivessem ¡nvadindo os cr¡stais de feldspato potássico hospedeiro.

A clorita apresenta-se como lamelas anédricas, finas a médias e exibe pleocroísmo

moderado, o qual oscila entre verde otiva(Z e Y) e verde claro(X). A alllanita é uma fase

secundária cujos conteúdos são muito variáveis. Em algumas amostras pode atingir até 3%

modal da rocha, em outras é muito pouco abundante, podendo estar aus€nte. Costuma

ocorreÍ como cristais subédricos, finos, zonados, os quais exibem cores de interferência

variáveis, desde tonalidades amareladas a avermelhadas até tons cinza-azulada. O epidoto

pode, algumas vezes, se confundir com a allanita. Entretanto, na maioria das vezes, ocorre

segundo gãos fusiformes, dispostos, preferencialmente, ao longo dos planos de clivagem da

biotita cloritizada. A esfaler¡ta e os minerais opacos(MOP2) são pouco freqüentes. Ocorrem,

na maioria das vezes, como grãos anédricos e, do mesmo modo que o epidoto' dispõem-se

ao longo dos planos de clivagem das fases micáceas.

A fluorita, além de ocorrer como finos grãos associados à descalcifìcação do

plagioclásio(Plr), juntamente com sericita + muscovita(Mvl) + clorita(Cl1) + epidoto(Ep1)'

ocone, ainda, como cristais mais grossos, ora intimamente associados à biotita cloritizada,

ora disseminados na rocha. Em ambos os c¿lsos, forma cristais anédricos, algumas Vezes,

levemente substituídos por carbonatos e apresenta-se nas modalidades lilás e incolor.
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os argilo-minerais mostram-se, preferencialmente, associados ao feldspato

potássico(Fk1 e Fk2), ocorrendo sob a forma de'nuvens" supefpostas aos mesmos' dando-

lhes um aspecto "sujo".

4.4,2.2- Ordem do Cristalização

com relação à ordem de separação das fases minefais primárias a partir do líquido

magmático, esse granitóide guarda gfande semelhança com a facies BSGEm, sendo, por

essa razão, desnecessário repetir esses aspectos, aqui. o mesmo é válido para fases

minearais associadas ao estágio de alterações tardi a pós-magmáticas.

4,4.3- Facies MSG

Ao que tudo indica, representa a facies de menor área de abrangência no maciço.

Ocorre muito localmente, sob a forma de d¡ques, seccionando a fac¡es SGH.

4,4.3.1- Textura e Mineralogia

Apresenta textura hipidiomórfica, heterogranular fina(Prancha 17; Fotos a' b),

podendo, localmente, tender a uma textura porfirítica fina. consiste essencialmente de

quartzo, feldspato potássico e plagioclásio, sendo muito pobre em máfìcos, o que lhe

confere um aspecto alasquítico. Entretanto, restos de biotita cloritizada eiou oxidada e de

clorita, podem ser obseruados localmente. como minera¡s acessórios predominam

opacos(MOP1), rutilo e zircão.

Em relação às fases minerais relacionadas ao estágio de alteraçöes tardi a pós-

magmát¡cas, a albita é a faais abundante, ocorrendo, mu¡to subordinadamente, sericita t
muscovita(Mv1) + clorita{Clr) + fluorita(Flr), feldspato potássico 2, albita, clor¡ta(Cl2) +

allanita+ epidoto+minerais opacos(MOPz), fluorita(Fla), carbonatos, argilo-minerais e

muscovita(Mv2).

Texturas de interc¡escimentos são observadas, tanto aquelas relacionadas a

processos de exsolução, quanto de substituição, sendo os tipos mais comuns as pertitas

tipo "film", "band"e "ve¡n'(Alfing, 1932 e 1938; Smith, 1974).

Exceto pela granulaçäo, mostra caracterlsticas mineralóg¡cas magmáticas e tardi a

pós-magmáticas muito semelhantes ao que foi exposto em relação à facies SGH, diferido

apenas no que diz respeito à ausência de esfalerita e à presença de carbonato. o mesmo é

válido para a ordem de cridalização, cujo esboço segue o que foi apresentado em relaçäo à

facies BSGEm(Figura 4.3)
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4.4.4- Vo¡os Hidrotermaie

Na área de ocorrência desses veios, observa-se que os mesmos estão encaixados

no SGH. Apresentam forma tabular, espessura centimétrica e coloração verde a verde-

esbranqu¡çada(Prancha 17: Foto c, d, e, f). consistem essencialmente de quartzo e epidoto,

sendo a clorita uma fase muito subordinada além de restos de biotita.

o quartzo apresenta-se como grãos anédricos a subédricos, de dimensões variáveis

desde grãos fìno até grossos. Os cristais mais grossos, constituem níveis ou faixas

irregulares, entremeados com níveis contendo epidoto e quartzo de dimensões finas. NoS
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nlveis â grãos ma¡s finos, o quartzo desenvolve contatos Íetos a ¡rfegulares e, às vezes,

poligonizados. Localmente, esses níveis, podem apresentar epidoto intersticial.

o epidoto forma agregados de cristais anédricos a subédricos, embora ocorram,

subordinadamente, cristais euédricos e zonados. Apresenta-se int¡mamente associado à

substituição parcial ou total da biotita cloritizada e à clorita. Exibe cores de interferência

variáveis desde altas(azul, amarelo e vermelho) até baixas(cinza-azulado)

A biotita e a clorita ocorrem como restos de lamelas anédricas, as quais foram, quase

que inteiramente substituídas por epidoto.

4.4.5- Discussöes e Cosiderações Finais

os trabalhos de fotointerpretação e de campo, aliados aos estudos petrográficos,

mostraram a existência de, pelo menos, três facies granitóides no ¡nterior desse maciço. A

separação entre elas não ficou evidente, em mapa, devido à pequena dimensão do corpo

frente à escala de trabalho adotada. São granitóides sienogranlticos, com var¡açöes

texturais desde tipos equigranulares médios, de coloração rosa, algo enriquecidos em

biotita, os quais mostram-se seccionados por granitóides heterogranulares médios a

grossos, também, rosa , relativamente, ma¡s pobres em biot¡ta, que por sua vez, mostram-se

cortados por m¡crogranitos e veios hidrotermais r¡cos em quartzo e epidoto'

De modo geral, esses gran¡tóides mostram-se afetados, de forma intensa, por

alterações tardi a pós-magmáticas, as quais decorreram de um episódio metassomát¡co

inicial, de natureza potássicâ, seguido de um evento metassomático sódico que, por sua

vez, fo¡ superposto por um segundo evento potássico, seguido de silicificação.

Mineralizaçöes importantes de cass¡terita não säo noticiadas e tampouco foram observadas

no âmb¡to desse maciço. Entretanto, pequenas ocorrèncias de cassiterita e topáz¡o'

esplotadas por garimpeiros, säo registradas por antigos moradores da região, sem contudo

representarem um atrativo para empresas mineradoras que atuaram nas circunvizinhanças,

tais como nas áreas de oconência dos maciços granitóides Antônio Vicente e Mocambo.

Neste trabalho, apenas fluorita e topázio, em concentrações muito baixas, foram

observados através de microscop¡a ótica. A Tabela 4.3 mostra as principais caracterlst¡cas

petrográficas das facies granitóides desse maciço.
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4.5- Química M¡neral

4.5.1- Análises através de Microssonda Eletrôn¡ca

No âmbito deste maciço fofam real¡zadas um total de 27 análises pontuais ass¡m

discriminadas:1)faciesBSGEm=06deb¡otita,02deplagioclásioe02defeldspato
potássicopertltico;2)faciesSGH=02deplagioclásio,02defeldspatopotássicopertítico'

02 de albita pertít¡ca, 02 de clorita e 04 de muscovita; 3) facies MSG = 02 de plagioclásio e

03 de feldspato potássico pertítico'

4.5.'l.'l- Análises químicas em Biotita

As análises de biotita foram realizadas em dois gráos distinlos' No gräo 1 foram

tomadas medidas em áreas do centro do cristal, entre o centro e a borda e na borda'

enquanto que no grão 2 a única análise realizada se restr¡ngiu à borda. os dados analiticos

obtidos e as fórmulas estrutura¡s encÐntram-se no Anexo 16'

4.5.1 .1 .l -Composição química

Deummodogeral,osgrãosestudadosnãomostramvariaçöesimportantes.os

valores de XFe são iguais a 0,99 em lodâs as análises'

Sua composição quando .'plotâda,, no diagrama de Nockolds(í947; Figura 4.4 deste

trabalho), incide no campo 'r , corespondente às biotitas associadas à

muscovita+topázio+fluorita+ etc. lsso é conflitante com o que foi observado nos estudos

petrográficos(microscopia ótica), já que a facies granitóide hospedeira da biotita em

questão(facies BSGEm), embora contenha traços de muscov¡ta e de fluorita, sabe-se que

essas fases são claramente secundárias, mostram-se associadas ao estágio de alterações

tardi a pós-magmáticas e decorrem tanto da altefação do plagioclásio, quanto da biotita

sendo assim, não representam uma associação tal qual é aquela concebida para d¡agrama

de Nockolds(op. cit.). Em relação ao topázio, está ausente nesta facies. Em outras palavras.

a facies granitóide BSGEm é desprovida de outra fase máfica importante, sendo a biot¡ta

seuprincipalmáficoprimário'Emrazãod¡sso,eradeseesperarqueacompos¡çãoda

mesma incidisse no campo 'll' do referido diagrama.

No d¡agrama triangular (FeO+MnO)-1oxTioz - Mgo de Nachit(1994. ln: Borges'

1997), Figura 4.5, nota-se que as seis análises caem no campo cofrespondente às micas

magmáticas reequilibradas(câmpo '8" ). No diagrama MgO - FeOr - AlzOs de

Gokhale(1968), apresentado na Figura 4.6, as análises "plotam" inteiramente no campo

correspondente à mica magmática, confirmando a natureza primária dâ biotita estudada'
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Figura 4.4.- Diagrama triangular (FeOr)-MgO-AlzO3 baseado em Nockolds(1947)mostrando as

composiçöes da biotita em diferentes associações minerais. Campos: '1= biotita associada à

muscovita+topázio+fluor¡ta+etc.; 2= biotita näo acompanhada por outras fases máficas; 3 = biotita

associada à hornblenda, piroxênio e/ou olivina.

Figura 4.5,- Diagrama triangular (FeO+MnO) - (1OxTiOz) - MgO de Nachit(1994. ln: Borges , 1997)

mostrando a distribuição composicional da biotita da amostra NN-VG-63A, da facies BSGEm do

maciço granitóide Velho Guilherme. A = campo das micas magmáticas; B = campo das micas

magmáticas reequilibradas.

toxTio2
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4.5.1 .1.2- Classificação e Representação gráfica

Para efeito de classificação da biotita estudada, foi utilizado inicialmente o diagrama

triangularR3*1A13*, Fe3* + Ti4*)-Mg- R2*(Fe2*+ Mn2*)dedessaautora, Figura4.7. Nele,

observa-se que as composições da biotita analisada caem inteiramente no campo das micas

trioctaédricas do tipo siderofilita e lepidomelana de pegmatitos.

Em seqüência, as análises foram "plotadas" no diagrama Alvr vs. Mg/(Mg+Fe2*) de

Guidotti(1984), Figura 4.8. Nesse diagrama verifìca-se que as mesmas incidem na região

composicional compreendida entre a annita aluminosa e a siderofilita, tendendo a uma

composição mais annítica aluminosa, especialmente, a análise número 6(Anexo 16),

correspondente ao grão 2.

Finalmente, as análises foram lançadas sobre o diagrama (Fer+Mn+Ti-Alvr) vs. Mg-Li,

apresentado por Tischendorf et al.(1997), Figura 4.9, deste trabalho. Nota-se que cinco

análises "plotam" inteiramente no campo composicional da siderofilita, e uma incide sobre a

linha limítrofe entre este campo e o da protolitionita, todas no quadrante lV, correspondente

às Li-Fe micas.

,=À
o rs/'¡
-¡P.à

Figura 4.6.- Diagrama triangular FeOr - MgO - AlzO3 mostrando a projeçäo composicional da biotita

da amostra NN-VG-63A, da facies BSGEm do maciço granitóide Velho Guilherme. As linhas cheias

delimitam o campo composicional de biotita de rochas ígneas conforme(Nockolds, 1947) e a linha

tracejada separa biotita magmáticas de biotita metamórfico-metassomáticas, conforme

Gokhale(1968).
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Figura 4.7- Diagrama triangular R"'-Mg- R'- de Foster(1960b), mostrando a relaçäo entre (Al"', Fe"-,

Ti), Mg e Fe2* (Mn") em micas trioctaédricas e a posiçäo ocupada no diagrama pelas análises da

biotita da amostra NN-VG-634, da facies BSGEm do maciço granitóide Velho Guilherme.
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Figura 4.8- Diagrama Al'' versus de Guidotti(1984) mostrando a dishibuiçäo

composicional da biotita da amostra NN-VG-634, da facies BSGEm do maciço granitóide Velho

Guilherme. A= annita; F=flogopita; FA= flogopita aluminosâi AA= annita aluminosa;S= siderofilita; E=

Kz(MgÁlzXAI4Si4O2oXO H)4.

MglFc2+= l:l
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Fe¡ +Mn+Ti-Alvl :

'\¡1, ,.., ' '¡''l , , ,,. 
'

ll

Mg-Fe Micos
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Figura 4.9.- Projeçåo da composiçäo da biotita da amostra NN-VG-634, da facies BSGEm do maciço

granitóide Velho Guilherme, no diagrama (Mg-Li) vs. (Fer+Mn+Ti - A¡vr), de Tischendorf et al.(1997).

Lp=lepidomelana; Febt=ferro-biotita; Mgbt=magnésio biotita; Sd=siderofilita; Fg=flogopita;

Plt=protolitionita.

4.5.1.1.3- Condições de Cristalização

Os dados quím¡cos obtidos para a biotita estudada foram tratados de modo a se

determinar a temperatura de cristalização da mesma, bem como o Log fO2. Para tal foi

utitizado o trabalho experimental desenvolvido por Wones & Eugste(1965). É importante

ressaltar que a aplicação do quimismo da biotita, aqui estudada, ao trabalho experimental de

Wones & Eugste(1965), deve servista com reserva, visto que os conteúdos de Fe2* e Fe3*

não foram determinados diretamente na microssonda eletrônica. Em vista disso, os cálculos

da temperatura de cristalizaçäo, bem como aqueles do Log da fOz , devem ser

provisoriamente considerados apenas como estimativas comparativas.

No diagrama Fe2*- Fe3* - Mg(Wones & Eugster, 1965; Figura 4.10 deste trabalho)

nota-se que uma análise situa-se um pouco abaixo da curva "buffer" (tampão) Fe2SiO4 -

SiO2 - FesO¿(faialita-quartzo-magnetita), duas entre esta curva e o "buffer" Ni-NiO, duas

sobre essa curya tampão e uma um pouco acima da mesma. lsso evidencia que a biotita em

questão cristalizou em condiçÕes de fugacidade de oxigênio relativamente baixas.

Os dados acima apresentados quando transportados para o diagrama T(oC) versus.

Log[O2 a 207Q bar, de Wones & Eugster(1965), Figura 4.11, indicam condições de

cristalização em ambiente com Log[Oz muito baixo, variando entre -19,2 e - 19,8 e
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temperaturas oscilando de 658,330C e 733,330C. Os valores obtidos para o Log fO2 säo

compatfveis com o esperado, sendo coerente com as observaçöes apresentadas acima,

visto que a biotita estudada mostra-se enriquecida em Fe2* em detrimento ao Fe3*, cujos

teores variam entre 0,2623 e 0,0,4856(Anexo 16). Do mesmo modo que em relação à biotita

da facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente, as altas razöes Fe2*/Fe3* e a ausência

de magnetita e titanita na facies BSGEm, desse maciço, indicam que a biotita aquiestudada

cristalizou-se em condições magmáticas redutoras ou em condiçÕes de fugacidade de

oxigênio muito reduzidas.

Em relação à temperatura, o valor, também, parece coerente, considerando que a

biotita em questão cristalizou-se tardiamente em relaçäo aos minerais essenciais

plagioclásio, quartzo e feldspato potássico, embora dentro dos limites esperados para uma

biotita magmática. Além disso, conforme visto acima, trata-se de uma biotita magmática

reequilibrada. Assim, a temperatura estimada ê interpretada aqui como aquela de

reequilfbrio da mesma com o líquido magmático.

Fe3*
A=Feg O.¿- Fe2 03
B=Ni-NiO
C=Fe2 SiO+-SiOz-Fe3 Ol

Fe2*

Figura 4.'10 - Representaçâo composicional da biotita da amostra NN-VG-634, da facies BSGEm do

maciço granitóide Velho Guilherme no diagrama triangular Fez' - Fe3* - Mg de Wones &

Eugste(1965).
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Figura 4.11- Representação composicional da biotita da amostra NN-VG-63A, dafacies BSGEm do

maciço granitóide Velho Guilherme no diagrama ToC - Log¡O2pa'a pressäo totalde 2O7Ob segundo

Wones & Eugste(1965). I = curya tampäo FeaO¿-FezOr; ll = curva tampäo Ni-NiO; lll = curva tampäo

FezSiO¿-SiO2-Fe3Oa. Os números pequenos do interior do diagrama representam as relações Fe2*-

Fe3*-Mg da Figura 4.10.

4.5.1.2- Análises químicas em Plagioclásio

O estudo de plagioclásio(Pl1) envolveu um totalde 06 análises pontua¡s em grãos de

amostras representativas das facies granitóides BSGEm, SGH e MSG. Os resultados

analíticos, as fórmulas estruturais calculadas, bem como outros dados auxiliares encontram-

se no Anexo 17.

4.5.1.2.1- Composição química e representação gráfica

Em termos composicionais, as análises mostram que no conjunto não existe uma

variaçäo composicional importante(Figura 4.12; Anexo 17). Entretanto, observa-se que o

plagioclásio da facies SGH apresenta os mais baixos conteúdos de Na e os mais elevados

de Ca, enquanto que aqueles pertencentes às facies BSGEm e MSG exibem teores

equivalentes desses óxidos(Figura 4.13 e 4.14). Em relação à razâo Na/K(Anexo 17),

observa-se que há uma nítida tendência de crescimento da mesma no sentido do

plagioclásio da facies BSGEm para o plagioclásio da facies MSG. De um modo geral as

composições atuais são albíticas e variam de Anz a An 4(Figura 4.12). Entretanto,
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obseruações através de microscopia ótica demonstraram que se trata de

plagioclásios descalcificados, visto que os mesmos encontram-se afetados por

alteraçÕes tardi a pós-magmáticas. A molécula Or se faz presente em baixíssimos

conteúdos, podendo, inclusive estar ausente em uma análise da facies SGH e no

plagioclásio da facies MSG(Anexo 17).

A6..rto

Figura 4.12. Diagrama triangular Ab-Or-An mostrando a distribuiçâo composicional dos plagioclásio

das facies BSGEm, SGH e MSG pertencentes ao maciço granitóide Velho Guiulherme.

No 6t*2 5* I 'lf

¡1.r.,, 1". i

rFocies SGH
rl(r( ¡()1i Mlì("

Co
I

o-t ¡

.toc¡es SGH
* I {r ( ¡(}:; Mì; ( ..

o_o5 0.oó o_o7 0.08 0.o9 o.t0 0-r2 0-r3 0-14 0.r5 0.16

Figura 4.13. Diagrama Ca - Na mostrando a disribuiçäo composicionaldos plagioclásios estudados.
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Figura 4.14. Diagrama An-Ab mostrando

a participaçäo dessas duas moléculas

nos plagioclásio estudados.
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4.5.1.3. Análises químicas em Feldspato potáseico

Para essa fase mineral foram realizadas 07 análises assim discriminadas: facies

BSGEm =02; facies SGH = 02; facies MSG = 02. Além disso, foram obtidas duas análises

de albita pertltica da facies SGH e uma da facies MSG. As análises, as fórmulas estruturals

e as proporçõpes Ab-Or-An encontram-se no Anexo 18.

4.5.1.3.1 - Composigão química

Na análise do Anexo 18 e do diagrama Ab-Or-An(Figura 4.15), observa-se que a

composição da porção feldspato potássica do feldspato pertítico varia entre OI71 ê OIge ,

enquanto que a porção albítica oscila entre Ab2 e Abzg. Nota-se, ainda, que as análises

referentes à facies SGH representam as composiçöes mais potássicas(Or=98%). As

análises correspondentes à facies BSGEm ocupam uma posição intermediária, com os

valores de Or variando entre 93% e 97o/o, enquanto que aquelas da facies MSG mostram

valores de Or entre 71o/o e 89o/o e representam o termo mais empobrecido na molécula

potássica. No que se refere à molécula An, mostra-se ausente na totalidadede das

amostras. Esse fato é discordante daquilo que é apresentado por Deer et al.(1966). Ou seja,

o aumento de sódio, especialmente, nas análises da facies MSG não é acompanhado por

um aumento das quantidades da fração anortita.

No que se refere às análises de albita pertítica(Anexo 18 ; Figura 4.16), obseva-se

que aquelas correspondentes à facies SGH variam amplamente em termos da razão

Na/K(2,61 a 165,96). Essas diferentes razões evidenciam, ao que tudo indica, relações de
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troca entre Na e K em função dos processos de substituição, que culminaram com a

formação das pertitas de substituição(tais como "film", ""vein" e "band perthites"),ocorridos

durante o estágio de alterações tardi a pós-magmáticas. Em relação à albita pertítica da

facies MSG, a análise revela uma albita quase pura, com uma quantidades das frações Ab e

An iguais a 98% e 2%, respectivamente. O KzO foi detectado apenas em conteúdos

vestigiais(Anexo 18).

As condiçöes de cristalização, não foram determinadas, visto que a ampla maioria

dos cristais encontra-se invariavelmente alterada(albitizados e/ou argilizados), não sendo,

portanto recomendada a utilização dos diversos geotermômetros existentes na

literatura(Haselton et al., 1983; Brown & Parsons, 1985; Elkins & Grove, 1990; NekvasiL,

1994; entre outros). O mesmo é válido para o plagioclásio.

Figura 4.15. Diagrama triangular Ab-Or-An

mostrando a distribuiçäo composicional do

feldspato potássico das facies BSGEm, SGH

e MSG pertencentes ao maciço granitóide

Velho Guiulherme.

No
2

Figura 4.16. Diagrama K-Na mostrando a

distribuiçäo composicional do feldspato

potássico das facies BSGEm, SGH e MSG

pertencentes ao maciço granitóide Velho

Guiulherme.

,K
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4.5.1.4- Análises químicas em Clorita

Uma síntese sobre as principais caracterlsticas químicas do grupo da clorita foi

apresentada no capítulo 3.

No åmbito deste maciço foram realizadas somente duas análises pontuais em um

grão de clorita 2, a qual mostra-se relacionada ao estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, sendo produto da alteração da biotita. O gråo estudado diz respeito à facies

granitóide SGH. Os resultados analíticos e as fórmulas estruturais encontram-se no Anexo

19.

4.5.1 .4.1 - Com posiçäo quím ica

Na análise do diagrama Alrv versus Alvr lFigura 4.17; Anexo 19) observa-se que o

gräo analisado mostra um pequena variaçäo composicional, onde as quantidades de Alrv

variam entre 1,413 e 1,484, enquanto que as de Alvr situam-se entre 0,524 e 0,579. Nota-

se, ainda uma correlação negativa entre Alrv e Alvr, evidenciada pelo decréscimo das

quantidades do primeiro no sentido da análise 1 para a 2 e pelo aumento das quantidades

do segundo no mesmo sentido.

A Figura 4.18 revela uma correlação claramente negativa entre o Alvr e os cátions

bivalentes(Fe2* + Mg'*), caracterizada pelo crescimento de Alvr no sentido da análise I para

a análise 2, ocorrendo o inverso com a soma dos cátion bivalente. Essa correlaçåo se

mantem no diagrama Alvrvs. Fe2*lFigura 4.19).

As observações apresentadas acima, em relação aos três diagramas, evidenciam

que paralelamente ao decréscimo de Alrv no sftio tetraedral(Figura 4.17), ocorreu um

decréscimo nas quantidades dos cátions bivalentes(Fe2* e Mg) no sltio

octaedral(principalmente o Fe2*; Figuras 4.18 e 4.19) e um aumento no conteúdo de Alvr no

sitio octaédrico.
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Figura 4.17- Diagrama Alvr versus Alrv mostrando a

distribuiçäo composicional da clorita da facies SGH do

maciço granitóide Velho Guilherme.
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Figura 4.18.- Diagrama Alvr versus os cátions bivalentes

(Fe2*+Mg2*¡ mostrando a distribuiçäo composicional da

clorita pertencente à facies granitóide SGH do maciço

granitóide Velho Guilherme.

Figura 4.19- Diagrama Alvr versus Fe2* mostrando a

distribuição composicional da clorita pertencente à facies

granitóide SGH do maciço Velho Guilherme.
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A Figura 4.20 mostra que a diminuição nas quantidades de Alrv no sentido da análise

1 para 2 é acompanhada por um decréscimo nas quantidades dos cátions bivalente(Fe2* +

Mg), confirmando o que foi observado acima.

Figura 4.2O- Diagrama Alrv versus os cátions

bivalentes(Fe2* + Mg2*) mostrando a distribuição

composicional da clorita pertencente à facies granitóide

SGH do maciço granitóide Velho Guilherme.

No diagrama Alrv versus Fe2*l1Fe2*+Mg), Figura 4.2'1, nota-se que enquanto o Alrv

apresenta uma pequena variaçäo, a razâo FelFe+Mg permanece praticamente constante.

Esse comportamento químico destoa daquele apresentado pelas cloritas estudadas por

diversos autores tais como Hey(1954), Foste(1962), Cathelineau & Nieva(1985), Kranidiotis

2-S 2-6 2-T 2-8 2.9 3_O
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& MacLean(1987), Cathelineau(1987) e Zang & Fyfe(1995). Por outro lado, assemelha-se

muito às caracteristicas das cloritas estudadas por Borges(1997), bem como com as da

cloritas estudadas, neste trabalho, nos outros maciços da suite.
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Figura 4.21- Diagrama Alrv versus a razâo Fe2*/1Fe2*+Mg¡

mostrando a distribuiçäo composicional da clorita pertencente

às facies granitóide SGH do maciço granitóide Velho Guilherme.

Na Figura 4.22, do mesmo modo que na Figura 4.21, observa-se que a razão

Fe2*l1Fe2*+Mg) é praticamente contante, enquanto que as quantidades de Alvl mostram uma

pequena variação.
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Figura 4.22- Diagrama Alvr versus a razáo Fe2*/1Fe2*+Mg¡

mostrando a distribuição composicional da clorita pertencente às

facies granitóide SGH do maciço granitóide Velho Guilherme.
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Na Figura 4.23 observa-se uma nltida correlação negativa entre Si+Alvr e os cátions

bivalentes(Fe2* + Mg'*), caracterizada pelo aumento de Si+Alvr e decréscimo de (Fe2*+

Mg'*), no sentido da análise 1 para a análise 2. lsso reforça, mais uma vez, que a

diminuição do Alrv foi acompanhado por um decréscimo nos cátions bivalentes(Fe2* e Mg'*)

e por um aumento do Alvr no sltio octaédrico(conforme visto anteriormente). Assim, as

Figuras 4.24 e 4.25 tornam clara a razão da correlação negativa observada acima(Figura

4.23). Na Figura 4.26, nota-se uma corretação positiva entre Si e Alvr . lsso demonstra que a

substituição de 2R2* por 1Al3* gerou uma carga negativa no sítio octaédrico, a qual foi

neutralizada pela substituição de 1Al3* por lSia* na camada tetraédrica. Essa substituição

não pode ser explicada através das equações apresentadas por Cathelineau(1988).
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Figura 4.23.- Diagrama Si+Alvr versus os cátions

bivalentes(Fe2* * Mg'*) mostrando a distribuiçäo

composicional da clorita pertencente à facies granitóide

SGH, do maciço granitóide Velho Guilherme.

Figura 4.24 - Diagrama Alrv vs. Fêz+ Íìostrando a

distribuiçåo composicional da clorita da facies granitóide

SGH, do maciço granitóide Velho Guilherme.

Figura 4.25 - Diagrama Fez* vs. Mgz* mostrando a

distribuição composicional da clorita da facies granitóide

SGH, do maciço granitóide Velho Guilherme.

Figura 4.26.- Diagrama Si versus Alvr mostrando a

distribuição composicional da clorita pertencente à

facies granitóide SGH, do maciço granitóide Velho

Guilherme.
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Conforme pode ser visto no Anexo 19, as quantidades de ferro férrico, da clorita

estudada(não medidas através da microssonda), devem ser muito reduzidas. Na fórmula

estrutural calculada através do Minpet 2.02, os valores de Fe3* são invariavelmente iguais a

0,00. Entretanto, sabe-se, de antemão, que o referido software (cópia utilizada neste

trabalho) arredonda os conteúdos de diversas variáveis envolvidas e, dentre elas, o ferro

férrico. Assim, os supostos baixos valores de Fe3* aliados à muito provável ausência de

magnetita na facies BAFG, deste maciço, indicam baixas condições de [Oz para a

cristalizaçåo da clorita estudada, à semelhança do que foi observado em relação as cloritas

dos granitóides e greisen do maciço Antônio Vicente, e, ao que tudo indica, abaixo do buffer

q uartzo-fayalita-mag netita(QFM ).

4.5.1 .4.2-Classificação e representação g ráfica

O método aqui empregado(Hey, 1954) para classificação e representaçäo gráfica da

clorita estudada é o mesmo aplicado às cloritas dos granitóides e greisen do maciço

granitóide Antônio Vicente. Assim, a clorita em queståo pertence ao grupo das cloritas não

oxidadas, visto que seus conteúdos de FezO¡ são inferiores a 4%. Os dados analíticos

quando lançados no diagrama de Hey(1954), Figura4.27, incidem no campo da ripidolita,

muito próximos à linha divisória entre este campo composicionale aquele da corundophilita.

Figura 4.27.- Diagrama Si versus

Fe(total)/(Fezt+Mg) mostrando a classificaçäo da

clorita estudada de acordo com Hey(195a).

L=leuchtenbergita, variedade da clinocloro;

Q=grochauita, variedade da sheridanita;

A=afrosiderita, variedade da ripidolita; B=bavalita,

variedade da daphinita.
2.5 2.4 3.r
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4.5.1.4.3- Gondições de Cristalização

Considerando-se, a exemplo das cloritas dos granitóides do maciço Antônio Vicente,

que variações nas quantidades de Alrv com a temperatura a razöes Fe/(Fe+Mg) constantes,

podem propiciar um bom geotermômetro(Cathelineau & Nieva, 1985; Zang & Fyfe ,1995),

reconheceu-se essas características na clorita em questão, conforme é observado na Figura

4.21. De fato, ela mostra uma pequena variação nos valores de Allv e apresenta, por outro

lado, razöes Fe/(Fe+Mg), praticamente constantes.

Devido essa condição, estimou-se, por meio da equação de Cathelineau(1988), o

intervalo de temperatura no qual a clorita estudada cristalizou. Ele situa-se entre 393 e

4160C e deve ser considerado como sendo aquele intervalo mínimo em que ocorreu a

cristalização da clorita(C12).

4.5.1.5- Análises químicas em Muscovita

No que se refere a essa fase mineral, foram realizadas quatro análises pontuais em

um único grão de muscovita 2(Mv) da amostra NN-VG-77N, da facies SGHm.

Uma discussäo sobre as principais características químicas do grupo da muscovita

foiapresentada no capítulo 3.

4.5.1.5.1 - Composição química

Os resultados analíticos obtidos para essa mica, bem como suas respectivas

fórmulas estruturais encontram-se no Anexo 20.

Com base nele e na Figura 4.28 verifica-se que a mesma apresenta conteúdos

extremamente baixos de Ti , Na, e Li e possui teores, relativamente, elevados de Si, Al1 ,

Fe(total), Mg e K. Os valores de XFe variam entre 0,64 e 0 78.
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Figura 4.28- Representação composicional

catiônica da muscovita da amostra NN-VG-77N

da facies SGH do maciço granitóide Velho

Guilherme nos diagramas: a) Si-Alr; b) Mg-Alr; c)

Ti-Alr;d) XFe-Alr; e) K-Na).
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4.5.1.5.2- Substituições

As Figuras 4.29(Cathelineau, 1982, modificada de Dias, 1987.ln: Simões, 1992) e

4.30(modificada de Dias, 1987. ln: Simões, 1992), apresentam a substituição fengítica e

permitem avaliar as proporções de Fe3* e Fe2* presentes nas muscovitas. De acordo com

Simöes(1992), o diagrama retangular [(Alvr-2)+2Ti] vs. Alrv evidencia a correlaçäo entre Alrv

e Alvl, esperada em uma substituição fengítica e indica a proporção de Fe3* presente em

função da substituiçäo Al3*+ Fe3*1Fe3* -+Al3*) inerente à própria substituição

fengftica(fengita que se afasta da correlação). Ainda segundo esse autor, o diagrama (Si-

6+Ti) vs. Mg tem o propósito de avaliar a proporçäo de Fe2* associado ao Mg que entra na

posição octaédrica para compensar o excesso de carga provocado pela substituição

fengítica(se todo o excesso de carga é compensado pelo Mg, então Fe2' = 0 e todo o ferro

estará no estado trivalente).

Em relação à muscovita estudada, as Figuras 4.29 e 4.30 mostram um baixo grau

de substituiçäo fengltica. Observa-se ainda, um grau relativamente alto da substituiçåo Alvl

por Fe3* (Fe3* -+Alvr¡ para a muscovita em questäo. Dessa forma, o excesso de carga

a.5 3.ó t.7 3.A 3.9 a.O 1.1 1-2 1.3 1.1 1.5
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provocado pela subst¡tuição fengftica é compensado pela entrada dos íons divalentes Mg e

Fe2* . Na muscovita estudadas, observa-se que apenas o Mg contr¡buiu, embora muito

pouco, para essa substituição, visto que, de acordo com as Figuras 4.29 e 4.30, o ferro

estrutural está essenc¡almente no estado trivalente.

Os graus de substituições fengítica e paragonft¡cas podem ser avaliados a partir do

diagrama % da molécula celadonítica(%mol Cel.) vs. % da molécula paragonltica(o/omol

Parag.), Figura 4.31. Nele, nota-se que a substituiçåo paragonítica é muito reduzida,

enquanto que a substituição fengítica, dada pela % molécula celadonltica, é ausente, uma

vez que os valores dessa variável são todos negat¡vos na muscovita estudada.

2.6

2.1

2.2

2.0

t-8

t_ó

I_4

FigúÊ 4.29- Representaçäo composicional da muscovita da amosträ NN-VG-77N da facies SGH do

maciço granitó¡de Velho Guilherme no diagrama Alrv versus (Alvr-2)+2T¡l de Cathelineau(1982),

modificado de D¡as(1987). ln: SimÕes(1992).

{Atvl-2¡*2T¡
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Figura 4.30- Representaçäo composicional da muscovita da amostra NN-VG-77N da facies SGH do

maciço granitóide Velho Guilherme no diagrama Mg-(Si-6+Ti), modificado de Dias(1987). ln:

SimÕes(1992).
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Figura 4,31- Representaçäo gráfica das percentagens das moléculas paragoniticas e celadonlticas

presentes na muscovita da amostra NN-VG-77N da facies SGH do maciço granitóide Velho

Guilherme, de acordo com Simöes(1992). o/o r,,1ol. paragonita= 100xNa/(Na+K); o/omol. celadonita=

100x(Si-6)/2.

4.5.1.5.3- Classificação e Representação Gráfica

Tischendorf et al.(1997) introduziram na literatura geológica um novo diagrama bi-

dimensional para classificação e representação gráfica de micas. O diagrama foi baseado

na abundância absoluta dos cátions na camada tetraedral e propicia um meio simples para

classificar as micas em termos de suas composições e da ocupåncia do sitio octaedral,

bem como permite que seja observado, ao mesmo tempo, o relacionamento integral entre

variedades de micas com ou sem lftio e entre micas trioctaédricas e dioctaédricas.
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Assim, as composições da muscovita estudada quando lançadas

[(Far+Mn+Ti)-(Mg-Li), Figura 4.32 deste trabalho, incidem inteiramente

composicional correspondente a fengita, no quadrante das Mg-Al-micas.
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Figura 4.32. Diagrama (Mg-Li) vs. (Fer+Mn+Ti-Al"') de Tischendorf et al.(1997) mostrando a

distribuiçäo composicionalda muscovita da amostra NN-VG-77N, da facies SGH do maciço granitóide

Velho Guilherme.

4.5.1.5.4- Origem

Diversos autores tem discutido a origem primária(magmática) ou secundária(tardi a

pós-magmática) de muscovita em rochas granitó¡des(Syritso et al., 1970; Miller et al., 1981;

Speer, 1984; Monier et al., 1984; Fonteilles, 1987; Monier et al., 1987; Simões, 1992, entre

outros).

Os estudos petrográficos realizados em seçöes delgadas da amostra NN-VG-77N da

facies SGH mostraram que, te)duralmente, trata-se de micas brancas secundárias(Mv2)

formadas, às expensas da clorita(Clz) e dos feldspatos, no estágio de alterações tardi a pós-

magmát¡cas.

Os dados químicos quando lançados no d¡agrama triangular Mg-Ti -Na de Miller et

al.(1981), Figura 4.33 deste trabalho, mostram que a composiçäo da muscov¡ta aqu¡

estudada incide, preferencialmente, no campo da muscovita secundária. Comparativamente

à muscovita estudada por Miller et al.(1981), Monier et al.(1984) e Simões(1992), essa

muscovita, em termos do seu quimismo, apresenta grandes afìnidades com a muscovita

secundária, visto que possui conteúdos muito reduzidos de Ti e Na, bem como seus teores

de Al, Mg e Si são compatíveis com as mesmas.
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Figura 4.33- Distribuiçäo composicional da muscovita da amostra NN-VG-77N, da facies SGH do

maciço granitóide Velho Guilherme no diagrama triangular Mg-Ti-Na de Miller et al.(1981). P=campo

composicionalda muscovita primária; S= campo composicionalda muscovita secundária.

4.5.2-Anál ises através de i,l ic roscopia Eletrôn ica

No âmbito deste maciço foram realizadas 27 análises semi-quantitativas(EDS), com

o intúito de caracterizar fases minerais acessórias difíceis de serem caracterizadas com

precisão através de microscopia ótica ou mesmo através de microssonda eletrônica face às

suas reduzidas dimensões. Do mesmo modo que para o maciço granitóide Antônio Vicente,

são análises complementares.

As análises envolveram as amostras NN-VG-77N e NN-VG-354, ambas

pertencentes à facies SGH. Na amostra NN-VG-77N foram caracterizadas as fases cálcio-

silicato de Zr[armstrongita(?/cálcio-catapleita(?)], epidoto, óxido de Nb, Y, Ca e

ETR[ceriopirocloro(?)/fergusonita-beta-(YX?/fergusonita-(YX?) e allanita. Na amostra NN-

VG-354, foram identificadas as fases esfalerita, zircâo, fluocerita-(Ce), fluorita com ETR,

fluorita e uma fase à base de Ce, La e Nd.

É importante ressaltar que devido não se dispor de informaçöes sobre estrutura

cristalina das fases acima apresentadas, as designações a elas atribuídas foram baseadas

na comparação entre o quimismo das mesmas a a qufmica de fases minerais constantes na

literatura, especialmente, em Ewing & Chakoumakos(1982) e Jones et al.(1996),

a) Cálcio-silicato de Zr

Foi realizada uma única análise nessa fase mineral. Sobre ela não se dispÕem de

imagens através de MEV, bem como, pelas suas diminutas dimensões, näo foi possível
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descrevê-la através de microscopia ótica. Assim, serão abordados aqui apenas suas

caracterfsticas quf micas(análise 12; Anexo 21 ). Essa fase foi, também, detectada na

amostra lG-sN-1 1 da facies BASAFG. Comparativamente å mesma, ele apresenta em

termos dos elementos maiores, conteúdos mais elevados de Al, O e Ca e mais reduzidos de

Si. Em relação aos elementos menores e traços mostra-se, relativamente, mais enr¡quecide

em Yb, Ce, La e Y e mais empobrecida em Nd e Zr.

Noqueserefereàsuadesignaçäoeorigem,sãoválidasasdiscussões
apresentadas para o cálcio-silicato de Zr ocorrente na amostra |G-SN'11 da facies BASAFG

do maciço granitóide Antônio Vicente, visto no capitulo anterior, sendo desnecessár¡o repetí-

las aqui.

b) Epidoto

sobre esta fase, foram realizadas duas análises. Assim como o cálc¡o-sil¡cato de zr,

não foram feitas imagens dessa fase. Entretanto, sabe-se que se trata de epidoto 2, tormado

às expensas da biotita(ver descrição no ltem Aspecfos Petrográficos dest€ capítulo).

A análise do Anexo 21, revela que as duas análises(l e 2) não mostram vâr¡açöes

importantes, bem como os grãos estudados náo hospedam elementos raros.

Comparativamente, a análise 4(Deer et al., 1966; pg. 80), apresenta teores eqi¡ivalentes de

S¡, mostra-se levemente mais enriquecida em Ca e contém teores relat¡vamente mais

elevados de Fe e Al.

c) óxido de Nb, Y, Ga e ETR

Foram realizadas cinco análises em dois grãos dessa fase mineral. A Figura 4.34a

mostra que se trata de gråos anédricos, com bordas irregulares e, por vezes corroídes.

lnternamente, apresentam zonas irregulares de tonal¡dades branco, cinza e negro. Em

relaçáo à sua orfgem, ocorre como minúsculas gräos intimamente associados à cloritização

da biotita e, ao que tudo indica, representa uma fase secundár¡a.

A análise do Anexo 21 revela um óxido com teores variáveis, porém elevados de

Nb(27,60% a 33,76%), independenteménte, da zona analisada, conteúdos moderados de Y,

os quais se tornam mais elevados nas zonas de tonalidades branca e negra(análises 3, 4 e

7) , e, em algumas amostras, de Fe(análises 5 e 6) e Ca(análises 5' 6 e 7). Além disso'

ex¡be teores, relativamente mais modestos, de Si, Dy, Ce e Nd.

comparativamente ao quimismo de fases minerais semelhantes apresentadas na

literatura especializada, pode corresponder tanto a ceriopirocloro-(Ce), quanto a fergusonita-

beta-(Y) ou a fergusonita-(Y), de acordo com as fases minerais apresentadas por Jones et

al(1996; pg. 350). Esses minerais podem s€r metamiticos(Ew¡ng & Chakoumakos, 1982)'
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d) Allaníta

Foram realizadas quatro análises dessa fase. Na Figura 4.34b observa-se que o grão

analisado apresenta-se sob a forma anédrica a subédrica e mostra-se fracamente zonado'

Observações realizadas através de microscopia ótica indicam uma orígem secundária para

a allanita(ver ftem Aspecfos Petrográficos, deste capftulo).

No Anexo 21 verifica.se que, dentre as quatro análises, três são muito

semelhantes(análises 8, 9 e 10), enquanto que a análise de número 11 mostra conteúdos

mais elevados de Si, Al, Fe, Mn, Ca, Nd, Ce e La e teores mais reduzidos de Ta e Y'

e) Esfalerita

Foram realizadas duas análises em dois grão d¡stintos de esfalerita. Não se dispoem

de imagem dos grãos estudados, embora seja sabido que se trata de uma fase claramente

secundária, intimamente associada à cloritização da biotita, durante o estágio de alterações

tardi a pós-magmát¡cas.

o Anexo 22 mostra que a análises de número 13 possui conteúdos relativamente

ma¡s elevados de Fe, s e Pb e mais baixo de zn em relação à análise de número 14.

fl Zircão

Quatro análises foram realizadas em dois cristais distintos de zircáo. Embore não

tenham sido realizadas imagens dos cristais estudados, sabe-se que o zifcåo é uma fase

acessór¡a primária.

A análise do Anexo 22 mostra que os cristais estudados apresentam tanto pequenas

variações composicionais internas, quanto em um gräo em relação ao outro' A variaçäo

observada intemamente em cada grão, evidencia, ao que tudo indica' zoneamentos nos

cristais. No cristal 1(análises 20 e 2l ), observa-se que a porcão correspondente à análise 20

apfesenta conteúdos relativamente mais elevados de si, Zr, Y, Sn, Pb e Th e mais

reduzidos de o, Nb, Yb, Dy, Ce, La , Ca e U, em relação à porção do cristal correspondente

à análise 21 . No grão 2(análises 22 e 23), nota-se que a zona do cristal representada pela

anâlise 22 apresentra quantidades relativamente mais elevadas de o, Y, sn, Yb, ce, La, Nb,

Pb, Th e u e mais baixas de si, Zr, Nb, Dy e Ca, comparativamente à zona do cristal

representada pela análise 23. Considerando as composições médias de cada gräo, observa-

se que o grão 1, em relaçáo ao grão 2, apresenta teores relativamente mais elevados de si,

Zr,Sn,Nb,Yb,Dy,PbeUemaisbaixosdeAl,O,Y,Ce'La,Nd,CaeTh'Deve-se
ressaltar, entretanto, que em ambos os grão as concentraçöes médias de Al, sn, Nb, Yb,

Dy, Ce, La, Nd, Ca, Pb e Th são inferiores a 1%, enguanto que as de U situam-se entre

1 ,24(grão 2) e 1 ,65(9rã0 1) e as de Y oscilam entre 2,30(gråo 1) e 2'94(gråo 2)'



Figura 4.34. (a) aspecto microtextural do óxido de Nb-Y-Ce-ETR[ceriopirocloro-(Ce)/fergusonita-

beta(Y)/Fergusonita(Y); (b) aspecto microtextural da allanita. Amostra NN-VG-77N, da facies SGH.

Maciço granitóide Velho Guilherme.
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g) Fluorcerita{Ce)

Duas análises dessa fase foram realizadas(análises 1 5 e 16 do Anexo 22). A Figura

4.35 mostra um grão anédrico a subédrico, que exibe, intefnamente diversas zonas

irregulares, evidenciadas pelas tonalidades branca, cinza e negra. As porções de tonal¡dade

branca conespondem a fluocerita-(ce). No que se refere à origem, representa, ao que tudo

indica, uma fase secundária, uma vez que ocorre intimamente associade à cloritização da

biotita, juntamente com fluorita(Fl2) e outras fases secundárias , conforme visto no ítem

Aspectos Petrográticos.

Quimicamente, corresponde a uma fase enriquecida em Ce(35'60% a 36,240/o),

La(20,3}o/o a 22,26o/ol e F(35,68 a 36,00%), com quantidades mais modestas de Nd(5'29% a

7 ,57%) e lnfimos teores de Y, Ca, Sm e Ta'

Essa designação foi atribuída a part¡r da comparação composicional entre o

quimismo da fase aqui estudada e da fluorcerita-(ce) apresentada por Jones et al.(1996; pg.

351).

h) Fluorita

Foram realizadas duas análises referentes a essa fase(análises 17 e 18; Anexo 22).

Na Figura 4.35, as porçóes de tonalidade negra representam essas duas análises' A fluorita

é uma fase claramente secr.lndária(ver ltem Aspecfos Petrográficos, deste capftulo). As duas

análises correspondem à fluor¡ta 2.

No Anexo 22 observa-se que a análise 17, comparativamente à análise '18,

apresenta conteúdos muito mais elevados de Ce, La e Nd e mais reduzidos de Ca e F. Y e

sm estão presentes na anál¡se 21, em baixíssimos teores, enquanto que na análise 22

estão presentes ínfimas quantidades de Dy, Sm e Ta'

A análise 18 corresponde a uma composição de fluorita pura, enquanto que a análise

17, ao que tudo indica, representa uma compos¡ção transicional entre a fluorita pura e

aquela da fluorcerita apresentada anter¡ormente.

i) Fase mineral à base de Ge, La, Nd(Ca)

Este mineral corresponde, também, a um produto da cloritizaçåo da biotita e ocorre

associado à fluorita(Fl2) e às demais fases secundárias, relacionadas a essa alteraçäo,

sendo, portanto, de natureza secundária. Na Figura 4.35, corresponde às zonas de

tonalidades cinza.

Quimicamente, representa uma fase enriquecida em Ce, La e Nd, que possui

conteúdos mais modestos de Ca e teores reduzidíss¡mos de Y e Sm(Anexo 22; análise 19)'

Se não fosse pela ausència de F, poderia ser enquadrada no grupo de uma das duas fases
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minerais ricas nesse elemento(ítens g e h) apresentadas anteriormente. Fases minera¡s com

compos¡çöes semelhante a essas não foram encontradas na literatura.

j) Thorita

Foram realizadas duas análises sobre essa fase mineral e não foram obtidas

imagens através de MEV. Observaçöes através de microscopia ótica mostraram, entretanto,

que a mesmâ ocorre como minúsculos grãos, subédricos a euédricos, os quais apresentâm

uma estreita relação com a cloritização da biotita, Apesar disso, suas relaçöes

microtexturais, não permitem concluir claramente sobre a sua origem primária ou

secundária, visto que pode representar uma inclusão na biotita primária que resistiu aos

processos de alteraçäo da mesma.

No Anexo 22, nota-se uma pequena variação composicional entre as duas

análises(24 e 25). A análise 24 corresponde corresponde a uma área da thorita,

relativamente ma¡s enriquecida em Th e Y, em relação a análise 25. Em ambas as análises,

observa-se a presençã de pequenas quantidades deAl, Mg, Ca, Dy, Ta, Yb, Sm e Nd.

Comparativamente à thor¡ta das amostras NE-B-75(facies BSGIA) e NN-AV-TOP-

4(clorita-siderofil¡ta-muscovita-quartzo greisen fino), do maciço gran¡tóide Antônio Vicente,

observa-se que a thorita, aqui estudada, ex¡be, em relação à mesma, teores mais baixos de

Si, Al, O e Dy, mais elevados de Th e teores eqû¡valentes de Y e Yb.

Figura 4,35- Aspecto microtextal de um cristal irregularmente zonado mostrando porçöes

correspondentes à fluorcerita, fluorcer¡tâ alterada, Fluorita com ETR e fluorita pura.
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k) óxidos deY eZr
Duas análises foram realizadas sobre essa fase mineral. A Figura 4.36, mostra que o

grão analisado representa um cristal anédrico e zonado. Observa-se que porçöes branca

correspondem à análise 26, enquanto que as areas cinza estão representadas pela análise

27(Anexo 22). F ace às suas diminutas dimensöes não foi possível estabelecer a natureza

de sua origem.

F¡gura 4.36. Aspecto microtextural de uma fase mineral óx¡do à base de Y e Zr, presente na amostra

NN-VG-354, da facies SGH do maciço granitóide Velho Guilherme.

Quimicamente, representa uma fase mineral óxido portador de quantidades

apreciáveis de Y(33,22o/o a 44,03o/o) e moderadas de Zr(13,14% a 13,60%), bem como

conteúdos mais modestos de Dy e Yb e ínfimos teores de Al, Ca, Sn, Nd, La, Pb, Th e

U(Anexo 22).

4.6- Geoquímica

Os dados químicos apresentados na Tabela 4.3(Anexo 23) referem-se às principais

facies petrográficas caracterizadas no interior do maciço e a um corpo de veio hidrotermal, à

base de quartzo e epidoto, a ele associado.

4.6.1 - Características Gerais

No âmbito deste maciço observa-se que a facies granitóide são extremamente

diferenciadas, mostram-se afetadas, em diferentes graus, por alterações tardi a pós-
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magmáticas e possuem teores de SiOz, invariavelmente superiores a 75%. No que se refere

aos principais óxidos maiores, os granitóides possuem, de um modo geral, conteúdos de

TiOz, AlzOg, MgO, CaO e PzOs sempre muito baixos e inferiores àqueles da média dos

granitos(Le Maitre, 1976), as quantidades de KzO são ligeiramente mais elevadas e as de

NazO säo equivalentes. Em relação aos elementos menores e traços, contem altos teores

de Rb, Zr , F e Cl, conteúdos moderados de Nb, Y, Ga, W e Th e baixas concentrações de

Ta, Hf, U, Sn, Mo e Zn. O Sr e o Ba apresentam teores moderados a relativamente altos na

maioria das amostras das facies SGH e MSG e muito baixos na facies BSGEm. Os

elementos terras raras ocorrem em conteúdos sempre baixos, embora aqueles de ETRL

sejam , em geral, mais elevados do que aqueles de ETRP. O veio hidrotermal, por sua vezé

rico em sllica e exibe teores elevados de FezOg e de CaO, Esses dois últimos em

decorrência dos conteúdos algo expressivos de epidoto na amostra analisada(ver aspectos

petrográficos deste capítulo). As razões Rb/Sr, Rb/Ba, e Th/U são altas, especialmente na

facies granitóides BSGEm, enquanto as razões llRb são muito baixas se comparadas com

aquelas dos granitos considerados normais(Shaw, 1968).

4.6.2- Saturação em Alumina(lSA)

Embora as rochas do maciço possuam conteúdos de AlzOa inferiores aqueles da

média dos granitos(Le Maitre, 1976), em termos da aluminosidade, as rochas do maciço são

essencilamente peraluminosas, com as razöes dos conteúdos moleculares Nl(A variando

entre 0,64 e 0,69 e as razöes A/CNK sendo superiores a 1 e inferiores a 1,5(exceto em uma

amostra da facies BASEm, c$a razäo é superior a 1,5; Figura 4.37).

Na"O+K"O -,
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Al2o3
rFacies BSGEnT
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Figura 4.37. Diagrama binário A/CNK versus NllA(Maniar& Piccoli, 1989) mostrando a distribuição

das facies granitóides do MGVG, com base nos lndices de Shand(lSA).

2.6
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4.6.3 - Afinidade Tectonomagmática e Tipologia

Baseando-se em dados qulmicos referentes a elementos maiores e traços, diversos

autores tem apresentado sugestöes para caracterizar a tipologia de granitóides e suas

relações com o ambiente tectônico onde os mesmos foram colocados(Chappell & White,

'1974; Loiselle & Wones, 1979, Collins et al., 1982; Pitcher, 1983; Pearce et al., 1984;

Whalen et al., 1987; Cobbing, 1990; Eby, 1990 e 1992; Förster at al., 1997; entre outros).

Nos Diagramas clássicos Y-Nb, (y+Nb)-Rb e Ta-Yb de Pearce et al.(1984), Figura

4.38(a, b, c) observa-se que os granitóides analisados situam-se, em sua ampla maioria, no

campo dos granitóides intra-placas. Entretanto, no diagrama Rb-Y+Nb, uma amostra da

facies BSGEm incidem fora desse campo, mas muito próximo ao limite entre o mesmo e o

campo composicional correspondente aos granitóides sin-colisionais.

Nb
a Fqcle¡ ôSGEn
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Figura 4.38. Diagramas discriminantes

de paleoambiência tectônica de Pearce

et al.(1984) mostrando a distribuição

das amostras dos granitóides do MGVG

(a) Y-Nb; (b) [Nb+Y]-Rb; (c) Yb-Ta.

Y+Nb

Õltit{)f\(:l
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Conforme visto em relação aos granitóides do maciço Antônio Vicente, granitóides

tipo-1, altamente fracionados, podem ser distinguidos de granitóides tipo-A utilizando-se

para talo parâmetro de discriminaçäo Zr+Nb+Ce+Y(Whalen et a|.,1987a).

Assim, no que diz respeito aos granitóides em estudo, os dados qulmicos referentes

a esses elementos foram lançados no diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (K2O+Na2O)/CaO, de

Whalen et al.(1987a), Figura 4.39. Obserya-se que duas amostras da facies SGH incidem

sobre a linha limftrofe entre o campo composicional correspondente aos granitos tipo-A e

aquele dos granitos tipo-1, M, S, não fracionados, duas amostra dessa mesma facies e uma

da facies BSGEm caem inteiramente no campo dos granitos fracionados, uma da facies

SGH e uma da facies BSGEm incidem na linha divisória ente este campo e aquele dos

granitóides tipo-A e duas amostras da facies BSGEm e uma da facies MSG situam-se no

campo dos granitos tipo-4. Em todos os casos, as amostras situadas fora do campo dos

granitos tipo-A ocupam posição marginal ao mesmo. lsso é especialmente devido ao fato de

posuíremconteúdos moderados de Nb e Ce.

No diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (Fer/MgO), dos mesmos autores, Figura 4.40 deste

trabalho, que expressa o grau de fracionamento, nota-se que a ampla maioria das amostras

ocupa no campo dos granitóides tipo-A. Excetuam-se a isso duas amostras da facies SGH,

que incidem no campo dos granitos félsicos fracionados, em razão dos dados referidos

acima.

O diagrama 10.000Ga/Al vs. (K2O+Na2O)/A|2O3 de Whalen et al.(1987), modificado

por Rämö & Haapala(1995), que exprime o grau de alcalinidade ou índice agpaítico, Figura

4.41, mostra que a quase totalidade das amostras dos granitóides estudados incide na área

composicional correspondente aos granitos tipo-A, de natureza subalcalina.
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Figura 4.39- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs.

(K2O+Na2O)/CaO de Whalen et al.(1987) mostrando a

distribuiçäo composicional das amostras das principais

facies granitóides do maciço granitóide Velho

Guilherme.IL
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Figura 4.41- Diagrama 10000Ga/Al v.s.

(K2O+Na2O)/A|2O3 de Whalen et al.(1987)
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alcalinidade/fndice agpaltico das principais facies

granitóides do maciço Velho Guilherme.
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Figura 4.40- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (FeOT/MgO)

de Whalen et al.(1987) exibindo as análises das

principais facies granitóides do maciço granitóide

Velho Guilherme.
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Com base na subdivisão apresentada por Eby(1992), os dados químicos dos

gran¡tó¡des aqui estudados foram lançados nos diagramas triangulares discriminantes Y-Nb-

Ce e Y-Nb-3Ga, Figura 4.42(a, b). Em ambos os diagramas as amostras incidem

preferencialmente no campo correspondente aos gran¡tóides tipo-Az

Figura 4.42 Diagramas triangulares Y-Nb-Ce(a) e Y-Nb-3Ga(b) de Eby(1992) mostrando a distribuiçäo

composicionaldas principais facies granitóides do maciço granitóide Velho Guilherme.
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4.6.4- Outras Feições Geoquímicas

A análise do diagrama SiOz vs. FeO./(FeO*+MgO), Figura 4.43a, revela uma

correlação negativa entre essas duas variáveis, que mostra-se caracterizada pelo aumento

de SiOz e decréscimo da razâo FeO./(FeO.+MgO) no sentido da facies BSGEm para a

facies MSG. A facies SGH representa o termo intermediário desse "trend". Esse

comportamento das duas variáveis em questão é semelhante aquele observado no âmbito

do maciço granitóide Antônio Vicente, em relação as variedades granitóides do estágio de

alterações tardi a pós-magmáticas e dos greisens a elas associados(ver capítulo 3 deste

trabalho).

A Figura 4.43b mostra uma discreta correlação positiva ente CaO e Na2O,

caracterizada por um pequeno aumento do conteúdo de NazO e por um aumento mais

evidente de CaO no sentido da facies MSG para a SGH, com a facies BSGEm ocupando

uma posição intermediária. Os conteúdos claramente mais elevados de CaO na facies SGH

deve-se, ao que tudo indica, as mais elevadas quantidades de epidoto e de allanita na

mesma.
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Figura 4.43. Diagramas retangulares SiO2 vs. FeO"/(FeO*+MgOXa) e CaO vs.Na2O(b) mostrando a

distribuiçäo composicional das principais facies granitóides do maciço granitóide Velho Guilherme.

A Figura 4.44, ilustra a correlação levemente positiva entre os conteúdos de Sr e os

de NazO no âmbito dos granitóides. Nota-se que os teores médios de Sr e Na2O crescem no

sentido da facies BSGEm para a facies SGH. A análise da facies MSG se ajusta
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preferencialmente ao grupo de análises da facies SGH, especialmente no que se refere aos

contúdos de Sr, visto que os de NazO são pouco variáveis.
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- Naro

Figura 4.44-. Diagrama Sr-Na2O mostrando a

distribuição composicional das amostras das

principais facies granitóides do maciço granitóide

Velho Guilherme.

As razões l(Rb variáveis entre de 300 a 150 são consideradas normais para granitos

(Shaw, 1968). Entretanto, em muitos dos complexos granitóides, os termos mais evoluídos

apresentam razöes llRb mais baixas do que 150(Dall'Anol et al., 1993b; Teixeira et al.,

1994). Do mesmo modo que em relaçäo aos granitóides do maciço granitóide Antônio

Vicente, nestes, as razões llRb da grande maioria das amostras situa-se abaixo de 100 e

acima de 20. Os conteúdos de K das amostras das facies BSGEm e SGH, variam muito

pouco, independentemente, da intensidade das alteraçöes tardi a pós-magmáticas e são

mais elevados na amostra da facies MSG. Os teores de Rb aumentam claramente no

sentido da facies SGH para a BSGEm(correlação positiva com o K), mas decrescem no

sentido dessa última facies para a facies MSG. O veio hidrotermal encontra-se exaurido em

K e apresenta os mais baixos conteúdos de Rb(Figura 4.45a).

Nas Figuras 4,45(b, c) observa-se que Sr e Ba comportaram-se como elementos

compatlveis durante a evoluçåo magmática dos granitóides que correspondem a facies

BSGEm, visto que mostram-se empobrecidos nos mesmos. Entretanto, nos granitóides

representados pelas facies SGH e MSG, seus conteúdos são relativamente mais

expressivos, principalmente os de Ba. No veio hidrotermal são encontrados os mais

elevados teores de Sr e os mais reduzidos de Rb. As razões Rb/Srsão muito variáveis,

oscilando entre 2,0 a 20,0 nas facies SGH e MSG e entre 40,0 e 100,0 na facies BSGEm.

No veio hidrotermal essa é muitíssimo baixa e de cerca de 0,25.
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Na 4.45c verifica-se que grande parte das amostras dos granitóides do maciço

situam-se no campo dos granitóides diferenciados (El Bouseily & El Sokkary, 1975).

Entretanto, duas amostras da facies SGH e uma de veio hidrotermal incidem fora desse

campo em razâo dos seus mais elevados conteúdos de Sr. A hipótese mais provável a ser

considerada reside no fato delas possuírem concentrações expressivas de allanita(Tabela

4.2, Anexo 23) em relação às demais amostras analisadas.

O Zr apresente-se em concentraçöes geralmente altas nos granitóides

estudados(Tabela 4.3), comportando-se, por conseguinte, como elemento incompativel

durante a diferenciação magmática. No diagrama Rb-Zr(Figura 4.45d) nota-se que seus

teores são eqüivalentes nas facies granitóides BSGEm e SGH e tendem a aumentar no

sentido da facies MSG, estabelecendo-se, entäo, uma leve correlação negativa entre Zr e

Rb nesses ganitóides, visto que esse último deresce no sentido da facies BSGEm para a

facies MSG . No veio hidrotermal são encontrados as mais baixas concentraçÕes desses

elementos. As razöes ZrlRb são sempre baixas e oscilam entre 0,2 e 0,5

No diagrama U-Th(Figura 4.45e), nota-se que o Th é mais ou menos constante nos

granitóides, variando entre 41,85 ppm e 50,17 ppm.O U varia mais claramente, elevando-se

de cerca de 8,11ppm na facies SGH até em torno de 20,10ppm na facies MSG. Na facies

BSGEm possui valores intermediários, enquanto que no veio hidrotermal, tanto Th, quanto U

mostram conteúdos muito reduzidos, especialmente o Th. As razÕes U/Th são

invariavelmente baixas variando entre 0,2 e 0,5. Apenas duas amostras da facies SGH

possuem razões inferiores a 0,2.
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Figura 4.45- Distribuiçäo composicional das

principais facies granitóides do maciço Velho

Guilherme nos diagramas (a) Rb-K; (b) Rb-

Sr; (c) Rb-Ba-S(El Bouseily & El Sokkary,

1975); (d) Rb-Zr; (e) Th-U. Os campos 1 a 5

do diagrama Rb-Ba-Sr correspondem a

diorito, granodiorita, e quartzo diorito, granito

anômalo, granito normal e granito

extremamente diferenciado.

2û t0 ro

Partido-se do fato de que os gran¡tóides desse mac¡ço encontram-se afetados em

diferentes graus por processos de alteraçöes tardi a pós-magmáticas, tal qual algumas

facies granitóides do maciço Antônio Vicente(ver Capítulo 3) e considerando a importância

dos fluidos tardios nesses processos, torna-se relevante, também, analisar o papel do F e

do Cl nestes gran¡tóides, bem como o comportamento de outros elementos relacionados aos

mesmos.

A Tabela 4.3(Anexo 23) e a Figura 4.46a mostram, para o conjunto das amostras

uma correlação errática entre F e Cl. Entretanto, quando considerados seus conteúdos

médios(Tabela 4.3; Anexo 23), nota-se que o F aumenta no sentido da facies BSGEm para

a facies SGH e do veio hidrotermal, mas decresce em relação à facies MSG. O Cl, por sua

vez, mostra, em termos dos seus teores médio, uma distribuição aleatória. As razões F/Cl

tendem a aumentar no sentido da facies SGH para a facies BSGEm e do veio hidrotermal.

Observa-se, a¡nda, que essas razÕes oscilam entre 1,0 e 5,O(Figura 4.46a).
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A Figura 4.46b mostra, para o conjunto das amostras, que F e Sn tendem a
desenvolver uma leve correlaçåo positiva, caracterizada pelo crescimento dos conteúdos de

ambos no sentido da facies BSGEm para a facies SGH. Quando são considerados apenas

seus conteúdos médios(Tabela 4.3; Anexo 23), nota-se gue o F aumenta no sentido da

facies BSGEm para a facies SGH e do veio hidrotermal, mas decresce em relação à facies

MSG(como visto acima). O Sn tem comportamento semelhante. É importante notiar que as

amostras com os teores mais elevados de flúor nåo correspondem necessa¡iamente

àquelas com teores mais elevados de Sn, embora, na facies SGH, a amostra com maior

conteúdo de F(análise número 8) possua, também, a maior concentração relativa de

Sn(F=4.300ppm e Sn=16,40ppm). Além disso, a amostra com o mais elevado teor de F,

dentre todas aquelas analisadas apresentadas na Tabela 4.3(Anexo 23), corresponde ao

veio hidrotermal(F=29O0ppm e Sn=86,50ppm) e o teor de F é bem mais baixo do que aquele

encontrado na amostra de número I, da facies SGH. Afora tudo isso, durante os estudos

petrográficos não foi detectada a presença de cassiterita em amostras desse maciço.

Na Figura 4.46c observa-se uma discreta conelação negat¡va entre Sn e Cl,

traduzida pelo aumento relativo dos conteúdos de Sn no sentido da facies BSGEm para a

facies SGH e dessa para o veio hidrotermal, ocorrendo o inverso com as concentraçöes de

Cl. As razões Sn/Cl são sempre muito baixas e nos gran¡tóides alcançam no máxino 0,02,

enquanto que no veio hidrotermal é igual a 0.10.

Na Figura 4.46d, conespondente ao diagrama Na2O-F, nota-se uma d¡stribuição

errática dos conteúdos de F, independentemente dos conteúdos de NazO. Este, por sua vez,

apresenta conteúdos muito pouco variáveis(Tabela 4.3; Anexo 23).

No diagrama Na2O-Sn(Figura 4.46e) observa-se que entre os granitóides não existe

uma distribuição regular das amostras que posaa caract€rizar uma correlação entre os

conteúdos de Sn. Entretanto, nota-se que existe uma correlaçåo negat¡va entre Sn e Na2O,

caracterizada pelo aumento nos teores de Sn e decréscimo das quantidades de Na2O no

sentido dos granitóides para o ve¡o hidrotermal.

Na Figura 4.46f nota-se que o Sn e a razão Rb/S(lndice de diferenciação)

desenvolvem uma correlação negativa, caraclerizada, principalmente pelo crescimento dos

conteúdos de Sn e pelo decrésc¡mo das razöes Rb/Sr no sentido da BSGEm para a facies

SGH e dessâ para os veio hidrotermal. Verifica-se, ainda, que uma boa parte das análises

s¡tua-se no campo das rochas que interagiram com fluidos(Lehmann & Mahawat, 1989),

especialmente as amostras conespondentes às facies BSGEm e MSG, confirmando as

observaçöes petrográficas.

No diagrama Sn-TiOz(Figura 4.469) verifica-se uma muito discreta correlação pos¡tiva

defìnida pele crescimento, especialmente, de Sn no sentido da facies BSGEm para a facies

SGH, uma vez que as concentraçöes de TiO2 são pouco variáveis. Nota-se, também, que
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todas as amostras de granitóides posicionam-se no campo das rochas que interagiram com

fluidos(Lehmann, 1990), reafirmado o que foi observado na Figura 4.46Í.

Comparativamente aos granitóides e greisens especializados a estanho e, por

conseguinte, portadores de cassiterita, oconentes no âmbito dos maciços granitóides

Antônio Vicente e Mocambo, os granitóides do maciço granitóide Velho Guilherme mostram

conteúdos muito mais elevados de Cl, embora seus conteúdos de F sejam semelhantes

àqueles de algumas amostras portadoras de cassiterita pertencentes ao maciço granitóide

Antônio Vicente,

Assim, os dados químicos aliados aos dados petrográficos permitem concluir que

granitóides com teores significativos de F e/ou de Cl näo necessariamente säo portadores

de de estanho e, em particular, de cassiterita. Sabe-se porém, que na regiäo de ocorrência

desse maciço, houve no passado pequenos garimpos de cassiterita, sob a forma aluvionar,

ao que tudo indica, associados ao mesmo. É possível, então, se imaginar que os mesmos

foram originados a partir do desmonte de porções de cúpolas mineralizadas, as quais não

existem mais. Dessa forma, a amostragem executa deve representar porções internas do

maciço, localizadas abaixo das zonas apicais intensamente alteradas/greisenizadas, onde

as mineralizações preferencialmente costumam ocorrer(Scherba; 1970, Pollard, 1983;

Taylor & Pollard, 1988; entre outros).
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O comportamento geoquímico dos ETR tem sido objeto de muitos estudos há várias

décadas(Taylor & Mclennan, 1985; Shaw et al., 1986; Condie, 1993; Henderson, 1996;

entre outros). O ¡nteresse das investigações tem se voltado tanto para os elementos em s¡,

quanto para a elucidação de diversos problemas mineralógicos e petrológicos(Henderson,

1996). De acordo com esse autor, o estudo sobre a partição dos ETR é particularmente

apropriado para trabalhos petrogonét¡cos. Suas imobilidades relativas duranto certos tipos

de alteraçóes de rochas tem sido usadas para ajudar a estabelecer a proveniência ou a

natureza de rochas primárias(Henderson, 1996).

Diânte disso, os conteúdos dos ETR foram dosados em amostras representat¡vas

dos granitóides do maciço em queståo, bem como de veio hidrotermal a ele associado. Os

resultados anallticos obtidos encontram-se na Tabela 4.3(Anexo 23).

A análise da referida tabela revela que os granitóides estudados mostram-se

empobrec¡dos em ETRL e enriquecidos em ETRP, em relação à abundância desses

elementos na crosta cont¡nental(Shaw et al., 1986; Condie, 1993).

A somatória dos conteúdos médios dos ETR nas facies granitóides BSGEm, SGH e

MSG e no veio hid¡otermal såo respectivamente 157,32, 172,21,150,03 e 193,29ppm.

Na Figura 4.47 observa-se que a composição média dos ETR nos granitóides e no

veio hidrotermal, normalizada para condritos(Sun, 1982), desenvolvem um padrão tipo

'gaivota", a semelhança daquele que foi observado em relação ao maciço granitóide

António Vicente, embora no I{AGAV as concentrações médias dos ETR normalizados sejam

nitidamente mais elevadas. Além disso, nos granitóides e veio hidrotermal estudados, nota-

se que os mais baixos conteúdos médios de ETRL encontram-se na facies

MSG(IETRL=61,70), enquanto que nas facies granitóides BSGEm e SGH e no veio

hidrotermal os teores médios desses elementos säo ma¡s ou menos eqüivalentes(IETRL

são respectivamente 102,91, 109,00 e 98,59; Tabela 4.4). Uma explicação para essas

diferenças pode ser atribuída à presença de quant¡dades relativamente mais elevadas de

fases minerais acessórias hospedeiras de ETRL nas facies BSGEm, SGH e no veio

hidrotermal, em relação à faciês MSG.

Análises EDS através de microscopia eletrônica de varredura(MEV) realizadas em

duas amostras representativas da facies SGH(Anexos 21 e 22), aliadas aos estudos

petrográficos realizados através de microscopia ótica(MO), revelaram a existência de uma

série de fases minerais subordinadas, quase sempre, de origem secundária, portadoras de

quantidades apreciáveis de ETRL. Essas fases mostram-se representadas por allanita,

fluorcerita-(Ce), fluorita contendo(Ce, La, Nd), armstrongita/cálcio-catapleiita contendo(Yb,

Ce, La t Y t Nd fZr) e ceriopirocloro/fergusonita-beta(Y)/fergusonita-(Y), bem como por

fases minerais r¡cas em Ce, La e Nd sem designação formal.(ver item Química Mineral deste

capítulo). Dentre todas essas fases , a allanita e a fluorita são as mais abundantes e foram
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caracterizadas através de MEV e de MO. As demais fases formam gråos muito reduzidos,

ocorrem em baixlssimas concentrações e foram caracterizadas através de MEV.

Embora os dados químicos de elementos maiores e traços, apresentados âcima, não

tenham demonstrado nitidamente a existência de um 'trend" de diferenciação/fracionamento

magmát¡co que perm¡tisse relacionar geneticamente e posicionar temporalmente os

granitóides deste maciço devído , ao que tudo indica, ao grau de alterações tardi a pós-

magmáticas em que os mesmos se encontram afetados, sabe-se , a partir dos dados de

campo, gue a facies BSGEm é seccionada pela facies SGH e que esta, por sua vez, é

cortado pela facies MSG e pelo veio hidrotermal, sendo, portanto, essa a ordem, pelo menos

aparente, de injeçáo dos granitóides durante a edificação do maciço.

Assim, as concentrações relativamente ma¡s baixas de ETRL na Ëcies MSG, apesar

de conter até cerca de 2,0oo/o de allanita(Tabela 4..2), parecem estar relacionadas ao

comportamento compatfvel desses elementos durante a cristalização da facies SGH,

tornando o lfquido res¡dual que formou a fac¡es MSG empobrecido em ETRL. A allanita

presente na facies SGH é do tipo allanita-ce(ver ítem Química Mineral deste capítulo) e

representa, juntamente, com a fluorita e as outras liases acessórias portadoras de

ETR(especialmente ETRL) a principal fonte de ETRL dessa facies. Embora não se disponha

de análises obtidas através de MEV de fases minerais subordinadas de amostras da facies

MSG, especialmente de allanita, observa-se na Tabela 4.3(Anexo 23), que essa facies

possui os mais elevados conteúdos de Y e os ma¡s baixos de Ce entre os granitóides do

maciço (237ppm e 21ppm, respectivamente). Sendo a allanita a principal fase acessória da

facies MSG, âcredita-se que se trate de uma allanita tipo allanita-Y(Jones et al., 1996), que,

por sua vez , seria a principal fonte de Y dessa facies. Em relaçáo à facies BSGEm, embora

nâo se disponha de anál¡ses, de fases minerais acessórios, fomecidas através de MEV, os

estudos petrográficos realizados por MO acusaram a presença de allanita e de fluorita nas

amostras da mesma(Tabela 4.1). Pela sua semelhança mineralógica e textural com a facies

SGH, pensa-se que essas duas fases são as principa¡s fontes de ETRL da fâc¡es BSGEm.

O veio hidrotermal, por sua vez, apresenta conteúdos de ETRL muito semelhantes aqueles

encontrados nas facies BSGEm e SGH. Do mesmo modo que facies BSGEm, não se

dispõem de análises de fases minerais através de MEV em amostras desse veio. Os

estudos petrográfìcos mostraram que o mesmo é constituído essencialmente de quartzo e

epidoto, Assim, é muito provável que se trate de um epidoto de composição particular,

portador de ETRL(Ewing & Chakoumakos, 1982). De qualquer modo, necessita-se de um

aprofundamento dessas análises com vistas a esclarecer essas pendênc¡as.

Na Figura 4.47. Nota-se, ainda, uma acentuada anomalia negativa do Eu, que, entre

os granitóides, cresce no sentido da facies SGH para a facies MSG, com a fac¡es BSGEm

ocupando uma posição intermediária, embora muito próxima da facies MSG. Esse "trend'
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não tem uma razåo mu¡to clara, haja visto que o principal componente mineral desses

granitóides a influir no comportamento do Eu, no sistema magmático, é o plagioclásio. Nos

granitóides estudados, o mesmo se encontra, via de regra, descalcificado, em diferentes

graus, e suas composiçöes etuais são semelhantes e alblticas. Entretanto, os dados de

qulmica mineral obtidos através de microssonda elehônica(ME) mostraram que, embora se

trate de plagioclásios sódicos, o plagioclásio da facies SGH é relativamente menos sódico

do que aquele da facies BSGEm e o dessa facies é apenas um pouquinho menos sódico do

que aquele da facies MSG(ver ftem Químicâ Mineral dessse capítulo). Assim, as

quantidades de Eu estariam d¡retamente associadas às concentraçðes de Ca nas amostras

estudadas. Talvez essa seja a principal razão para justif¡car o pequeno 'trend' observado na

anomalia de Eu nos granitóides em questâo.

As razôes Eu/Eu', nos granitóides estudados são, respectivamente 13,71(BSGEm),

1 3,69(SGH), 1 3,60(MSG) e 1 3,71 (V. H), T abeta 4.4.

No que se refere ao veio hidrotemal, a ausència de plagioclásio e a presença

amplamente dominante de quartzo, e epidoto(principal mineral portador de Ca) mostram que

a fase mineral controladora de Eu parace ser o epidoto, lsso expl¡ca, em parte, a posiçåo

intermediária da anomalia negativa do Eu dessa rocha em relação às facies granitóides

BSGEm e MSG. De qualquer modo såo necessários estudos mais aprofundados a esse

respeito, no futuro.

Em relaçåo aos ETRP, a análise da Figura 4.47 e da Tabela 4.4 revela que os mais

baixos conteúdos médios desses elementos encontram-se na facies

BSGEm(XETRP=54,34). Eles aumentam gradativamente no sentido das facies

SGH(IETRP=62,65) e MSG(IETRP=88,25), atingem as mais elevadas concentrações

relativas no veio hidrotermal(tETRP=9t4,79). Dentre os granitóides esse 'trend' é ilustrado

pelas razões (LalYb)N, cujos valores sËto 1,03(na facies BSGEm), 0,93(na facies SGH) e

0,27(na facies MSG).

As análises real¡zadas através de MEV não acusaram a ex¡stênc¡a de fases minerais

part¡culares portadoras de importantes concentrações de ETRP. Entretanto, fases menores,

ao que tudo indica, de origem primária, foram identif¡cadas e mostraram possu¡r quantidades

algo expressivas de ETRP, €specialmente de Dy e Yb. Elas estão representadas

principalmente por zircão thorita, cálcio-silicato de Zr e óxido de Zr e Y(Anexos 21 e 22).

Essas fases såo reconhecidas aqui como as principais fontes fornecedoras de ETRP, mas

devido às suas diminutas dimensões e suas baixas concentrações nos granitóides

estudados, não foi possível quantificáJas com maior precisão durante as análises modais,

visto que ocorrem como traços. Assim, sem uma guantificaçäo rigorosa dos conteúdos

dessas fases nos granitóides estudados, bem como a ausência de análises qulmicas
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quantitativas ou semi-quantitativas sistemáticas das mesmas, nos granitóides em questão,

não é possível aprofundar essa discussão, no momento.

rFacirs BSGEnI
¡ Ì i¡ i,''; 'jiill
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Figura 4.47. Padräo de distribuição

dos ETR para os granitóides do

maciço Velho Guilherme.

Tabela 4.4. Dados de ETR referentes às principais facies granitóides e veio hidrotermal associados

ao maciço granitóide Velho Guilherme.

FACIES

GRANITÓIDES

BSGEm SGH MSG VH

(La/Yb)x 1,03 0,93 0,27 0,71

Eu¡/Eu* 1|3,71 13,69 13,60 13,71

IETRL 102,91 109,00 61,70 98,59

TETRP 54,34 62,75 88,25 94,79

IETR 157,32 172,21 150,03 193,29

4.6.5- Análises Normativae CIPW

As análises normativas CIPW correspondentes aos gran¡tóides e veio hidrotermal

desse maciço encontram-se na Tabela 4.S(Anexo 24). Elas foram calculadas através do

softwarc Minpet versão 2.02(Richard, 1988-1995), a partir de análises químicas de rocha

total. A análise conjunta de todas as facies granitóides do maciço e do veio hidrotermal

mostra que:

1) os granitóides são, na sua ma¡oria, subsaturados em alum¡na, embora algumas amostras

possam apresentar valor ba¡xo de córindon normativo.

2) o diopsídio está presente em quase todas as amostras da facies SGH, porém, sempre em

baixos teores(O,02Yo a 0,22o/o).
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3) os conteúdos de albita tendem a decrescer no sentido da facies BSGEm para a facies

MSG e, desta, para o veio hidrotermal, enquanto que os de An tendem a cresc€r no sentido

da facies BSGEm para a facies SGH, decrescem em direção à facies MSG e voltam a

crescer no sentido do veio hidrotermal, onde atingem seus mais altos teores(15'1'1%). Como

conseqtiência, a razão Ab/An tende a decrescer no sentido da facies BSGEm para a facies

SGH, sobe levemente €m direção a facies MSG e cai drasticamente no veio

hidrotermal(0,02). O Hy ocorre em quantidades sempre muito baixas(O'O3 a 0'09%) e se faz

presente apenas em algumas amostras. A hematita, magnetita e a ilmenita eståo presentes

em todas as amostras, sempre em quantidades reduzidas, embora a hemat¡ta apresente-se

em conteúdos relativamente mais elevados, enquanto que a ¡lmen¡tia, dentre os très óxidos,

comparace com os mais baixos valores.

No diagrama Q-AÞO(Figura 4.489a) observa-se que as composições normat¡vas

dos granitóides incidem dentro do campo de 86% de freqüência das razöes normat¡vas Q-

Ab-Or de I 190 rochas graníticas de Winkler e Von Platen(1961 ), embora levementê

afastadas do campo de máxima freqüência(ponto M), deslocando-se em direçËlo ao vértice

do quartzo(silicificação). A amostra de veio hidrotermal foge totalmente para a aresta Q-Or e

se pos¡ciona próximo ao vértice do quartzo(intensa silicificaçåo).

A exemplo do maciço Antônio Vicente, esses granitóides mostram-se afetados por

albitização, em diferentes graus. Entretanto, o efeito dessa alteração näo se reflete nas suas

composições normativas globais. lsso reforça a hipótese de que essa alteraçáo se deu

segundo um sistema fechado, fato que não possibilitou a entrada de Na no mesmo. Além

disso, percebe-se nesse diagrama, que o magma gerador dos granitóides deste maciço era

pobre em F, uma vez que as compos¡ções dos mesmos situam-se aba¡xo da posição dê

temperatura do ponto de mlnimo correspondente a 1o/o de F adiconado(Manning' 1981) e

em torno do ponto de mfnimo sem adição de F(Tuttle & Bowen, 1958), o que demonstra que

o F foi realmente remobil¡zado e enriquecido no estágio de alteraçôes tardi a pós-

magmát¡cas. lsso é evidenciado pela presença de quantidades um pouco expressivas desse

elemento nos granitóides desse maciço, bem como pelos conteúdos um tanto elevados de

fluorita, às vezes de topázio, e, subordinadamente, de outras fases menores portadoras de

F nos mesmos.

Ademais, nota-se nesse d¡agrama, que a totalidade das composiçöes situa-se entre

as projeçôes das linhas cotéticas isobáricas de Pxzo de 2kbar e de Skbar de Winkle(1977)'

tal qual as amostras das variedades mais evoluídas e mais fortemente alteradas do maciço

granitóide Antônio Vicente.
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No diagrama Ab-An-O(Figura 4.48b) todas as amostras de granitóides incidem junto

à aresta Ab-Or, em posição intermediária entre esses dois vértices. A razÅo normativa Ab-

An-Or do veio hidrotermal incide sobre a aresta An-Or, próximo ao vértice An.

4,7- Condições do Cr¡stalização

4.7.1- Posicionamento Crustal

D¡ferentemente do que foi apresentado em relação ao maciço granitóide Antônio

Vicente, na região de exposição desse maciço não foram registradas, até o momento,

qua¡squer ocorrênc¡as de rochas vulcânicas intermediárias ou félsicas, não metamorfisadas,

conelacionáveis ao Grupo Uatumä.

Conforme visto anter¡ormente os granitóides desse maciço encontram-se alojado em

rochas metavulcano-sedimentares do Grupo Tucumá(CPRM/DNPM, 1991; Faraco et al,

1991) e em granitóides conelacionados ao Granodiorito Rio Mar¡a(Medeiros, 1987). Essas

unidades const¡tuem, na área, o Terreno Granito-Greenstone do Sul do Pará, cuja

estruturação ínterna é definida por zonas de c¡salhamento oblíquas e transcorentes, que

foram desenvolvidas em condições de facies xisto verde(Faraco et al., 1991), que equivale

ao grau fraco(Winkler, 1977, pg. 48).

De acordo com Winkler(op. cit., Figura 7.2, pg. 52\ rochas metamórficas de grau

fraco såo portadoras de paragêneses m¡nerais estáve¡s em condições de temperatura

situadas entre aproximadamente 3lO0C e 5200C e pressões entre 1kb € t4kb e podem

ocorrer em até aproximadamente 1Skm de profundidade.

Estudos petrográficos realizados por Dall'Agnol(1980) em amostras de homfels

ocorrentes próximas ao contato do maciço revelaram a presença das seguintes associações

minerais:

1) quartzo+biotita+cordierita+pllagioclásiotandalus¡ta+hornblendatclor¡tatopacos.

2, quañzo + cordierita + plagioclásio + cummingtonita + b¡ot¡ta + andalusita t opacos t
muscovita t z¡rcão.

3) quartzo + plagioclásio + biotita + clorita + opacos t feldspato potássico Ì seric¡ta t
muscovita t hornblenda t andalus¡ta f cordierita(?).

Essas associações caracterizam a existência de uma auréola de contato entre os

granitóides do maciço e suas encaixantes imediatas e foram interpretadas, com base em

Tume(1968), como transicionais entre as facies albita-epidoto-horfels(associação 1) e
hornblenda hornfels(associações 2 e 3). Além disso, foram consideradas, na época, como
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produtos de efeitos térmicos causados pela intrusão dos granitóides desse maciço em

rochas metassedimentares do Grupo Grâo Pará(associação 1), vulcånicas andeslticas ou

dacít¡cas das Formaçöes SobreiroJriri(associago 2) e vulcânicas antigas de composição

daclt¡ca(associação 3).

Neste trabalho, há um concordåncia com aquele desenvolv¡do por DallAgnol(1980)

em relação à transição faciológia(facies albita-epidoto hornfels para hornblenda hornfels).

Entretanto, com o objet¡vo de atualizaÍ os dados, dev¡do a um refinamento do mapeamento

geológico regional da folha de ocorrência desse maciço, realizado por CPRM/DNPM, 1991),

sabe-se que: 1) na área circunv¡zinha ao maciço não existe qualquer registro da presença

de rochas pertencentes às Formações lriri e Sobreiro(Grupo Uatumã); 2) os

metassed¡mentos, juntamente com rochas metavulcânicas, que no passado foram

considerados como pertencentes ao Grupo Gráo Pará, passaram a ser reconhecidos como

do Grupo Tucumã

Em razão disso, as rochas encaixantes do maciço que foram d¡retamente afetadas

termicamente correspondem a uma misturação tectônicå da seqüência metavulcano-

sedimentar tipo '' greenstono belts" designada de Grupo Tucumã(CPRM/DNPM, 1991). lsso

é evidenciado pelas associaçöes minerais caracterizadas por Dall'Agnol(1980),

especialmente as de números 2 e 3, que guardam tanto caracterfsticas de pelitos, quanto de

rochas máficas a intermediárias(Tumer, 1981; pgs. 245,247 e 268).

A existência de uma auréola de contato em torno desses granitóides é indicativa de

condições de colocação em nlvel crustal alto(Winkler, 1977). Dentre as diversas

paragêneses de metamorfismo de contato apresentadas por Tume(1981), muitas, que se

supõem semelhantes às definidas por DallAgnol(1980), foram extraídas a partir de auréolas

de contato de gran¡tos alojadas em nlveis crustais altos(granitos pós-tectônicos) e

caracterizam um regime metamórl¡co geral de baixa pressão, comumente entre 2 e 3kbar.

lgualmente ao que foi apresentado em relaçåo aos granitóides do maciço Antônio

Vicente, a presença da paragênese fluorita + topáz¡o + muscovita + clor¡ta, bem como a sua

relação com conteúdos ¡mportantes de F, nos granitóides desse maciço reforça a hipótese

de que os mesmos foram colocados em nfvel crustal raso, entre 1Km e 5Km(Bailey(1977).

Além disso, as observações pehográf¡cas através de microscopia ótica efetuadas por

Dall'Agnol(1980; facies granófiros, pg. 211) e aquelas realizadas neste habalho(facies SGH)

mostraram a existència de texturas do tipo intercrescimentos granoflricos. À semelhança do

que foi apresentado em relação aos granitóides de ocorrência localizada no åmbito do

maciço gran¡tóide Antônio Vicente, esses intercrescimentos såo comuns em rochas ígneas

félsicas colocadas próximo à superflcie do crosta(Moorhouse, 1959, p9.270; Smith, 1974,

pg. 582; Bard, 1986, p.111; P¡tcher, 1987'pg. 65) e, por conseguinte, em condições de

baixas pressões, a partir de uma cristalização rápida de um granito eutético ternário, com
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quantidades semelhantes de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio(Smith, 1974, pg.

582).

4.7.2- Gondições de fOz , T e P

Análises químicas em grãos de biotita de composiçäo annítica-aluminosa ocorrentes

na facies BSGEm indicaram, mêsmo que de modo provisório, a partir da aplicação do

termômetro de Wones & Eugster(1965), condiçöes de reequilibrio com o líquido magmático

em ambiente com fOz muito baixa, variando de 10'1s'2 a 10- 1s'8 e temperaturas oscilando

entre 6580G e 7330C. Essa temperatura é mais ou menos eqüivalente àquela estimada para

a cristalizaçäo da biotita da facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente.

No que se refere à estimativa das condições de pressão, assim como em relaçäo à

biotita da facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente, utilizou-se o diagrama P-T do

trabalho experimental de Brown & Fyfe(1970), não apresentado aqui. Nele observou-se que

o limite mais baixo(T=6580C) näo tem qualquer correspondência de pressão, enquanto que

o limite superior(T=7$0C) corresponde a uma pressão igual a 3,2kbar. Esse valor parece

muito elevado e nâo deve ser considerado, uma vez que se tratra de uma mica reequilibrada

e que, conseqüentemente, teve sua composiçâo magmática original modificada.

Em razão disso, devido a grande semelhança textural e qulmica com as facies mais

evolufdas do maciço granitóide Antônio Vicente, pode-se dizer apenas que esse granitóide

cristalizou em condiçÕes de baixa fugacidade de oxigênio, em temperaturas em torno dos

7OO0C e baixas pressões(l lkbar), já que o mesmo foi colocado claramente em nível crustal

alto conforme visto ateriormente. Figura 4.48a -Diagrama normativo Q-Ab-Or

mostrando a distribuição composicional das

principais facies granitóides do maciço

granitóide Velho Guilherme. A curva envoltório

de todos os pontos corresponde ao campo de

freqüência das razöes Q-Ab-Or de 1190 rochas

granlticas de Winkler & Von Plaren(1961). As

projeçÕes das linhas cotéticas isobáricas P-E'5

de 2, 5 e Tkbar foram compiladas de

Winkler(1977). M é o máximo de freqüência, A

representa a posição e temperatura do ponto de

mlnimo sem F(Tuttle & Bowen, 1958). 17oF,

Zo/oF e 4%F representam as posições e

temperaturas dos pontos de mfnimo com F

adicionado e excesse de água a

lkba(Manning, 1981).
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Figura 4.48b- Diagrama normativo Ab-An-

Or mostrando a distibuiçäo composicional

das principais facies petrográficas do

maciço granitóide Velho Guilherme.

4.8- Conclusöes e Goneideraçöes Finais

Os dados petrográficos, juntamente com os dados de qufmica mineral e de

litogeoquímica apresentados e discutidos neste capítulo permitiram sequenciar as seguintes

conclusões à respeito dos granitóides estudados:

1) foram caracterizados neste maciço, pelo menos, três variedades de granitóides a saber: 1)

biotita sienogranito equigranular médio(BSGEm); 2) sienogranito heterogranula(SGH); 3)

micro-sienogranito(MSG). Além, dos granitóides foram identificados veios hidrotermais, à

base de quartzo e epidoto, seccionando a facies MSG.

2) essencialmente constituem sienogranito, caracteristicamente subsolvus que possuem M'

sempre inferiores a 5o/o, embora o BSGEm seja mais enriquecido em máficos do que as

outras duas variedades. Essas caracteristicas demonstram que: säo de natureza holo-

leucocrática e que se originaram a partir de líquidos muito diferenciados e evoluídos,

extremamente silicosos. Denotam, ainda, uma semelhança muito grande com aqueles

constitutivos do maciço granitóide Antônio Vicente, em especial, a facies BSG e suas

variações(BscA e BSGIA).

3) de modo geral, encontram-se afetados, de forma intensa, por alteraçöes tardi a pós-

magmáticas, as quais decorreram de um evento metassomático inicial, de natureza

potássica(microclinização), seguido de um outro sódico(albitização), que por sua vez, foi

superposto por um terceiro, preferencialmente, potássico(argilização), seguido de

silicificação.
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4) mineralizaçóes importantes de cassiterita não são noticiadas, nem tampouco foram

observadas no âmbito desse maciço. Entretanto, pequenas ocorrências de cassiterita e

topázio, esplotadas por garimpeiros, såo registradas, sem contudo representarem um

atrativo oconômico, tal como ocorreu nas áreas dos maciços granitóides Antônio Vicente e

Mocambo.

5) análises de biotita realizadas através de microssonda eletrônica revelaram tratar-se de

uma biotita magmática reequilibrada, de natureza subalcalina e composição variåvel entre

annita aluminosa a s¡derofil¡ta, tendendo a uma composição mais annítica

aluminosa(Guidotti, 1984). Considerando a classificação proposta por Tischendorf et

al.(1997), ela apresenta úma compos¡ção correspondente à siderofilita e, subordinadamente,

à protolitionita. Em termos globais, ela se enquadra no grupo das Li-Fe micas.

6) no que se refere às condiçöes de cr¡stal¡zação, concluiu-se que a mesma cristalizou em

condiçóes de baixa fugacidade, um pouco aba¡xo da curva "buffed (tampão) FezSiO¡ - SiOz -

Fe¡O¿(faialita - quartzo - magnetita) e um pouco acima da curva tampão Ni - NiO, com o

Log fO2 situando-se entre -19,2 e -19,8, com as temperaturas de reequilibrio com o liquido

magmåtico variando entre 6580C e 7330C.

7) as análises de grãos de clorita da facies granitóide SGH, realizadas através de

microssonda eletrônica, indica¡am tratar-se de uma clorita não ox¡dada, com uma

correspondència composicionaf com a ripidolita. A aplicação do termômetro de

Cathelineau(l988) forneceu temperaturas de øistalização para a a mesma entre 3930C e

4150C.

8) estudos de låminas delgadas mostraram que a clorita é uma fase mineral tardia

associada ao estágio de alterações tardi a pós-magmáticas. E, juntamente com sericita

+muscovita+fluorita e outras fases associadas, marcam o início desse estágio. Assim, o

intervalo de temperatura estimado deve ser considerado como aquele próximo a

temperatura a partir da qual o referido estágio se iniciou.

9) análises qufmicas realizadas através de microssonda eletrônica em cristais de

muscovita(Mv2) indicaram uma correspondència composicional com à fengita e confirmaram

sua origem secundária, já diagnosticada através de microscopia ótica.
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10) dados petrográfìcos e de química de rocha total, referentes à elementos maiores,

elementos traços e ETR, mostraram que os granitóides desse maciço são extremamente

diferenciados e que possuem teores de SiO¿, invariavelmente superiores a 75%. No que se

refere aos princ¡pais óxidos maiores, exibem conteúdos de TiOz, Al2O3, MgO, CaO e P2O5

sempre mu¡to baixos e inferiores aos valores médios dos granitos(Le Maitre, 1976),

enquanto que as quantidades de KzO são ligeiramente ma¡s elevadas e as de Na2O são

equivalentes.

11) em relação aos elementos menores e traços, contém altos teores de Rb(média=365-

510ppm), Z(média=130-161ppm), Y(média=107-237ppm), F(média=1594-2680ppm) e

Cl(média=795-955ppm), conteúdos moderados de Nb(média=38-52ppm) Ga(média=28-

30ppm), W(média=60-715ppm) e Th(média=45-48ppm) e baixas concentrações de

Ta(média=5-9ppm), Hf(média=8-12ppm), U(média=1 l-20ppm), Sn(média=2-l0ppm),

Mo(média=1-4ppm) e Zn(média=22-87ppml. O Sr e o Ba apresentam teores moderados a

relativamente altos nas maioria das amostras das facies SGH(média=70,40 e 175,0ppm,

respectivamente) e MSG(média=49,0 e 264,0ppm, respectivamente) e muito baixos na

facies BSGEm(média=8,5 e 16,25ppm, respectivamente).

12) os ETR ocorrem em conteúdos sempre baixos(BSGEm=157,32ppm; SGH=172,21ppm;

MSG=150,03ppm), ressaltando-se que as concentraçöes de ERTL(BSGEm=102,91ppm;

SGH=109,00ppm; MSG=61,70ppm) são mais elevadas do que as de

ETRP(BSGEm=54,34ppm; SGH=62,75ppm; MSG=88,25), exceto na facies MSG. As razões

Rb/Sr, Rb/Ba, e Th/U são, geralmente altas, especialmente na facies granitóides

BSGEm(60,10, 31,43 e 3,65, respectivamente), enquanto as râzões l(Rb(médias nas facíes

BSGEm=75,25; SGH=81,78; MSG=128,73) são muito baixas se comparadas com aquelas

dos granitos considerados normais. As altâs razões Th/U indicam tratar-se de granitóides

HHP.

13) os granitóideS são essencialmente peraluminosos, com as razões dos conteúdos

moleculares Nl(A variando enke 0,64 e 0,69 e as razões A,/CNK sendo superiores a 1 e

inferiores a 1,5. Mostram natureza subalcal¡na, apresentam caracterf sticas de granitóides

lntra-placas, säo semelhantes aos gran¡tos Tipo-A e correspondem aqueles do sub-grupo

Az.

l4) as razões F/Cl variam entre 1 e 5 e tendem a aumentar no sentido da facies SGH para a

facies BSGEm e do veio hidrotermal.
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'15) as amostras com os teores mais elevados de F não correspondem necessariamente

aquelas com teores mais elevados de Sn.

16) as razões Sn/Cl são sempre muito baixas e nos granitóides alcançam no máxino 0,02,

enquanto que no veio hidrotermal é igual a 0.10.

17) comparativamente aos granitóides e greisens especializados a estanho e, por

conseguinte, portadores de cassiterita, ocorrentes no âmbito dos maciços gran¡tó¡des

Antônio Vicente e Mocambo, os granitóides desse maciço mostram conteúdos muito mais

elevados de Cl, embora seus conteúdos de F sejam semelhantes àqueles de algumas

amostras portadoras de cassiterita pertencentes ao maciço gran¡tóide Antônio Vicente.

18) os dados gufmicos alíados aos dados petrográficos permitem concluir que granitóides

com teores significativos de F e/ou de Cl não são, necessariamente, portadores de estanho

e, em particular, de cassiterita.

19) em relação aos ETR esses granitóides mostram-se empobrecidos em ETRL e

enriquecidos em ETRP, em relação à abundância desses elementos na crosta

continental(Shaw et al., 1986; Condie, 1993).

20) a somatória dos conteúdos médios dos ETR nas facies granitóides BSGEm, SGH e

MSG e no veio hidrotermal são respectivamente 157,32ppm. 172,21ppm, 150,03ppm e

193,29ppm.

21) a composiçáo média dos ETR nos granitóides e no veio hidrotermal desenvolvem um

padräo tipo'gaivota", à semelhança daquele que foi observado no maciço granitóide Antônio

Vicente, no qual as conc€ntraçöes médias dos ETR normalizados para condritos são

nitidamente mais elevadas. Além disso, nos granitóides e veio hidrotermal estudados, nota-

se que os mais baixos conteúdos médios de ETRL encontram-se na facies

MSG(IETRL=61 ,70), enquanto que nas facies granitóides BSGEm e SGH e no veio

hidrotermal os teores médios desses elementos são mais ou menos eqüivalentes(IETRl

säo respectivamente 102,91 , 109,00 e 98,59). Uma explicação para essas diferenças pode

ser atribuída à presença de quantidades mais elevadas de fases minerais acessórias

hospedeiras de ETRL nas facies BSGEm, SGH e no veio hidrotermal, em relação à facies

MSG.
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22) análises EDS realizadas em duas amostras representativas da facies SGH, aliadas aos

estudos de låminas delgadas, revelaram a existência de uma série de minerais

subordinadas, quase sempre, de origem secundá¡ia, portadoras de quantidades apreciáveis

de ETRL. Essas fases mostram-se representadas por allanita, fluocerita-(Ce), fluorita

contendo(Ce, La, Nd), armstrongita/cálcio-catapleiita contendo(Yb, Ce, La + Y t Nd tZr) e

ceriopirocloro/fergusonita-beta(Y)/fergusonita-(Y), bem como por minerais ricos em Ce, La e

Nd sem designação formal. Dentr€ todos , a allanita e a fluorita são as mais abundantes. As

dema¡s apresentam-se com dimensöes muito reduzidas, ocorrem em baixíssimas

concentraçôes. Essas fases são as principais fontes de ETR, especialmente de ETRL, nos

granitó¡des estudados, em particular na facies SGH.

23) as concentrações mais baixas de ETRL na facies MSG, apesar de conter até cerca de

2,O0% de allan¡ta, parecem estar relacionadas ao comportamento compatfvel desses

elementos durante a cristalização da facies SGH.

24) a allanita presente na facies SGH é do t¡po allanita-Ce e representa, juntamente, com a

fluorita e os outros minerais acessór¡os portadoras de ETR(especialmente ETRL), a pr¡ncipal

fonte de ETRL dessa facies.

25) em relação ao Eu, percebe-se uma acentuada anomalia negativa do mesmo, que, entre

os granitóides, cresce no sentido do SGH para o MSG, com o BSGEm ocupando uma

pos¡ção intermediária, embora muito próxima do MSG. Esse "trend' não tem uma râzão

muito clara, haja visto que o principal componente mineral desses granitóides a influir no

comportamento do Eu, no sistema magmático, é o plagioclásio. Nos granitóides estudados,

o mesmo se encontra, via de regra, descalcificado, em dif€rentes graus, e as suas

composiçöes atuais såo semelhantes e albíticas. Entretanto, os dados de qufmica mineral

obtidos através de microssonda eletrônica, mostraram que, embora se trate de plagioclásios

sódicos, aquele dd SGH é relativamente menos sódico do que aquele do BSGEm e o dessa

granitóide é apenas um pouquinho menos sódico do que aquele da facies MSG. Assim, as

quantidades de Eu estariam diretamente associadas as quantidades de Ca nas amostras

analisadas. Talvez essa seja a principal razåo para justificar o pequeno "trend' observado na

anomalia de Eu nos granitó¡des estudados.

26) as razôes Eu/Eu*, nos granitóides desse maciço são, respectivamente 13,7'l(BSGEm),

13,69(SGH), 13,60(MSG) e 13,71(V.H). Essas razóes säo muito semelhantes àquelas

encontradas nos granitóides do maciço granitóide Antônio Vicente e parece caracterizar

uma feição particular dos granitóides dessa suite.
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27) em relação aos ETRP, nota-se que, de um modo geral, os mais baixos conteúdos

médios desses elementos encontram-se no BSGEm(IETRP=54,34). Eles aumentam

gradativamente no sentido das facies SGH(IETRP=62,65) e MSG(IETRP=88,25), atingem

as mais elevadas concentrações relativas no veío hidrotermal(IETRP=94,79). Dentre os

granitóides esse "trend" é ilustrado pelas razões (LalYb)N, cujos valores são 1,O3(BSGEm),

0,93(SGH) e 0,27(MSG).

28) no que se refere äs condições de cristalizaçáo, concluiu-se que os granitóides desse

maciço cristalizaram em condições de baixa fugacidade de oxigênio, em temperaturas em

torno dos 7OO0C e baixas pressôes(t lkbar) e que foram colocados claramente em nfvel

crustal alto.



CAPíTULO 5

5- MACIçO GRANTTóIDE MOCAMBO(MGM)

5.1- Contexto Geológico

Esse maciço aflora no contexto da interface do Cinturão de Cisalhamento ltacaiúnas

e da Bacia do Médio X¡ngu(CPRM/DNPM, 1991), àcerca de 2'l Km a sudeste da cidade de

São felix do Xingu. Está representado por um corpo principal, maior, e très "satél¡tes'

menores, desconectados fisicamente entre si(Figura 5.1 ). O corpo principal mostra uma

forma irregular, alongada na direçáo NW-SE e apresenta uma área aflorante de

aproximadamente 7 Km2. É intrusivo, d¡scordantemente, em rochas metassedimentares e

metavulcânicas máficas do Grupo Säo Felix e em vulcânicas andesíticas da Formação

Sobre¡ro. No que se refere aos três corpos menores, dois tem contornos, aprox¡madamente,

circulares(um a NW e outro a SE do corpo pr¡ncipal), enquanto que o terceiro(s¡tuado a SE

do corpo principal) exibe forma alongada na d¡reçåo NE-SW. Säo intrusivos,

respectivamente, em rochas metavulcân¡cas máficas e metassedimentares do grupo Såo

Felix e em vulcânicas andesíticas da Formaçäo Sobreiro, do Grupo Uatumã(Figuras 2.3 e

5.1).

5.2- Histórico

Foi ¡ntroduzida na literatura por Abreu & Ramos(1974) sob a designação de "Serra do

Mocambo" e em seguida Silva et al.(1974) o consideram como sendo pertencente à mesma

fase magmática dos granitos "t¡po velho guilherme". Atualmente, faz pafte da Suite lntrusiva

Velho Guilherme(CPRM/DNPM, 1 991 ).

Abreu & Ramos(op. cit) realizaram, neste maciço, estudos petrográf¡cos superflciais

objetivando caracterizar os granitóides ocorrentes no interior do mesmo. Adicionalmente,

estudaram, também, as suas encaixantes e efetuaram, ainda, estudos de minera¡s pesados

em amostEs de sedimentos aluvionares associados aos igarapés que cortam o corpo

granitóide, visando identificar as mineralizaçöes vinculadas aos granitóides do maciço, bem

como estimar o seu potencial em termos de reserva de cassiterita.

Silva et al.(1974) executaram estudos voltados, quase que exclusivamente, para o

posicionamento estratigráfico desse corpo granitó¡de.

A exemplo dos maciços granitóides Antônio Vicente e velho Guilherme, esse maciço

foi estudado pela prime¡ra vez, de modo mais especffico, por Dall'Agnol(j980). Os estudos

realizadOs por esse autor, voltaram-se para aspectos petrográficos e geoquímicos,
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buscando caracte¡izar os processos de alterações tardi a pós-magmáticas que afetaram os

granitóides, em diferentes intensidades, e compreender a história pekológica e magmát¡ca

dos mesmos.

Dall'Agnol(1982a, 1984), Dall'Agnol et al.(1986) e Dall'Agnol et al.('t993b),

apresentâram uma série de discussões acerca de diversos maciços granitóides ocorrentes

na Amazônia Oriental e, dentre eles, o maciço Mocambo. Os vários aspectos abordados por

esses autores já foram apresentados, anteriormente, quando dos comentários relativos aos

maciços Velho Guilherme e Antônio Vicente, sendo desnecessário repetí-los aqu¡.

5.3- Aspectos de Campo e Amostragem

A retomada dos estudos sobre esse maciço propiciou a realização de uma

amostragem mais abrangente do corpo, bem como possibilitou confeccionar um mapa

geológico mais atualizado do mesmo. No entanto, as mesmas limitaçöes apresentadas em

relaçåo aos outros maciços, vistos anteriormente, são válidas para o maciço granitóide

Mocambo. Ou seja, o difícil acesso à área de ocorrência desse maciço aliado à falta de

infra-estrutura prejudicaram, sobremaneira, a obtençäo de uma visão mais abrangente do

mesmo. De gualquer modo, houve avanços e isso justifica o trabalho realizado.

Os trabalhos de campo obedeceram os mesmos princlpios e técnicas utilizadas no

estudo dos outros maciços. Adicionalmente, foi utilizado um mapa geológico fornecido pela

Mineração Såo Francisco de Assis Ltda, o qual possibilitou um reconhecimento prévio

àcerca da gelogia do corpo.

5.4- Aspectos Petrográficos

No atual nfvel de erosão, esse maciço granitóide repÍesenta uma cúpola

intensamente afetada por processos de alteraçöes tardi a pós-magmáticas, decorrente da

¡nteração rocha/fluidos tardios enriquecidos em voláteis.

Neste contexto, os estudos petrográficos revelaram, pelo menos, hês tipos

faciológicos distintos entre s¡, os quais mostram-se representados por: 1) sienogranito a

monzogranito porfirítico(SMGP); 2) sienogranito com muscovita(SGMv); 3) aplito álcali-

feldspato granftico(MFG). Além dos granitóides, foi caracterizado um c,orpo de siderofilita-

clorita-muscovita-quartzo greisen(SCMQGs), associado a esse maciço granitóide..

5.4.1- Fac¡os SMGP

Essa variedade parece representar a facies dominante, em área de abrangência, no

contexto do corpo principal, concentrando-se, preferencialmente, nas porçóes S e NNW e,

subordinadamente, na regiäo SE do mesmo.
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A Tabela 5.1 mostra as composições modais desse gran¡tóide e a Figura 5.2(a, b)

ilustra a distribuição dessas composições nos diagramas Q-A-P e O-(A+P)-M'(Streckeisen,

1976; Le Maitre, 1989).

VARIËDADE SMGP
AMOSTRAS NN.GM-

58
NN.GM.

t(r
NN-GM-

ttìÂ
NN-GM.

E7
NN-GM-

284
NN-GM.

28
NN-GM.

564
NN.GM.

)9C
3 6

MINERAIS
ÞPtMÁÞtôslo/-t
OUARTZO )6 3l 32 42 44 47
PLAGIOCLASIO
K-FELDSPATO

14 15 12 21 1A

28 25 17 12 08
BIOTITA Nd n3 o1 Nd Nd N.t N.l

ztRcAo fr II Tr Tr Tr T¡ I¡
Tf Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

MINERAIS
sEcuNDÁRtos(o/ol
SERtctTAIMUSCO-
VITA

04 02 01 OE 07 o6 o6 04

K.FELDSPATO Nc Nc NC Nc Nc Nc Nc Nc

ALBITA
o3 Tr Tr OL o1 01 0l

14 1A 08 1Á, ,tâ

ALLANITA Tî TT Í Nd N.l Tr
Tf Tr Tr Tr TT lf

01 03 04 02 02 0l o5

SIDEROFILITA 04 02 Tr ¡? o3 02

FI I I'IRITA o1 01 ol Tr Tf o1

TOPAZIO Tr ft 03 03 05
ARBONATO Nd N.l Nd Nd Nd Nd N.l

M Ntst{l\t5
oPACOS

Tr Tr lr Tr Tr TT fr TT

AFIGII O-MINFRAIS Nc NC Nc Nc Nc Nc NC Nc

coMPosrçAo Do
PLAGIOCLASIO
o 36 3t 52 49 56 60
A 1 4A 45 30 29

P 21 16 16 14 11

o ,^ 49 53
A+P 60 45 44

M' 06 n6 07 03 04 03

NUMERO DE
ÞtlttTalG

'f 500 1500 1500 1500 't 500 1500 1500 1500

Tabela 5.1. Composições modais do sienogranito a monzogranito porfirftico(SMGP). Macigo
Mocâmbo. Tr= treÇoi Nd= näo detectado; Nc= não contedo.

No diagrama Q-A-P observa-se que predomina uma compos¡ção sienogranltica' com

apenas uma amostra incidindo no campo do monzogranito. Nota'se, ainda, que trata-se de

um gran¡tóide tip¡camente subsolvus(Tuttle & Bowen, 1958). No diagrama O-(A+P)-M'

verifica-se que os valores de M' de algumas amostras säo menores que 5%, enquanto que

os de outras situam-se entre 5% e 10%, indicando uma natureza holo-leucocrático a

leucocrático para o mesmo.
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Essas características permitem concluir que tal granitóide é uma rocha

extremamente diferenciada que, ao que tudo indica, foigerada por um llquido muito evolufdo

e silicoso. Além disso, esse perfil petrográfico guarda muitas semelhanças com as facies

mais evoluídas e mais afetadas por alterações tardi a pós-magmáticas dos maciços

granitóides Antônio Vicente e Velho Guilherme.

Deve-se ressaltar, entretanto, que assim como nos maciços Antônio Vicente e Velho

Guilherme, essas composiçöes näo representam as composiçöes magmáticas originais

desse granitóide, visto que o mesmo foi afetado por alteraçöes tardi a pós-magmáticas, as

quais causaram modificações na sua composição mineralógica original e se refletiram nas

análises modais, conforme já foi referido anteriormente.

(A+P) M'*A ro

Figura 5.2. Diagramas triangulares Q-A-P e Q-(A+P)M' de Streckeisen(1976) mostrando a

distribuição composicional modalgeral dos ganitóides e greisen do macigo granitóide Mocambo(a) e

suas composições médias(b).

5.4.1.1- Textura e Mineralogia.

O SMGP exibe textura porfirítica, caracterizada pela presença de fenocristais gossos

de quartzo e plagioclásio, imersos em uma matriz hipidiomórfica, heterogranular, média a

fina e apresenta coloraçäo cinza-esbranquiçada(Prancha 18; Fotos a, b).
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Consiste essencialmente de quartzo, feldspato potássico(Fk1) e plagioclásio(Pl1 e

Plz), sendo varietal a biotita. Como minerais acessórios ocorrem z¡cão e minerais

opacos(MOP1).

As fases minerais atribuídas ao estágio de alteração tardi a pós-magmática estão

representadas por seric¡ta t muscovita(Mv1) + clorita(Cl1) t fluorita(Fl1) t epidoto(Ep1) t
topázio(Top1)tcarbonato e feldspato potássico(FK2) associados à substituição parcial do

plagioclásio, especialmente, do plagioclásio1, albita e argilo-m¡nera¡s relac¡onada à alteração

dos feldspatos potássicos, clorita(Cl2) t fluorita(Fl2) + muscovita(Mv2) t allanita t siderofil¡ta

t minerais opacos(MOP2) t epidoto(Epz) l quartzo(QÞs) vinculados à desestabilização da

biotita e topázio(Topz).

O quartzo ocorre em, pelo menos, cinco var¡edades texturais/morfológicas a saber:

1) a variedade 1(Qtzr) forma grãos grossos(fenocristais) subédricos, por vezes,

fraturados e com forte extinção ondulante. Desenvolve contatos irregulares e suturados,

entre si e com outras fases minerais, embora, muito localmente, ocorram contatos retos.

Algumas vezes, hospeda minúsculas ¡nclusöes de zircão, plagioclásio(Pl1) e de feldspato

potássico(Fk1).

2) o tipo 2(Qtz2) difere do tipo 1 pela granulaçáo e, às vezes, pela forma. Apresenta-

se como grãos anédricos a subédricos, de granulaçäo fina a média. Seus contatos são ma¡s

regulares, embora contatos retos e poligonizados possam ocorrer em menor escala.

Localmente, exibe inclusões de plagioclásio(Plr) e feldspato potássico(Fk1). Costuma se

apresentar menos fraturado e mostra extinção ondulante moderada.

3) a variedade 3(Qtzs) forma grãos anédricos, de granulação fina a média e mostra-

se uma estreita relaçáo com a biotita, especialmente quando esta está parcialmente

cloritizada, ocorrendo, juntamente, com clorita(C12) t muscovita(Mvz) t siderofìlita t allan¡ta t
epidoto(Ep2) t minerais opacos(MOP2) * fluorita(Flz).

4) o quarto tipo(Qtz¡) está representado por grãos anédricos, dispostos

interstic¡almente em relaçåo ao plagioclásio(Pl1), feldspato potássico(Fk1) e quartzo(Qtzr).

5) o quinto tipo(Qtzs) representa um silicif¡cação tardia no curso da greisenização.

O plagioclásio, por sua vez, ocorre em, pelo menos, duas variedades, considerando-

se para isso a dimensão dos cristais, a morfologia e o modo de ocorrência.

O t¡po 1(Pli) é o mais comum, sendo amplamente dominante sobre os demais tipos.

Apresenta-se como grãos anédricos a subédricos, médios a grossos(fenocristais). Seus

contatos são variáveis, desde irregulares a ¡nterpenetrantes(princ¡palmente com o feldspatos

potássícos) até retos. Costuma estar mais intensamente afetado por alterações tardi a
pós-magmáticas, as quais são traduzidas pela substituição parcial ou total dos cristais por

seric¡ta t muscovita(Mv1) t clorita(Clr) t fluorita(Fl1) t topázio(Topr) t
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€pidoto(Epr)fcarbonato e feldspato potássico(FkÐ, conforme pode ser observado nas Fotos

c, d da Prancha 18. Há uma tendência dessa suite mineral se desenvolver, de modo mais

intenso, nas porçöes centrais dos grãos(cristais com zoneamento normal). Esse fato

evidencia uma descalcificação dos cristais zonados nessas reg¡ões, ao que tudo indica, mais

cálcicas(Smith, 1974; Haapala, 1977; Dall'Agnol, 1980; Borges, 1997). As mâclas nem

sempre såo muito nftidas, visto que, por vezes, mostram-se mascaradas por essas

alterações. De qualquer forma, quando perceptíveis, sáo regidas pelas leis da albita e albita-

Carlsbad. Em termos composicionais, embora não tenha sido posslvel determinar sua

composição oticamente, pelo seu aspecto e relevo, parece tratar-se de albita-oligoclásio.

A variedade 2(Pl2)é correlacionável àquela já descrita em granitóides de outros

maciços como Pl2, particularmente, do maciço granitóide Antônio Vicente('poikilitic albite';

conforme Fisher, 1971 ). Tem ocorrència muito localizada e ocorre como inclusões em

cristais grossos de feldspato potássico(Fk2). Os grãos são subédricos, de aspecto límpido e

exibem maclas nftidas, as quais mostram-se regidas pelas leis da albita. Em termos

composicionais, pelo seu aspecto e relevo, deve corresponder a uma composiçåo albftica.

O feldspato potássico ocorre segundo, pelo menos dois tipos. O tipo 1(Fkr) forma

grãos anédricos a subédricos, de granulaçåo média. Subordinadamente, apresenta-se na

forma intersticial. É caracteristicamente pertftico, embora seja mais empobrecido em pert¡tas

do que o tipo 2(Fkz). As fases albfticas das pertitas ma¡s comuns estão representadas por

'film", "band' e "vein perthites"(Alling, I 932 e 1938). Esses tipos säo compostos(Alling,

1938), visto que ocorrem associados, gradando de um tipo a outro em um mesmo cristal.

Mostra-se afetado por alterações tardi a pós-magmáticas, cujos produtos mais comuns såo

albita, sericita+muscovita(Mv3) e arg¡lo-minerais, que em algumas amostras chegam a atingir

teores significativos. Às vezes, encontra-se maclado sob as leis de Carlsbad. Maclas tipo

albita-periclina não foram observadas, o que, em termos óticos dificulta a caracterização da

sua tipologia. Além disso, não foram realizados estudos aos raios-X, com v¡stas a

caracterizar seu grau de hiclinicidade. Êntretanto, pelo seu aspecto e semelhança com

aqueles descritos em granitóides dos maciços apresentados anteriormente e na

literatura(Smith, 1974), pensa-se tratar-se de microclina pertft¡ca. O mesmo 15 válido para o

segundo tipo.

O tipo 2(Fkz) está vinculado à substtituição parcial do plagioclásio(Plr e Plz).

Apresenta-se como cristais, grossos, anédricos e pertíticos. Os tipos de pertitas ma¡s

comuns mostram-se representados por "string", "film", "band", "vein" e, sobordinadamente,

"patch perthites"(Alling, op. cit.). Assim como em relação ao Fk1, são pertitas compostas' as

quais gradam de um tipo a outro em um mesmo cristal. Costuma estar parcialmente
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alterado e os pr¡ncipa¡s produtos mostram-se representados por albita,

sericita+muscovita(Mvs) e argilo-minerais.

A biotita ocorre como lamelas anédricas, fìnas a médias, as quais se encontram, via

de regra, alteradas, em diferentes graus, para clorita(Cl2) + minerais opacos(MOP2) t
fluorita(Flz) t ep¡doto(Ep2) tallanita t muscovita(Mv2) t siderofilita + quartzo3, que costumam

estar dispostas ao longo dos planos de clivagem da mesma(Prancha 1 8, Foto e). Exibe

pleocroismo moderado, variando de castanho escuro(Z e Y) a castanho claro-amarelado(X).

Às vezes, hospeda inclusöes de zircão, com o qual desenvolve nltidos halos pleocróicos.

Em relação aos minerais acessórios, o zircão é o mais freqüente. Ocorre como

minúsculos cristais subédr¡cos a euédricos relacionados às fases micáceas. Os minerais

opacos, por seu turno, ocorrem tânto como restos primários, associados às fases minerais

máficas, tais como biotita e zircão, quanto em estreita associação com a biotita.

No que se refere aos produtos de alterações tardi a pós-magmáticas, foram

agrupados em, pelo menos, três conjuntos pr¡ncipais a saber:

1) O conjunto 1 está corresponde a um primeiro evento autometassomático, de

natureza potássica, ao qual está assoc¡ada a substituiçåo, em diferentes graus, do

plagioclásio primário(Ph) por sericita I muscovita(Mv1) t fluorita(Fli) f topázio(Topl) t
clorita(Ch) t epidoto(Ep1) + carbonato, em uma fase inicial, prosseguindo com a

substituição, do mesmo, por microclina pertlt¡ca(Fk2xPrancha 18; Fotos c, d).

2) O conjunto 2 é ahibuído a um segundo evento, dessa feita, de natureza sódica,

caracterizado pela subst¡tu¡ção parcial do feldspatos potássicos(Fki e Fk2) e do plagioclásio

1(Pl1), por albita(albitização). O Plz parece ter sido poupado por esse processo, visto que

mostra-se inalterado. Paralelamente a este evento de albit¡zação, ocorreu a substituição da

biotita expressa pela associação clorita(Cl2) t m¡nerais opacos(MOP2) t fluorita(Fl2) t
epidoto(Epz) tallanita t muscovita(Mv2) + siderofilita t quartzo3(Prancha 18; Foto e).

3) O conjunto 3 está relacionado a um segundo evento autometassomático, de

natureza potássica, com silicificaçäo associada(greisenização), os quais são traduzidos pela

substituição, parcial dos feldspatos(feldspatos potássicos e plagioclásios) e do topázio(Top2)

por muscovita(Mv¿; Prancha 18, Foto f; Prancha 19, Fotos a, b) e recristalização de

quartzo(Qtzs), culminando com greisenização.

A alteração argflica associada aos feldspatos potássicos tem pos¡c¡onamento

duvidoso, visto gue permeia quase todos esses eventos, uma vez que está presente em

todos esses momentos, exceto na greisenização.

Essas feicöes petrográfìcas são muito semelhantes àquelas observadas nas facies

mais evoluídas e mais intensamente afetadas por alterações tard¡ a pós-magmáticas dos
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mac¡ços gran¡tóides Antônio Vicente e Velho Gu¡lherme, embora, neste granitóide, mostrem-

se ma¡s intensamente desenvolvidas.

Além disso, é ¡mportante ressaltar que em algumas amostras, desse granitóide, o

topázio assume conteúdos, relat¡vamente, significativos, chegando a atingir até 5% modal. O

mesmo ocorrendo com muscovita(Mv2) e siderof¡l¡ta que såo mais expressivas nesse

granitóide em relação aqueles dos maciços Antônio Vicente e Velho Guilherme.

5,4.1.2- Ordem de Cristalizaçäo

O exame de låm¡nas delgadas voltado para o entend¡mento da ordem de

cristal¡zação das fases minerais const¡tuintes dessa facies granitóide permitiu estabelecer a

seguinte seqüência de separação dos cristais a partir do lfquido magmático que as gerou:

1 ) a exemplo dos granitóides dos maciços apresentados anteriormente, as fases

acessórias primárias representadas por zircåo e minerais opacos(MOPi) foram as prime¡ras

a se separarem do lfquido magmático ou representam resíduos do protólito do granitóide em

questão. lsso é justificado pelo fato das mesmas ocorrerem como inclusôes, especialmente,

o zircão(mais freqüente) nas fases essenciais- quartzo(Qtzr), plagioclásio(Plr) e feldspato

potássico(Fkr)- e na biotita.

2) as fases essenciais parecem ter se separado do magma dentro de um mesmo

intervalo de pressåo e temperatura. Entretanto, a presença de ¡nclusões de finos cristais

tabulares de plagioclásio e de feldspato potássico em grãos de quartzo, especialmente,

naqueles do tipo 1(Qtz1), sugerem que os mesmos tenham se separado um pouco antes

desse mineral. Posteriormente, já em condiçöes eutéticas, essas três fases seguiram um

curso de cristalização conjunto, que parece ter se encerrado com a cristal¡zaçäo intersticial

desses minerais.

3) quanto à biotita, é muito diffcil estabelecer o momento de sua separaçåo do

magma e a sua relação cronológica com as fases assencia¡s. lsso decorre do fato da

mesma costumar estar parcialmente alterada, o gue mascara suas relações com as

referidas fases. Entretanto, restos de biotita, de ocorrência intersticial, em relação ao

quartzo, indicam que a mesma cristalizou um pouco depois do m6smo ou, ainda, no mesmo

momento do quartzo 4(intersticial). De qualquer modo, houve dificuldade em estabelecer o

momento de separação da biotita, visto gue não se observou uma relação de inclusões

desse mineral com as fases essenciais e vice-versa.

4) O final da seqüência de cristalização, no estágio magmático, é marcado, ao que

tudo indica, por um evento de albitização, que originou o plagioclásio 2(Plz), de compos¡ção

albítica, traduz¡do pela "piokilitic alb¡te"(Fisher, 1971 ; Smith, 1974). Posteriormente, já no
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estágio de alterações tardi a pós-magmásticas, esse plagioclásio foi englobada, como

inclusão, pelo feldspato potásico2(Fk2).

5) As demais fases eståo associadas ao estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas.

A Figura 5.3 mostra de forma resumida um fluxograma das seqüèncias de

cristalização das fases minerais associadas aos estágios magmático e tardi a pós-

magmático.

Figura 5.3- Fluxogrema mostrando um esbogo esquemát¡co da sequênc¡a de cr¡stalizaçäo magmática

e tardi a pós-magmática das fases minereis da facies SMGP do maciço granitóide Mocâmbo.

5.4,2- Facies SGMv

Essa variedade ocupa uma pequena ârea do corpo principal e a quase totalidade das

duas apófises situadas a sudeste do mesmo(Anexo 25).

Na Tabela 5.2 são apresentadas as composiçöes modais desse granitóide e na

Figura 5.2 é mostrada a distribuiçåo dessas composições nos diagramas Q-A-P e Q-(A+P)-

M'(Strecke¡s€n, 1 976).

Estágio Magmático Minerais Opacos(MOPr) e zircäo

Feldspato potássicol Plagioclásio1

JJJ
J J J Ouartzol

JJJJ
J .t J Quarzo2

J.'
JJ

.t J Biotita
J Quarzo 4 J

Plagioclásio 2 J

J <- Fkz<-t-+SericitatMvltclr+Fl1 tTopr I Metassomatismo
J .t.l, t J potásslcol
J J, =otlcârbonato J
l-+ Albita <-J J I Meassomatlsmo
J J Cl2tMoP2tQtz3+siderofil¡tarallanitatFl2tMv2 *Ep2 Sódicol
J + -+ -+J J, J J+-r Top,

J Argilo-minerais J I Alteração Argítica
JJJ
J -+ -+ -) -) -+ J +-+ Mvz

Quartzo 5 Slllclllcação
de Alteracão Tardi a



Tabela 5.2- Composições modeis do Sienogranito com muscovita(SGMv) e rocha aplftica(MPc).

Maciço granitóide Mocambo. Tr= traços; Nd= não detectedo; Nc= não contado.

No diagrama Q-A-P nota-se que a maioria das amostras inc¡de no campo do

sienogranito, com apenas uma amostra situando-se no campo dos gran¡tóides enriquecidos

em quartzo.

No diagrama Q-(A+P)-M' a totalidade das amostras ocupa uma área muito próxima à

aresta Q-(A+P), visto que os valores de M' sáo sempre infer¡ores a 5%.

VARIFDÀDES SGMv AAFG
AMOSTRAS

2A 24
NN.CjM-

't5
NN-(jM-

25 174 1'ra
NN-GM-

174
NN- GM-

t7^
I l0 11 12 14 16

MINERAIS
PRIMÁRIOSI%I
OUARTZO 32 35 35 3E 39 41 50 34
PLAGIOCLASIO 10 10 15 17 0s 09 02
K-FELDSPATO l3 19 20 19 24 26 06 35
BIOTITA NCI Nd 01 Nd Nd Nd Nd
TTRCAO Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
MINERAIS
OPACOS

Tr Tr T¡ Tr Tr Tr Tr Tr

RUTILO Ncl Nd Nd Nd Nd Nd Nd Tr
MINERAIS
sFcuNDÁRtôsto/^t
SERICITATMUSCO
VITA

20 10 13 07 21 08

K-FFI DSPATO Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc
ALBITA 16 21 10 09 08 12 lß
SIDEROFILITA Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
CLORITA o4 03 01 01 02 01 05 Nd
MUSCOVITA 04 01 03 03 o5 î7 o3 o4
AI I ANITA Nd Nd Tr Tr Tr Tr Tr Nd
FLUORITA Tr o1 01 01 0'l 01 01 Nd
TOPAZIO ïr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Nd
ESFALERITA Tr Tr Tr Tr Tr Tr TT Nd
MINERAIS
OPACOS

Tr TT Tr Tr Tr Tt Tr Tr

CASSITERITA Tr Tr Nd Tr Tr Tr Nd
Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc

coMPoslçAo Do
Þr,ÀGtocLÁsto
o 45 41 43 45 48 49 71 39

A 41 47 38 35 41 40 26 61

P 14 12 t9 20 03 0
o 44 40 43 45 47 53 70 39
A+P 53 57 56 54 50 45 2A 61

M' 03 03 o1 o1 03 02 02 0
NÜMERO DE
PONTOS

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200
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Essas caracterlsticas indicam que esse granitóide é tipicamente subsolvus(Tuttle &

Bowen, 1958), tem natureza hololeucocrática e que foi gerado a partir de llquidos muito

evoluídos e silicosos, a exemplo dos granitóides dos maciços comentados anteriormente.

Além disso, revelam uma estreita relação com a facies SMGP e com os granitóides do

maciço granitóide Velho Guilherme(BSGEm e SGH), bem como com as facies mais

evoluídas e mais alteradas do maciço granitóide Antônio Vicente(BSGA e BSGIA).

5.4,2,1- Textura e Mineralogia

Apresenta textura hipidiomórfica heterogranular média, com tendência a eqüigranular

e exibe coloração cinza(Prancha 19, Fotos c, d).

Consiste essencialmente de quartzo(Qtz1 e Qtzz), plagioclásio e feldspato potássico.

Como fases menores, acessórias, ocorrem biotita, zircão e minera¡s opacos(MOP1).

Os minerais relacionadas ao estágio de alterações tardi a pós-magmát¡cas mostram-

se representadas por ser¡cita + muscovita(Mv1) t clorita(Cl1) t fluorita(Fli) l Topázio(Topl) e

m¡croclina pertítica(Fk2), associados à subst¡tuiçäo do plagioclásio1 , albita e argilo-minerais

relacionados à alteração dos feldspatos potáss¡cos e do plagioclásio1, clorita(Cl2) t
siderofilita(Sid) + muscovita(Mv2) t Fluorita(Flz) + minerais opacos(MoP2) t esfalerita t
allanita, intimamente vinculados à cloritização da biotita, lopâzio2, cassiter¡ta(ligada à

oxidaçåo da Clz e Mv2), ligados à alteração dos feldspatos potássicos.

O quartzo ocorre em, pelo menos três variedades a saber:

1) Quartzol (Qtzl): ocorre sob a forma de grãos subédricos, embora ocorram, muito

subordinadamente, cristais euédr¡cos e anédricos. Ele costuma ser de d¡mensões médias,

desenvolve contatos, quase sempre, retos e, algumas vezes, irregulares e suturados.

Apresenta-se pouco deformado, raramente exibe fraturas e possui fraca extinção ondulante.

As inclusöes são pouco freqüentes e mostram-se representadas por zircão.

2) Quartzo 2(Qta): apresenta-se como gråos anédricos, finos, os quais mostram-se

associados à cloritização da biotita.

3) Quartzo3(Qtz3): diz respeito ao quartzo vinculado à silicificação tardia no curso da

greisenização.

Em relação ao feldspato potássico, face ao intenso grau de alteração dessa facies,

não foi possível caracterizar, claramente, variedades distintas, como ocorreu na facies

granitóide apresentada anteriormente, bem como nas outras facies granitóides dos maciços

já comentados. Apresenta-se como grãos subédricos, embora ocorram conteúdos menores

de cristais anédricos e euédricos. Desenvolvem contatos entre si, bem como com outras

fases minerais e, em especial, com plagioclásio e quartzo, irregulares, interpenetrantes e

retos. É pertft¡co, sendo "band", "vein" e "patch perthites" comuns (Alling, 1932 e 1938) os
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tipos mais. Mostra-se albitizado(ver mais adiante) e muscovitizado, bem como encontra-se

substituído por argilo-minerais. As maclas são pouco comuns e quando visfveis såo do tipo

Carlsbad.

O plagioclásio, a exemplo do feldspato potássico, mostra-se bastante alterado, fato

que prejudicou enormemente, qualquer distinção em variedades. Apresenta-se como cristais

tabulares a semi-tabulares, anédricos a subédricos, finos a médios, os quais ocorrem ora

em agregados, ora em grãos isolados, dispersos na rocha. Desenvolve contatos, entre si e

com outras espécies minerais, do tipo reto(dom¡nante), embora ocorram, subordinadamente,

tipos irregulares e interpenetrantes(esse último, especialmente com o feldspato potássico).

Suas maclas säo freqüentes, sendo mais comuns aquelas regidas pelas da albita e albita-

Carlsbad. As alterações são expressivas e mostram-se representadas por sericita I
muscovita(Mv1) t clor¡ta(Cli) t fluorita(Fll) t topázio(Topi) e microclina pertftica. Essas

alterações mostram-se dishibufdas amplamente sobre os cristais, não mais se concentrando

em zonas preferenciais, Em termos composicionais, pelo seu aspecto e relevo, deve

corresponder a uma compos¡ção em torno de albita-aligoclásio sódico. Entretanto, estudos

realizados em microssonda eletrônica revelaram uma composição albftica(ver mais adiante).

Apesar disso, sabe-se que essa não é a composiçäo original desse plagioclásio, visto que

os cristais apresentam-se, quase sempre, descalcificados.

A biotita é muito escassa, podendo estiar ausente em d¡versas amostras. Quando

presente ocorre como restos parcialmente oxidados e/ou cloritizados, formando lamelas

anédricas de granulaçáo fina. Exibe pleocroismo moderado, variando castanho escuro-

esverdeado(Z e Y) a castanho claro-amarelado(X). Algumas vezes hospeda inclusões de

z¡rcão e ao contato com o mesmo desenvolve nítidos halos pleocróicos. Estudos realizados

através de microssonda eletrônica mostraram que tratar-se de biotita de composição entre

ann¡ta alum¡nosa e siderofilita(ver mâ¡s adiante),

No que se refere aos minerais acessórios, o zircåo é o mais freqünte é o melhor

preservado. Forma grãos subédricos a euédricos, de granulação fina, os quais mostram-se

zonados. Ocorre como inclusões na biotita, clorita(Cl2) e quartzo(QÞ1). Os minerais opacos

ocorrem tanto como fase primária associada ao zircão(MOPr), quanto como produto da

alteração da biotita e da clorita(MOP2). O primeiro tipo é pouco freqúente, forma cristais

anédricos a subédricos, de granulação fina, os quais mant¡veram-se preservados frente à

intensa alteração que reinou sobre essa fac¡es granitóide. O segundo tipo corresponde à

cristais anédricos, que mostram-se dispostos ao longo dos planos de clivagem da biotita e

clorita(Cþ).

Em relação às fases m¡nerais associadas ao estágio de alteraçöes tardi a pós-

magmáticas, o par sericitatmuscovita(Mv1) e, adicionalmente albita e muscovita2 (Prancha
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19, Fotos e, f) mostram-se mais ¡ntensamente desenvolvido, em relação às demais fases

formadas nesse estágio. Sericitatmuscovita apresentam-se como lamelas anédricas, de

dimensões fìnas a méd¡as, as qua¡s são atribuldas a um evento de autometassomát¡co, de

natureza potáss¡ca. Essas alterações atingiram, preferencialmente, os feldspatos primários e

secundários, bem como a clorita(C12) e o topázio(Top2).

A albita, embora, algumas vezes, de difícil separação em relação ao plagioclásio

primário(Plr), face ao intenso desenvolvimento de sericitizaçäo e muscovitização nessa

facies granitóide, ocorre em teores elevados(Tabela 24i P¡ancha 19; Foto,f). Costuma estar

desenvolvida ao longo dos contatos entre dois ou mais grãos de feldspato potássico ou

entre grãos de feldspato potássico e plagioclásio e, subordinadamente, entre do¡s ou mais

cr¡stais de plagioclás¡o. Assim, em relação aos feldspatos potássicos, tem-se: 1) bordas

albfticas simples('swapped r¡ms'; Prancha 20; Foto a); 2) franjas duplas e proxidamente

paralelas, com s¡nal ótico invertido em relação ao cristal adjacente("coroas trocadas';

Prancha 20; Foto b); 3) agrupamentos formando arranjos semelhantes a "dedos'e'mãos",

os quais se dispõem como que invadindo o cristal de feldspato potássico

"hospedeiro"(Prancha 20; Fotoc); 4) "chess-board albite"(Prancha 20; Foto d), Em relação ås

fases albiticas desenvolvidas entre os contatos de cr¡stais de feldspato potássico e

plagioclåsio, desenvolvem-se tanto 'albite rims', quanto "swapped rims"(Smith, 1974). Por

fim, em relaçäo às fases albíticas ocorrentes entre dois ou mais grãos de plagioclásio(mais

raras), tem-se "albite rims".

A clorita é produto de alteração do plagioclásio(Clr) e da biotita(Cl2), e, muito

subordinadamente, do feldspato potássico(Clz). Quando associada à biotita, forma lamelas

anédricas, de granulaçåo fìna a média, as quais encontram-se alteradas, em diferentes

graus, para muscovita(Mv2). Exibe pleocroismo fraco, situado entre verde claro(Z e Y) a

castanho pálido-âmarelada ou cor de palha ou verde claro pál¡do(X). Às vezes hospeda

inclusões de zircão, herdado da b¡otita, as quais permaneceram incólumes em relação às

alteracões.

A fluorita é freqüente e chega alcançar conteúdos de atê 1o/o modal na maioria das

amostras analisadas. Apresenta-se segundo duas modalidades(Fl1 e Fl2). A Fl1 forma cristais

anédr¡cos, mu¡to finos, intimamente associados à alteração(descalcificação) do plagioclásio.

O tipo 2(Flz) é comumente anédr¡co a subédr¡co, fino a médio e ocorre tanto associado à

b¡otita e à clor¡ta(Clr), quanto como grãos isolados e disseminados na rocha. Ambos

apresentam-se nas colorações incolor e lilás.

O topázio, por sua vez, é menos abundante nessa variedade do que na facies

SMGP. Ocorre como minúsculos grãos, intimamente associados ao plagioclásio. Costuma

estar presente nas porções desse mineral pouco efetadas por sericitizaçäo+muscovitização,
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visto o seu desaparecimento, ao que tudo indica, deve-se a graus elevados dessas

alterações, fato que coincide, mais ou menos, com o aparecimento da cassiterita(ver

adiante), neste e nos outros granitóides estudados.

A allanita é pouco freqüente e está ausente em algumas amostras. Apresenta-se

como grãos anédricos, muito finos, os quais mostram-se alterados. Encontra-se, quase

sempre, associada às fases filossilicáticas, em especial, à clorita(Cl2). O rutilo é raro e,

ocorre como minúsculos grãos isolados, dispresos na rocha. A esfalerita forma crista¡s

anédricos, finos e em estreita relação com a biotita e clorita alteradas, dispondo-se,

preferencialmente, ao longo dos planos de clivagens das mesmas.

A cassiterita forma cristais anédricos, finos, zonados e, às vezes, maclados. À luz

natural exibe coloração castanho-avermelhada ou caramelada, enquanto que em nicóis

cruzados apresenta cores de interferências altas, caracterfticas, traduzidas pela mistura de

azul, verde intenso, vermelho e amarelo(Prancha 20; Fotos e, f). Ocorre tanto associada ao

quartzo 3 e à muscovita(Mv2), quanto mostra-se ¡nt¡mamente vinculada à clorita oxidada, à

semelhança do que ocorre na facies BSGIA e no clorita-siderofil¡ta-muscovita-quartzo

greisen associados ao maciço granitóide Antôn¡o Vicente.

5.4,2.2- Ordem de Cristalizaçäo

O exame de seções delgadas voltado para o entend¡mento da ordem de separação

das fases minerais primárias a partir do magma permitiu estabelecer que:

1) as fases minerais representadas por zircâo e minerais opacos(MOP1) parecem ter sido as

primeiras a cristalizar, a exemplo do que foi comentado em relação aos granitóides dos

outros maciços.

2) no que se refere ås fases essenciais- quartzo, feldspato potássico e plagioclásio- é muito

d¡ffcil estabelecer qual a ordem exata, v¡sto que a intensa microclinização aliada å

alb¡tização e muscovitização que afetaram essa Íocha mascararam as relações entre essas

fases minerais.

3) do mesmo modo, o momento de separaçåo da biotita é diffcil reconstituir, uma vez que a

mesma foi, quase que inteiramente, reequilibrada e/ou substituída por clorita(Cl2).

Entretanto, a ocorrència localizada de biotita e/ou clorita intersticiais em relação ås fases

essenciais, indica, pelo menos em parte, uma cristalização posterior às mesmas.

5.4.3- Aplito(AAFG)

Essa variedade foi assim designada por apresentar, em amostra de mão, uma

textura com aspecto sacaróide peculiar(conforme descrito por Bater & Jackson,1987). Suas

relações de contato não foram observadas diretamente no campo. Entretanto, presume-se
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que esteja alojado no contexto do SMGP, visto que o único afloramento observado situa-se

no åmbito deste granitóide.

A Tabela 5.2 mostra a composiçäo modal dessa rocha e a Figura 5.2 sua distribuiçäo

composicional nos diagramas Q-A-P e Q-(A+P)-M'(Streckeisen, 1976).

No diagrama Q-A-P observa-se que é uma rocha tipicamente álcali-feldspato

granftica e de características hipersolvus(Tuttle & Bowen, 1958), uma vez que o plagioclásio

de composição albltica é claramente tardi a pós-magmático. No diagrama O-(A+P)-M' nota-

se que essa rocha "plota" muito próximo da areste O-(A+P), evidenciando o seu caráter

francamente holo-leucocrático(M'<5%).

Essas caracterlsticas demonstram que essa rocha representa a facies mais

evoluída do maciço e que foi gerada a partir de um lfquido muito diferenciado e

extremanente silicoso.

5.4.3.1- Textuta e M¡neralogia

Apresenta textura hipidiomórfica heterogranular fina a méd¡a, com tendência

porf¡rftica e coloraração branca a creme esbranquiçada(Prancha 21; Fotos a, b). Consiste

essencialmente de quartzo(1, 2 e 3) e feldspato potássico(1 , 2 e 3), sendo ecessórios zircão

minerais opacos e rutilo. Sericitatmuscovita(Mv1), albita e musciv¡ta(Mv2) são fases tardi a

pós-magmáticas.

De acordo com a morfologia e a granulação o quartzo apresenta-se em, pelo menos

três variedades. O primeiro tipo está representado por cristais mais grossos e subédricos,

ora formando agregados, ora como grãos isolados, imersos na matr¡z mais fina. Mostra-se,

algumas vezes, fraturado e, localmente, hospeda inclusões de feldspato potássico(Fk.1). O

segundo tipo constitui a matriz. Apresenta-se como gräos subédricos, finos, embora,

ocorram, em menor escala, cristais anédricos e euédricos. Localmente, alguns grãos exibem

inclusões de feldspato potássico(Fkr). O terceiro tipo, está representado por quartzo

intersticial, pÍ¡ncipalmente, em relação ao t¡po 2 e ao feldspato potássico1.

O feldspato potássico, do mesmo modo que o quartzo, apresenta-se segundo três

variedades, as quais foram diferenciadas com base na morfologia e na granulação. O tipo

1(Fk1) corresponde aos cristais mais grossos(fenocristais), É invariavelmente pertítico,

sendo mais comuns as pertitas tipo "band" e "patch perthites"(Alling, 1932, 1938). Mostra-se,

parcialmente, substituído por ser¡citatmuscovita(Mvr), albita("chess-board albite"),

muscovita(Mv2) e por argilo-minerais. O par sericita+muscovita(Mv1) se desenvolve,

preferencialmente, nas zonas albíticas das pertitas e nas "chess-board albite". Não foram

observados grãos maclados. O segundo tipo(Fkr) está representado por grãos anédricos a

subédricos, finos, que constituem a maior parte da matriz, juntamente com o quartzo 2. É,
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v¡a de regra, mais empobrecido em pertitas do que o tipo 1, sendo os t¡po mais freqüentes

a "patch perthite". As maclas, também, não foram observadas. O terceiro tipo(Fk3) é

anédrico e tem disposição intersticial.

Dentre as fases acessórias, o zircão é a mais comum, embora não seja abundante.

Forma minúsculos cristais anédricos a subédricos, dispostos aleatoriamente na rocha. Os

minerais opacos e o rutilo são escassos. Ambos ocorrem como finíssimos gråos anédricos

dispersos aleatoriamente na rocha.

Quanto aos produtos de alteraçöes tardi a pós-magmáticas, a albita é ma¡s

abundante. Ocorre ora de forma intergranular entre os contatos de dois ou mais grãos de

feldspato potássico, formando agrupamentos semelhantes a "dedos" e "måos'(dispostos

como invadindo o cristal "hospedeiro) e como.coroas trocadas"(Dall'Agnol, 1980; Teixeira e

Dall'Agnol, 1991 ; Borges, 1997), ora como alb¡ta 'chess-board", substituindo o feldspato

potássico(Smith , 1974) e, às vezes, como 'swapped rims"(Smith 1974).

O par sericitatmuscovita(Mv1) e muscovita 2 ocorrem em aglomerados de lamelas

anédricas(mais finas) a subédricas(cristais mais grossos), as quais encontram-se

substituindo claramente a albita tardia(mais ¡ntensamente) e o feldspato potásico. Ao que

tudo indica, essas alterações estão associadas a dois eventos de autometassomatismo

potásico que afetaram os granitóides, os quais foram intermediados por um outro de

natureza sód¡ca, do mesmo modo que em relação aos demais granitóides desse maciço.

Os argilo-minerais mostram-se fracamente desenvolvidos. Formam finas "pelfculas"

semelhantes a nuvens superpostas aos cristais de feldspato potássico, atruindo-lhes um

aspecto "sujo".

5.4.3.2- Ordem de Cristalizaçäo

O estudo pehográfico realizado com vistas à caracterização da ordem de

cristalização magmática das fases minerais estudadas permitiu estabelecer o seguinte

quadro:

1) Zilcão, minerais opacos e rutilo certamente são fases precoces, visto que

ocorrem, algumas vezes, como inclusões em cristais de quaÍzo e feldspato potáss¡co.

2) O feldspato potássico deve ter se separado do magma um pouco antes do

quartzo(tipos 1 e 2), uma vez que, embora, localmente, é observado como inclusöes nos

mesmos.

3) As demais fases estão associadas ao estágio de alterações tard¡ a pós-

magmáticas.
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5.4.4- S¡derof¡lita-Clorita-Muscovita-QuarEo Greisen(SGMQGS)

O SCMQGs foi observado em apenas um afloramente, na zona de contato entre a

facies SGMv e as rochas metassedimentares do Grupo São Felix(Anexo 25). Nesse local, o

afloramento estudado consiste de blocos, náo tendo sido possível deduzir a forma do corpo,

nem, tampouco, as suas relações de contato. Entretanto, acredita-se que se trata de restos

de uma cúpola do SGMv, greisenizada pervasivamente.

No que se refere à tipologia, pode ser cons¡derado como mica-quartzo

gre¡sen(Scherba(1970) ou mica greisen pobre em quartzo(Figura 3.9), de acordo com a

classifìcação de Kilhne et al., 1972(ln: Stemprok, 1987).

5.4.4.1- Textura e M¡neralogia

Apresenta aspecto maciço, textura hipidiomórfica, heterogranular, granulação fina a

média e coloração cinza escura a negra(Prancha 21; Fotos c, d). Consiste essencialmente

de quartzo(em grande parte vinculado à intensa silicificação ocorrida durante a
greisenização), muscovita, clorita e siderofilita. Como fases minerais residuais primárias

ocorrem z¡rcão e minera¡s opacos, sendo fases tard¡as, subord¡nadas, albita, fluorita e

cassiterita(Tabela 5.3). Em relações greisens comentados no maciço granitóide Antônio

Vicente, guarda muitas semslhanças com o clorita-siderofilita-muscov¡ta-quartzo greisen

associados às facies BSG e suas variedades BSGT e BSGIT, diferindo dos mesmos apenas

pelo mênor conteúdo de siderofil¡ta.

O quartzo ocorre como grãos anédr¡cos, finos médios e grossos, sendo, contudo

mais comuns as dimensões médias. Desenvolvem contatos retos a irregulares e mostra-se,

às vezes, deformado, cujas evidências são traduzidos pela presença de fraturas, bem como

por uma moderada extinção ondulante. Essas caracterlsticas se assemelham muito ao

quartzo tipo 1 descrito nas facies SMGP e SGMv.

A muscovita(mica branca) ocorre como lamelas anédricas e, às vezes, subédricas,

desde dimensões mu¡to finas até médias, as quais tem distribuição ampla na rocha,

ultrpassando os limites outrora ocupados por plagioclásio e feldspatos potássico, chegando,

mesmo, a afetarr o quartzo, clorita e siderofilita, aos quais substitui parcialmente. Exibe

relevo ondulante e mostra-se oxidada. Pelas suas características corresponde à Mv2

descrita nos granitóides deste mac¡ço.

A clorita corresponde à Clz comentada nos granitóides. Apresenta-se como lamelas

anédricas a subédricas, sendo porém mais comuns restos de cristais anédricos de

granulação fina. Costuma estar alterada para siderofilita e muscovita e encontra-se, por

vezes, oxidada. Exibe pleocroismo moderado, variando de verde abacate(Z e Y) a verde

claro(Z). Localmente, hospeda inclusões de zircäo.
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A siderof¡lita, pelas evidências texturais, formou-se às expensas da clorita, que por

sua vez, se originou, em grande parte, às custas da biotita primária e, em menos escala, a

partir do plagioclásio e do feldspato potássico(todos totalmente substituídos nesse estágio).

Apresenta-se como lamelas anédricas ligadas à clorita alterada(Prancha 21; Foto e)'

ocorrendo, por vezes, intercrescida e/ou ao longo dos planos de clivagem da mesma.

Mostra-se, também, vinculada à muscovita. Exibe pleocrolsmo mu¡to fraco, variando de

castanho pál¡do(Z e Y) a incolo(X).

Tabela 5.3. Composiçáo modal do "siderof¡lita' - clorita-
muscovita-quartzo greisen(SCMQGs). Maciço

Mocambo. Tr=

VARIEDADE SCMQGS
AMOSTRA NN-GM.23^

MINERAISIo/o)

QUARTZO 47
MUSCOVITA 35
CLORITA 10
SIDEROFILITA Tr
ALBITA Tr
SERICITA+/-
MUSCOVITA

06

ztRcAo Tr

MINERAIS OPACOS Tr
CASITFRITA Tr
o 100
A o
Þ 0
o 100
A+P 0
M' 0

IIERO DE PONTOS 1400

O zircão é um mineral acessório comum e, ao que parece, representa uma fase

residual primária, precoce, que resistiu à intensa alteração que culminou com a

greisenização do granitóide precursor desse greisen(SGMv). Forma minúsculos cristais

subédricos a euédricos, os quais encontram-se associados às fases máf¡cas e, às vezes,

ocorre como ¡nclusões na clorita, desenvolvendo nftidos halos pleocróicos'

Os minerais opacos apresentam-se como finos cristais, geralmente, anédricos, os

quais costumam estar relacionados às fases m¡cáceas e à cassiterita, especialmente,

quando esta encontra-se um pouco alterada.

A fluorita é muito freqüente, embora nunca ultrapasse de 1% modal' Forma tanto

cristais anédricos vinculados às fases filossilicát¡cas, quanto grãoss anédr¡cos a subédr¡cos,

isolados e dispersos na rocha. Nesse últ¡mo caso, exibe freqüentemente minúsculas
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inclusðes de um mineral não identificado oticamente(Prancha 21; Foto 0. Em ambos os

casos, apresenta-se nas modalidades incolor e lilás.

A cassiterita é uma fase comum em todas as amostras estudadas. Forma minúsculos

cristais anédricos a subédricos, os quais ocorrem em agregados reunidos com clorita,

muscovita, siderofilita e fluorita. A luz natural, ex¡be coloração castanho

avermelhada(caramelada), enquanto que a nicóis cruzados, mostra cor de interferência alta,

característica, variando, em um mesmo cristal, de azul-esverdeado cintilante a rosa-

avermelhado e amarelo(Prancha 22; Fotos a, b).

A albita é mu¡to escassa e ocorre como restos que foram poupadas pela intena

muscovitização reinante durante a gre¡senizaçåo.

Essas caracterfsticas texturais e mineralóg¡cas permitem deduzir que esse greisen foi

formado a partir da intensa alteração pervasiva da facies SGMv. lsso é justificado pelo fato

dos mesmos guardarem muitas semelhanças entre si.

5,4,5- Discussão e considerações finais

Esse maciço encerra facies granitóides muito diferenciadas e bastante afetadas por

alterações tardi a pós-magmáticas de natureza essencialmente pervasiva. Elas constituem,

ao que tudo indica, restos de uma cúpola greisenizada que se mantém na topografia do

maciço. Além dos granitóides e diques aplfticos, um corpo de greisen ocorre no contato

entre a facies SGMv e rochas metassedimentares pertencentes ao Grupo Såo Felx. Tanto a

facies SGMv, quanto o greisen hospedam mineralizações de cassiterita e fluorita, que

ocorrem em pequenos agregados e disseminadas nessas rochas. Além disso, a facies

SMGP abriga conteúdos relativamente expressivos de topázio(até 5%) e teores,

subordinados de fluiorita(até l%), sendo, entretanto desprovida de cassiter¡ta. Esse fato é

uma constante nos granitóides desse e dos outros maciços estudados. Nos granitóides

onde o topázio está presente, a cassiterita é rara ou está ausente. A presença de fluorita é

comum em ambos os casos.

Tabela 5.4 resume as principais caracterfsticas petrográficas das facies granitóides e

greisen associados a esse maciço.



Facrcs lnenas tsssenctaß¡

' plag¡oclásio
' feldspato potássico
(mlcroclina peftíticå)

' plag¡oclás¡o
' feldspato potássico
(m¡crocl¡na pertÍtica)

M¡nerak

5C¡tclcs

quaflzo
' teldspato potåssico
(m¡crocl¡na perlítica)

AC€SSOnOS

quafEo

' m¡nera¡s opacos

' m¡nerâ¡s opa@s

scrìcrrl, rfrusr¡rvrrã,çr(Jf rkr, fl(¡(,flla, ePl(Jo(o, pPazro!
feldspato potáss¡co(microclina pertftica), albila,
siderof¡lita m¡nerais opâcos, allânita, quatro,
carbonato e argilGm¡nera¡s.

ZIfGK'
' m¡ne€¡s opac¡s
' nlilo

sengl¡a, muscovt¡a¡,gon(4, ÍuoÍttå, ropalztol
feldspato potássico(microcl¡na pertlt¡ca), alb¡ta,
s¡derofilita, m¡nerâis opacos, esfalerita, allan¡tr,
quaEo, cåssiterita e arg¡lo-minerais.

zlrcðo

seflcÍa. mus@vlf¿r, feEspa(o polasst@(mlcntc[na
pertftica), albita, siderofilila minera¡s opacos, e
arg¡lo-minerais.

senc|la, muscovÍa, doflÈt, slderoñl a, quarEo, alb¡ta
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-lopàzro e FuoÍt¿r
d¡ssem¡nados

-cass enta e Fluor¡ta: efn
agregados e dissem¡nadas.

Auserte
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5.5- Qulmica Mineral

No contexto deste maciço foram realizadas através de microssonda eletrônica 20

análises pontuais quantitativas(WDS) em amostras de granitóides, assim discriminadas: 04

de biotita 03 de clorita, 12 de muscovita, 07 de plagioclásio e I de feldspato potássico

pertítico e 04 de albita pertítica. Além disso, efetuou-se 04 análises em mica

branca(muscovita) e 04 em clor¡ta, pertencentes ao siderofil¡ta-clorita-muscovita-quartzo

greisen. Exectou-se, ainda, análises semi-quantitativas(EDS) através de microscopia

eletrônica de varredura, as quais envolveram essenc¡almente a caracterizaçåo de fases

minerais acessórias, incluindo os minerais opacos, em amostras de granitóides(22 análises)

e de greisen(05 anålises).

5.5,1- Análisee químicas através de Microssonda Eletrônica

5.5.1.1. Análiees químicas em Biotita

Os resultados analfticos obtidos para esta fase mineral, bem como suas fórmulas

estruturais encontram-se no Anexo 26.

As análises revelam que os dois cristais estudados, pelo menos nas áreas

analisadas, apresentam algumas diferenças composicionais importantes' O gråo 1 mostra

conteúdos médios mais baixos de SiO2, Al2O3, K2O, L¡2O e F e mais elevados de TiOz,

FezOs, FeO, MnO e MgO. Entretanto, apresentam valores de XFe equivalentes, variando

entre 0,97 e 0,98.

Quando as análises dos dois grãos são lançadas no diagrama catiônico

(Alvr+Fe3*+T¡4*) - Mg - (Fe2*+Mn2*) de Foste(1960 b), Figura 112 deste trabalho, observa-se

que as composiçöes dos mesmos "plotam" no campo das micas trioctaédricas do tipo

siderofilita e lepidomelana de pegmatitos(campo lVa).

No diagrama Alvr versus Mg/Mg+f,e2' de Guidotti(1984), Figura 5 5, observa-se que

as composiçöes da biotita "plotam' na região composicional compreendida entre a

composição da annita aluminosa e da siderofilita, embora com nítida tendência para essa

últ¡ma. Observa-se, ainda, um claro trend de variação composicional entre as análises 1 e 4,

em que as quantidades de Alv aumentam sistematicamente no sentido da análise 1 para a

de número 4. lsso é demonstra o importante papel desempenhado pelo Alvr no sftio

octaedral em substituição ao Fe 2* e ao Mg2*.

Em relação à Figura 5.6(Nockolds, 1947), nota-se que as composições incidem no

campo '1" , referente à biotita associada à muscov¡ta+topázio+fluorita, etc. Este fato é

concordante com que foi observado nos estudos petrográficos, visto que a facies hospedeira

dos gråos estudados(facies SGMv), é portadora de quantidades significativas de muscov¡ta

e fluorita, com quantidades subordinadâs de topázio. Entretanto, conforme visto no ítem
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Aspecfos Petrográficos, desse capítulo, essas fases säo claramente tardias e estão

vinculadas ao estágio de alterações tardi a pós-magmáticas.

l=noto|'lta
Its¡þl¡lo m¡nGdom
lll=llolllo ld6o
lv=s|d.þflo c 1æl-

mclfio
lvo=,nlca |rlældå<tlco

dô Pc3molllos
lvbÐlco lrþclo&lco

dc Oro¡õ

Figura 5.4.- Diagrama triangular Mg -

R2* - R3* de Forster(1960b), mostrando

a relaçäo entre Mg, Fe2*(Mn2*) e (Alvr,

Fe3* , Ti4*¡ em micas trioctaédricas e a
posiçäo ocupada no diagrama pelas

análises de biotita da amostra NN-GM-

24, da facies SGMv do maciço

granitóide Mocambo.

lgo ¡üo 3¡ oo,¡+ re
F-Al +Fe +Tl

zo B 2+o ,+
R =te +Mri

Figura 5.5.- Diagrama Alvrversus Mg/(Mg+Fsz. ¡

de Guidotti(1984) mostrando a distribuiçäo

composicionalda biotita da amostra NN-GM-24,

da facies SGMv do maciço granitóide Mocambo.

A= annita; B=flogopita; AF= flogopita aluminosa;

AA= annita aluminosa; $= siderofilita;

E= Kz(MgÁl2XAl4Si4O2o(OH)4.

o.t o.a 0.5 0.6 0.7 0.0

Mg/(Mg+Fel

Figura 5.6.- Diagrama triangular Mg-(Feo+FezOs)-

Al2Os baseado em Nockolds(1947) mostrando as

composiçÕes de biotitas em diferentes

associações minerais, Campos: I = biotita

associada à muscovita+topázio+fluorita+etc.; ll =

biotita näo acompanhada por outras fases

máficas; lll = biotita associada à hornblenda,

piroxênio e/ou olivina. As análises constantes no

diagrama são da amostra NN-GM-24 da facies

SGMv do maciço granitóide Mocambo.
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Quando as composições dessa mica säo "plotadas" no diagrama (FeO+MnO) -

l0xTiOz - MgO(Nach¡t, 1994. ln: Borges, 1997), Figura 5.7, nota-se que a composição dos

quatro pontos analisados incidem no campo das micas magmáticas reequilibradas(campo

"8"). lsso reforça, em parte, as observações acima e indica que a mica em questão é uma

fase que foi formada no estágio de alterações tardi a pós-magmáticas, a partir do

reequillbrio de uma mica precoce e secundária(clorita 2), que por sua vez, se originou às

expensas de uma biotita primária.

Em relação ao diagrama MgO-FêOr - AlzOg de Nockolds(1947) e Gokhale(1968),

Figura 5.8, verifica-se que duas análises incidem no campo das biotitas magmáticas e duas

totalmente fora dos campos composicionais definidos por Nockolds(op. cit.), embora dentro

do campo das biotitas magmáticas de Gokhale(1968). lsso contraria as observação

petrográficas e permite conclui-se que esse tipo de diagrama näo se presta para a

interpretaçåo da natureza desse tipo de mica.

Figura 5.7.- Diagrama triangular (FeO+MnO) -

(1OxTiOz) - MgO de Nachit(1994) mostrando a

distribuigåo composicional da biotita da amostra

NN-GM-24, da facies SGMv do maciço

granitóide Mocambo. A = campo das micas

magmáticas; B = campo das micas magmáticas

reequilibradas.

FeO+MnO

Figura 5.8.- Diagrama triangular FeOr - MgO -

Al2O3 mostrando a projeçäo composicional da

biotita da amostra NN-GM-24, da facies SGMv

do maciço granitóide Mocambo. As linhas

cheias delimitam o campo composicional de

biotitas de rochas fgneas conforme(Nockolds,

1947) e a linha tracejada separa biotitas

magmáticas de biotitas metamórfico-

metassomáticas, conforme Gokhale(1 968).

604030fr
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lOxTiOz
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5.5.1.1.1 - Glassificação e Representação Gráfica

Para a classificação e representação gráfìca da mica em questão, foi utilizado o

diagrama apresentado por Tischendorf et al.(1997; pg. 825), Figura 5.9. Nesse diagrama

observa-se que uma análise(análise1) incide inteiramente no campo da siderofilita(análise 1,

grão 1) e uma no campo da protolitionita(análise 2, grâo 2), embora muito próximo da linha

limítrofe entre este campo e o da siderofilita. As outras duas restantes plotam inteiramente

no campo composicional correspondente a protolitionita(análises 3 e 4, grão 2). Além disso,

o conjunto de todas as análises situa-se no quadrante das Li-Fe micas(quadrante lV). Nota-

se, ainda, um nítido t¡end de variação composicional no sentido da análise 1 para a análise

4, proporcionado, principalmente, pelos conteúdos de Fe2* Fe3* que decrescem

sistematicamente no mesmo sentido, enquanto os de de Alvre Li crescem. Como ambos os

grãos foram originados a partir de uma mesma fase mineral(clorita 2), esse trend de

variação composicional reflete, ao que tudo indica, diferentes intensidades de alteração da

clorita(Cl2). Além disso, o sistemático aumento nos teores de F e Li no sentido da análise 1

paÊ a análise 4, indica que a siderofilita(gräo 1) deve representar uma fase intermediária

entre a clorita 2 e a protolitionita, visto que há uma nítida tendência de crescimento dos

conteúdos desses elementos, nos estágios mais avançados das alterações tardi a pós-

magmáticas.

o-o I -o

Mg-Li

Figura 5.9. Diagrama Mg-Li vs. Fer+Mn+Ti-Al"' de Tischendorf et al.(1997) mostrando a distribuição

composicionalda biotita da amostra NN-GM-24, da facies SGMv do maciço granitóide Mocambo.
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5.5.1.2- Análises químicas em Feldspato potássico

Para essa fase mineral foram executadas duas análises pontuais em feldspato

potássico pertítico da amostra NN-GM-56A da facies SMGP, seis em feldspato potássico

pertítico e quatro em albita pertítica da amostra NN-GM-24 da facies SGMv. Deve-se

ressaltar que os grãos analisados correspondem ao feldspato potássico pertltico

2(microclina pertítica 2).

5.5.1.2.1 - Composiçäo química

As análises, as fórmulas estruturais e as proporçõpes Ab-Or-An encontram-se no

anexo 27.

Na análise do diagrama Ab-Or-An(Figura 5.10), observa-se que entre os pontos

analisados há uma variação composicional mínima entre as porções correspondentes ao

feldspato potássico pertltico. Nota-se que as composiçÕes são dominantemente potássicas,

onde a molécula ortoclásio varia entre 95 e 99%, a molécula albita entre 1 e 5Vo e a
molécula anortita é igual a 0o/o. Nota-se, ainda, um discreto trend composicional mostrando

um empobrecimento na molécula ortoclásio no sentido das análises 1, 3, 4 e 6 para a 2. As

análises 7, 11 e 10 ocupam posições composicionais intermediárias. As porções

correspondentes à albita pertítica, mostram composições mais variáveis, oscilando entre

65(análise 8) e 100%(análise 12). A molécula ortoclásio varia desde 0 até 35%, enquanto

que a de anortita é igual a 0o/o. lsso é reflexo, ao que tudo indica, das relaçöes de troca

entre Na e K em decorrência dos processos de substituição, que culminaram com a

formação das pertitas dos tipos "film", "vein" e "band", ocorridos durante o estágio de

alterações tardi a pós-magmáticas.

Figura 5.10- Distribuição composicional

do feldspato potássico da amostra NN-

GM-564 do maciço granitóide Mocambo

no diagrama triangular Ab-Or-An.
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5.5.1.3.- Análisee químicas em Plagioclåsio

O estudo do plagioclásio envolveu 07 análises pontuais, sendo 04 na amostra NN-

GM-564, da facies SMGP e 03 na amostra NN-GM-24, da facies SGMv. Os resultados

analíticos encontram-se no Anexo 28.

5.5.1.3.1 - Gomposição química

Em termos composicionais, as análises correspondente à amostra NN-GM-564

mostram um conjunto praticamente homogêneo, onde a molécula albita varia entre g8 e

99o/o, â de anortita entre 0 e 1o/o e a de ortoclásio é igual a 1%(Figura 5.1 1 ).As análises

referentes à amostra NN-GM-24 apresentam um intervalo de variaçäo um pouco mais

amplo, onde a molécula albita oscila entre 93 e 99%, a de anortita situa-se entre 0 e 7o/o,

enquanto que a ortoclásio varia de 0 a 1o/o. Deve-se ressaltar, entretanto, que essas

composições correspondem a grãos de plagioclásio 1(Pl1), que encontram-se intensamente

afetados por alterações tardi a pósmagmáticas. Em outras palavras, säo grãos que

apresentam-se descalcificados e que , portanto, não refletem suas composições

magmáticas originais.

Figura 5,11- Distribuiçäo composicional do plagioclásio da amostra NN-GM-56A do maciço granitóide

Mocambo no diagrama triangular Ab-Or-An.

5.5.1.4- Análises quimícas em Muscovita

Em relaçäo à muscovita foram efetuadas 16 análises pontuais, as quais foram assim

discriminadas: 09 análises da amostra NN-GM-564(SMGP), 03 análises da amostra NN-

GM-24(SGMv) e 04 análises do SCMQGs. Ëm todos os casos a muscovita analisada refere-
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se à muscovita 2(Mv2), conforme visto no ítem aspectos petrográficos. Os resultados

analíticos obtidos encontram-se no Anexo 29

5.5.1.4.1 - Composição química

A análise do anexo 29 e da Figura 5.12 mostra que, independentemente da facies

granitóide ou do greisen estudados, a muscovita não exibe uma grande variação

composicional. Na Figura 5.12 observa-se que a muscovita da facies SMGP e do SCMQGs

tende a ser empobrecida em Si, Ti e Mg em relação à muscovita da facies SGMv. Os teores

de FeO tendem a ser mais baixos nas análises da facies SMGP relativamente às análises

da facies SGMv. As quantidades de Mg são muito variáveis na facies SMGP , chegando a

ser iguais a 0,00 em algumas análises, embora seu conteúdo na facies SGMv seja mais

elevado do que aqueles da maior parte das análises da facies SMGP. Os conteúdos de Na

são mais ou menos eqüivalentes para o conjunto das análises, enquanto que aqueles de K

variam amplamente, mas tendem a ser mais elevados nas análises da facies SMGP. Os

valores de XFe são semelhantes em boa parte das análises e oscilam entre 0,880 e 1,00.
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Figura 5.12- Representaçäo composicional catiônica das muscovitas das facies SGMv e SMGP e do

SCMQGS do maciço granitóide Mocambo nos diagramas Si-Alr(a); Mg-Alr(b) Ti-Alr(c); XFe-Alr(d); K-

Na(e).

5.5.1.4.2- Substituiçöes

As Figuras 5.13 e 5.14 mostram um baixo grau de substituiçåo fengítica(a análise

número I da amostra NN-GM-24, facies SGMv, anexo 29, nâo foi plotada no diagrama da

Figura 5.13 devido possuirvalor negativo da variável [(ntvr -Z¡+ZT|]). Observa-se ainda, um

grau relativamente alto da substituição Alvr por Fe3* (Fe3* -+Alv'¡ para a muscovita da facies

SMGP e do SCMQGs. Dessa forma, o excesso de carga provocado pela substituição

fengítica é compensado pela entrada dos íons divalentes Mg e Fe2*. Nas muscovitas

estudadas, observa-se que apenas o Mg contribuiu para essa substituição, visto que, de

acordo com as Figuras 5.13 e 5.14, o ferro estrutural está essencialmente no estado

trivalente.
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Figura 5.13- Representaçäo composicional da muscovita das facies SMGP e SGMv e do SCMQGs do

maciço granitóide Mocambo no diagrama Alrv versus [(Rlvr-Z)+ZTi] de Cathelineau(1982), modificado

de Dias(1987). ln: Simões(1992).
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Figura 5.14- Representação composicional das muscovitas das facies SMGP e SGMv e do SCMQGs

do maciço granitóide Mocambo no diagrama Mg-(Si-6+Ti), modificado de Dias(1987). ln:

SimÕes(1992).

Os graus de substituições fengitica e paragoníticas podem ser avaliados a partir do

diagrama % da molécula celadon¡tica versus o/o da molécula paragonítica(Figura 5.15).

Nele, nota-se que a substituição paragonítica é muito reduzida, enquanto que a substituição

fengítica, dada pela % molécula celadonítica, é ausente, uma vez que os valores dessa

variável såo todos negativos nas muscovitas estudadas.

Figura 5.15- Representação gráfica das percentagens das moléculas paragonfticas e celadoníticas

presentes nas muscovitas das facies SMGP e SGMv e do SCMQGs do maciço granitóide Mocambo,

de acordo com SimÕes(1992). % mol. paragonita= 100xNa/(Na+K); %mol. celadonita= 100x(Si-6)/2.

5.5.1.4.3- Classificação e Representação Gráfica

A exemplo das muscovitas dos granitóides e gre¡sen do maciço Antônio Vicente, as

composiçÕes das muscovitas em questäo foram lançadas no diagrama [(Fer+Mn+T¡)-Alvr]

versus (Mg-Li) de Tischendorf et al.(1997), Figura 5.16. Nele veriflca-se que as análises
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incidem inteiramente na årea composicional da fengita, embora muito próximo à linha

limftrofe com a área da Li-fengita, no quadrante das Mg-Al micas.

Figura 5.16- Dishibuição composicional

das muscovitas das facies SMGP e SGMv

e do SCMQGS do maciço granitóide

Mocambo no diagrama [(FeT+Mn+Ti)-(Mg-

Li)], de classificaçäo composicional e

nomenclatura de micas trioctaédricas e

dioctaédricas de Tischendorf et al.(1997).

5.5.1.4.4- Origem

Os estudos petrográficos realizados em seçöes delgadas de amostras das facies

SGMv e SMGP e do SCMQGs mostraram que tefuralmente trata-se de micas brancas,

secundár¡as, formadas às expensas da biotita primária, no estágio de alteraçÕes tardia pós-

magmáticas.

Os dados qulmicos quando lançados no diagrama triangular Mg-Ti -Na de Miller et

al.(1981), Figura 5.17, mostram que a composições da muscovita estudada incidem

predominantemente no campo correspondente à muscovita primária, especialmente as

análises da facies SGMv e do SCMQGS, embora algumas análises "plotem" no campo das

muscovitas secundárias, principalmente as amostras da facies SMGP. Comparativamente

às muscovitas estudadas por Miller et al.(1981), Monier et al.(1984) e Simões(1992), essa

muscovita, em termos do seu quimismo, tem tanto afinidas com as muscovitas

primárias(visto que apresenta conteúdos relativamente elevados de Ti e Na), quanto com as

muscovitas secundárias, uma vez que seus teores de Al, Mg e Si são compatíveis com as

mesmas. Assim, a partir do quimismo näo é possíveldiscernir claramente a origem da dessa

muscovita. Entretanto, os dados petrográficos indicam uma origem inequivocamente

secundária. lsso é reforçado pelo fato de certas análises de muscovitas, texturamente

secundárias, apresentadas por Miller et al.(1981; Figura 2b, pg 28), incidirem no campo das

muscovitas primárias.

No que se refere à muscovita da facies SMGP, quatro amostras incidem no campo

das muscovitas secundárias, duas no vértice do Na e três na ârea composicional

r+Èln+Ti-AlYl

¡bF¡ Mica¡

flt¡g Lil
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correspondente às muscov¡tas primárias. As quatro análises que incidem no campo das

muscovitas primárias, embora sejam enriquecidas em Na são pobres em Ti, bem como

exibem baixos conteúdos de Si, Al e Mg, o que contraria a condiçäo de muscovita primária,

quando comparadas com aquelas estudadas por Miller et al.(1981). As análises 5 e 8(Anexo

29) possuem conteúdos de Ti e Mg iguais a 0,00 e os seus teores de Na são relativamente

elevados. lsso explica o seu posicionamento no diagrama em questão. Além disso, as

características texturais de todos os gräos de muscovita, aqui estudados, säo tipicamente de

muscovitas secundárias(ver aspectos petrográficos desse capítulo).

Figura 5.17- Distribuiçåo composicional das muscovitas das facies SMGP e SGMv do maciço

granitóide Mocambo no diagrama triangular Mg-Ti-Na de Miller et al.(1981). P=campo composicional

das muscovitas primárias; S= campo composicionaldas muscovitas secundárias.

5.5.1.5 - Análises químicas em Clorita

Um resumo àcerca das principais caracteristicas do grupo da clorita foi apresentado

no capftulo 3 deste trabalho.

No åmbito deste maciço foram executadas 07 análises pontuais em grãos de clorita

associada ao estágio de alterações tardi a pós'magmáticas(Clr). Os grãos analisados dizem

respeito à facies granitóide SGMv e ao SCMQGs. Os resultados analíticos e as fórmulas

estruturais encontram-se no Anexo 30.

5.5.1.5.1 - Composição química

Na análise do diagrama Alrv versus Alvr (Figura 5.18a; Anexo 30) observa-se que,

para o conjunto das análises, as quantidades catiônicas do Alrv oscilam entre 1,666 e 2,067,
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enquanto que as de Alvr variam entre 0,381 e 0,703. No se refere a cada grão, em

separado, nota-se que naquele da fac¡es SGMv(análises 5 a 7) essas variações

composicionais são muito elevadas se cons¡deradas, de um lado, as quantidades de Alrv

observadas nas análises 5 e 6 e, de outro lado, na 7, O mesmo é válido para as quantidades

de Alvr. Nesse caso, nota-se uma correlação negativa entre essas duas variedades,

caracterizada pelo aumento do Alrv e decréscimo de Alvr, no sentido das de números 5 e 6

para a 7 . Em relação às análises do SCMQGs, verifìca-se um estre¡to campo de variação

composicional. Quando såo considerados os dois grupos, nota-se que as quantidades

catiônicas de Alrv e Alvr do SCMQGs säo semelhantes àquelas das análise 5 e 6 da facies

SGMv, sendo, porém muito diferentes daquelas da de número 7.

A Figura 5.18b revela que na clorita da facies SGMv há uma nltida correlação

negativa entre o Alvr e os cátions bivalentes(Fe2* + Mg2*), caracterizada pelo aumento nas

quantidades catiônicas do primeiro e diminuiçáo naquelas dos cátion bivalentes no sentido

da composição 5 para a 7, com a de número 6 ocupando uma pos¡ção intermediária no

"trend". Quando consideradas as análises do SCMQGs, em separado, nota-se uma discreta

correlação negativa entre as duas variáveis em queståo, definida pela elevação nas

quantidades de Alvr e redução dos valores de (Fe2* +Mg2*), no sentido das composições 2, 3

e 4(de um lado) e a análise 1(por ouko lado). O mesmo é observado na Figura 5.18c(Alvl

versus Fe2*).

Para o conjunto das análises, as observações comentadas acima, em relaçäo aos

hês diagramas, mostram que paralelamente ao decréscimo de Alrv no sftio tetraedral(Figura

5.18a), ocorreu uma diminuição nas guantidades dos cátions bivalentes(Fe2* e Mg) no sítio

octaedral(principalmente o Fe2*; Figuras 5.18b e 5.18c) e um aumento do conteúdo de Alvl

no sftio octaédral. Essa feiçäo é, ainda, mais ev¡dente nas análises da facies SGMv.

Especialmente no que se refere as análises da clor¡ta da facies SGMv(Anexo 30), nota-se

que concomitantemente a diminuição do Allv no sftio tetraedral ocorre um aumento nas

quantidades de Si, no sentido das análises 5 e 6 para a 7, compensando a vacåncia, nesse

sftio, de¡xâda pela diminuição do Alrv.

Em relação às composições da clorita do SCMQGs, embora não sendo tão evidente,

quanto aquelas da clorita da facies SGMv, as observações acima são válidas.

A Figura 5.18d mostra uma correlaçåo positiva entre Alrv e os cátions bivalentes(Fe2*

+ Mg), tanto para o conjunto de todas as análises, quanto para cada grupo, em separado,

caracter¡zada pela redução nas quantidades de Alrv e dos cátions bivalentes, confirmando

que a diminuiçåo do Alrv foi acompanhada por uma redução nas quantidades de (Fe2*

+Mg2*), especialmente na clorita do SGMv, visto que entre as análises do SCMQGs essa

correlação é muito fraca.
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No diagrama Alrv versus Fe/(Fe+Mg), Figura 5.18e, nota-se, para o conjunto das

composições, gue enquanto o Alrv varia, a razâo Fe/Fe+Mg permanece praticamente

constante. Essas características qulmicas são similares àquelas observadas nas cloritas dos

granitóides dos maciços Antônio Vicente e Velho Gulherme e se assemelham com as

características das cloritas estudadas por Borges(1997), mas destoam daquelas observadas

em cloritas estudadas por Hey(1954), Foster(1962), Cathelineau & Nieva(1985), Kranidiotis

& Maclean(1987), Cathelineau(1987) e Zang & Fyfe(1995).

Na Figura 5.18f, do mesmo modo que na Figura 129e, observa-se que, para a

totalidade das análises, a razão Fe/(Fe+Mg) é praticamente contante, enquanto que as

quantidades de Alvrvariam amplamente, especialmente na clorita da facies SGMv.

Na Figura 5.18g verifica-see uma nítida correlação negativa entre Si+Alvr e os cátion

bivalentes(Fe2* + Mg'*), principalmente na clorita da facies SGMv. lsso reforça, mais uma

vez, o fato de que a diminuição das quantidades do Alrv no sltio tetraedral foi acompanhado

por uma redução nos cátion bivalentes(Fe2* e Mg) e por um aumento do Alvr no sítio

octaédrico(conforme visto anteriormente). Assim, a Figura 5.189 evidencia a razâo da

correlação negativa observada acima(Figuras 5.18b e 5.18d).
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Figura 5.18- Diagrama catiônicos mostrando a

distribuição composicional da clorita da facies

SGMv e do SCMQGS do maciço gran¡tóide

Mocambo. (a) Alrv versus Alvr; (b) (Fez. +Mgz*¡

versus Alvr; (c) Fe2* versus Alvr; (d) 1Fe2* +Mgz*¡

versus Allv; (e) Fez' \Fe2* +Mg2*) versus Al'u; (0

Fez'riezn *Mg'* ) versus Rlvr.; (g) (Fe2* +Mg2*¡

versus 1Si+nlvr¡.
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5.5.1.5.2-Classificação e Representação Gráfica

Para a classificação e representação da clorita em queståo utilizou-se o método de

Hey(1954), a exemplo das cloritas dos granitó¡des dos outros maciços. Assim, de acordo

com esse autor, a clorita em tela, pelas suas características químicas, pertence ao grupo

das cloritas não oxidadas, visto que seus conteúdos de FezOs são inferiorês â 4o/o.

Quando suas composições foram lançadas no diagrama Si vs. Fê¡otar) /(Fe2*+Mg2*)

de Hey(op. cit.), Figura 5.19, observa-se que a da clorita da facies SGMv e apenas uma da

clorita do SCMQGs incidem no campo da pseudothuringita. Três composições da clorita do

SCMQGs não foram plotadas devido possuírem quantidades catiônicas de Si inferiores a

2,00.
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Figura 5.19- Diagrama Six Fê(rorar) /(Fez*

+ Mg2*) de Hey(1954) mostrando a

distribuiçäo composicional da clorita do

SGMv e SCMQGS do maciço granitóide

Mocambo.

o.o
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5.5. 1.5.3- Condiçöes de Gristal izaçâo

Conforme comentado em relação aos granitóides dos outros mac¡ços, de acordo com

Cathelineau & Nieva(1985), var¡ações nas quantidades de Alrv com a temperatura a razões

Fe/(Fe+Mg) constantes, podem propic¡ar um bom geotermômetro. De fato, os gräos de

clorita analisados, mostram uma pequena var¡açåo nos valores de Alrv e apresentam, por

outro lado, razöes Fe/(Fe+Mg), praticamente constantes. Tomando-se por base essas

caracteristicas composicionais, utilizou-se a equaçäo de Cathelineau(1988) para se estimar

a temperatura de cristalização da clorita estudada, obtendo-se os seguintes resultados: 1) a

clorita da facies SGMv ostenta quantidades de Alrv ente 1,666 e 'l,gg7, os qua¡s

correpondem a um intervalo de temperatura de cristalização entre 476,490C e 579,460C; 2) a

clorita do SCMQGs possui valores de Alrv entre 1,973 e 2,067, que equivale a um intervalo

de temperatura de cristalizaçäo entre 57334oC e 603,600C.

Essas temperaturas devem corresponder àquelas de cristalização da clorita

estudada e säo concordantes com as obtidas em estudos realizados por diversos autores,

apartir do estudos de química mineral e de inclusöes fluidas, em fases minerais de depósitos

hidrotermais, associadas a rochas granitóides, pegmatitos e a corpos de greisens, bem

como através da interpretaçåo do equilfbrio de fases( Scherba, 1970; Haapala, 1977:

Haapala & Kinnnunen(1979; Durisova, 1978, charoy, 1979 e Naumov & lvanova, 1980, ln:

Stemprok, 1987; Kinnaird, 1985; Kinnaird et al., 1985a; Cathelineau, 1986; Thomas &
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Sponer, 1985 e 1988, ln: Strong, 1988; Witt, 1984, ln: Taylor & Pollard, 1988; Pollard et

a|.,1989; Borges, 1997) e estão dentro dos limites do campo de estabilidade da clorita de

ambientes metamórficos(facies xisto verde/grau baixo) conforme Winkle(l977; pgs 49 e

52).

Elas são, também, equivalentes às temperaturas de cristalização estimadas para a

clorita da facies BSG do maciço Antônio Vicente e do CSMQGs a ele associado(ver capítulo

3, deste trabalho).

5.5,2- Análises químicas através de Microscopia Eletrônica'

No foram efetuadas 25 análises, envolvendo as amostras NN-GM-564' da facies

SMGP(15 análises), NN-GM-24, da facies SGMv(05 análises), e NN-GM-234 de clorita-

siderofi lita-muscovita-quartzo greisen(05 anál¡ses).

Na amostra NN-GM-56A identificou-se zircão, tveitita/yttrofluorita, fluorcerita,

monazita-(Nd), pseudo-ixiolitaiferro-columbita e wolframoixiolita. Na amostra NN-GM-24 as

fases investigadas foram: fluor¡ta, tveit¡taiyttrofluorita e yttrocerita. E na amostra NN-GM-23A

foram estudadas esfalerita e fluorcer¡ta.

alZircão

As principais caracterfsticas óticas desse mineral, sua ordem de cristalizaçäo e

origem foram comentadas no ftem Aspeclos Petrográficos, deste capítulo. No estudo

através de MEV foram realizadas 03 anál¡ses em dois grãos da amostra NN-GM-564, mas

não foram confeccionadas imagens. Assim, seráo apresentadas apenas suas principais

caracterlticas químicas.

O Anexo 31 revela que os dois grãos analisados não exibem variações significativas.

O grão 1(análise 1) mostra-se ma¡s empobrecido em Zr e mais enriquecido em Y' Yb e Dy

do que o grão 2(análises 2 e 3). Nele näo foram analisadas as quantidades de Pb' Th e U.

b) Tveitita-(Y)/Yttrofl uorita

Essa fase foi caracter¡zada nas amostras NN-GM-56A(análises 4, 5, 6 e 7; Anexo 31)

e NN-GM-24(análises 3 e 4; Anexo 32), Figura 5.20(a ,c). Na Figura 5.20a observa-se que

se trata de um gräo anédrico, fraturado e de coloração cinza, que mostra-se uma estreita

relação com a alteração da biotita primária para siderofilita. Nota-se, também, que esse grão

abriga diversas outras fases minerais, representadas por fluorcerita-(Ce), monazita-(Nd) e

epidoto, que devem corresponder à exsoluções da mesma v¡nculadas a alteração da fase

micácea que as contém. Observações realizadas através de microscopia ótica revelaram

que, no seu aspecto, essa fase lembra muito a fluorita. Na Figura 5 20c essa(s) fase(s)
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ocorre(m) como zonas internas da fluorita, representando, ao que trudo indica, variações

composicionais da mesma.

Nos Anexo 31 e 32, nota-se que as composições dessa fase não mostram variações

importantes. Entretanto, uma comparaçäo entre as análises das duas amostras, revela que

a fase da amostra NN-GM-564(Anexo 3l) é mais enriquecida em Y e mais empobrecida em

Ca e F do que a fase da amostra NN-GM-24. Na realidade, a composição dessa última

amostra tende mais à composição da fluorita.

É importante lembrar que por falta de dados sobre a estrutura cristalina, as

designaçôes tveitita-(Y)/yttrofluorita foram extraídas da literatura, a partir da comparação

entre o quimismo das fases aqui estudadas e aquelas apresentadas por Jones et al'(1996;

pg 351).

c) Fluorcerita-{Ce)

Essa fase foi detectada nas amostras NN-GM-564 da facies SMGP e NN-GM-234 do

SCMQGs. Conforme observado na Figura 5.20a, comentada acima, a fluorcerita da amostra

NN-GM-564, ocorre ¡nt¡mamente associada a tveitita-(Y)/yttrofluorita sendo, portanto, de

origem secundária. Em relação àquela da amostra NN-GM-234, não se dispôem de

imagem.

As análises da amostra NN-GM-56A envolveram dois gräos(grão 1=análise I e grão

2=análise 9; Anexo 31), enquanto que na amostra NN-GM-23A, apenas um grão foi

analisado(análise 5; Anexo 33). No Anexo 31, nota-se que o grão 1 apresenta conteúdos

mais reduzidos de ce, La e F e ma¡s elevados de Nd do que o grão 2. comparativamente à

composição daquela da amostra NN-GM-234(Anexo 33), observa-se que o grão desta

amostra contém quantidades menores de La e F em relação aos dois grãos da amostra NN-

GM-564, maior teor de Ce e menor de Nd do que a do grão 1 e conteúdo mais elevado de

Nd do que a análise do grão 2 da amostra NN-GM-564.

Do mesmo modo que em relaçäo às fases minerais comentadas acima, sua

designaçäo teve por base comparações com dados da literatura(Jones et al.' 1996).

d) Monazita-Nd

A exemplo da fluorcerita-(Ce), a monazita ocorre intimamente associada com a

tve¡tita-(Y)ryttrofluorita(Figura 5.20a) e corresponde, também, a uma fase secundária. Sua

presença só foi detectada na amostra NN-GM-564.

Quimicamente, representa uma fase do tipo monazita-Nd(Jones et al. ' 1996), visto

que contém 9,98% de Nd, além de Ce(29,45%) e La(11,02o/o). Afora esses elementos,

possui cerca de 1 ,28o/o de Sm(Anexo 31).
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€) Pseudo-ix¡olita/Ferro+olumbita

Essa fase fo¡ detectada apenas na amostra NN-GM-56A(Figura 5.20b). O Anexo 31

mostra que se trata de uma fase óxido que ostenta quantidades apreciáveis de Nb(47,214% a

48,45%), conteúdos moderados de Fe(12,72o/o a '13,260/ol e Ta(6,43% a 8,34o/o) e reduzidos

teores de Mn e Ti. Comparativamente às análises de fases minerais óxidos, ricas em Nb,

apresentadas nâ literatura, esta fase pode corresponder tanto à uma pseudo-ixiol¡ta, quanto

à uma ferro-columbita, ambas do grupo da columbita-tantalita(Foord, 1982; pgs. 206-210).

f) Wolframoixiol¡ta

Do mesmo modo que a fase comentada acima, só foi detectada na amostra NN-GM-

564(Figura 5.20b). Quimicamente, conesponde a um mineral com quantidades significativas

de Nb( 29,55%), W(16,95%), Ta(16,10%) e Fe(12,32o/o), baixos conteúdos de Mn(2,19%) e

reduzidos teores de Ti(Anexo 31). Essas caracterfst¡cas químicas, quando comparadas com

aquelas apresentadas na literatura, sè assemelham muito com a compos¡çáo da

wolframoix¡olita apresentada por Foord(1982). Entretanto, de acordo com esse autor essa

designação não fo¡ ace¡ta pela lMA, tendo sido considerada como uma provável Nb-

wolframita.

g) Fluorita

Dois grãos de fluor¡ta foram analisados, ambos na amostra NN-GM-24' mas nåo

foram obtidas imagens dos mesmos. Sabe-se, todavia, que a fluorita é uma fase Claramente

secundária, conforme v¡sto no ltem Aspecfos Petuográf¡cos deste capftulo. Os cristais

analisados correspondem a fluorita 2.

Quim¡camente, as duas anál¡ses representam uma fase cuja composiçáo é muito

próxima à da fluorita pura, uma vez que ¡ncorpora apenas reduzidfssimas quantidades de Y,

Th, P, Si e Al, sendo F e Ca seus componentes essenciais(Anexo 32).

h) Yttrocerita(?)

Esta fase foi caracterizada apenas na amostt'a NN-GM-24 e, do mesmo modo que

para a fuorita, não foram efetuadas imagens da mesma.

O Anexo 32 indica que se trata de uma fase que contém quantidades um pouco

elevadas de F(29,19%), 0(23,30%), Ca(18,86%) e Ce(11,06%), conteúdos modestos de Y,

Nd e La(6,54%, 6,210/o e 4,47o/o, respectivamente) e baixfssimos teores de Si' Ti e Al.

Compativamente às composições qulmicas de fases minerais semelhantes, apresentadas

na literatura, observa-se que näo há uma correspondência perfeita. A composição que mais

se aproximou foi a da Yftroceria(Ca, Ce, Y, La)Fg . nHzO), apresentada por Jones et

al.(1996; pg. 351). De qualquer modo, a fase aqui estudada' difere da mesma,
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principalmente, pela presença de Nd. Com relação ao conteúdo de HzO na Yttrocerita, nada

pode ser dito, visto que as análises através de MEV não fornecem esse dado.

i) Esfalerita

Sobre essa fase, foram realizadas quatro análises em cristais distintos pertencentes

à amostra NN-GM-23A. No que se refere a sua origem, sabe-se que a ela ocorre

intimamente associada a alteração da biot¡ta primária, juntamente com outras fases

relacionadas a essa alteração(ver Aspecfos Petrográficos, deste capítulo), tendo, portanto,

uma natureza secundária, relacionada ao estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas.

Quimicamente, os grãos analisados não exibem var¡ações importantes. Mostram

conteúdos elevados de Zn(62,52% a 63,61 %) em relação ao Fe(5,1 1 % a 6,50%), indicando

que sua cristalização ocorreu em condições de temperatura não muito elevadas, e uma

análise exibe quantidades vestiginais de Pd e Al(análise 2, anexo 33).

Figura 5.20. (a) aspecto microtextural da

tveitita-(Y)/yttrofluorita, fluocerita-(Ce) e

monazita presente na amostra NN-GM-564,

da facies SMGP; (b) aspecto microtextural

mostrando o relacionamente entre a

pseudoixiolita/ferrocolumb¡ta e a

wolframixiolita da amostra NN-GM-

564(facies SMGP); (c) aspecto microtextural

evidencìando a relaçäo entre fluor¡ta,

tveit¡ta/yttrofluor¡la e ytrocerita presentes na

amostra NN-GM-24, da facies SGMv.
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5.6- Geoquímica

Os dados químicos de rocha total apresentados na Tabela S.S(Anexo 34)

correspondem às principais facies petrográficas identificadas no âmbito do maciço granitóide

Mocambo e à um corpo de greisen a ele associado.

5.6.1 - Características Gerais

No conte)do deste maciço nota-se que os granitóides estudados correspondem à

diferenciados extremamente evoluídos, os quais encontram-se afetadas, em diferentes

intens¡dades, por alteraçöes tardi a pós-magmáticas e possuem teores de S¡O2, superiores e

75%. Excetua-se a isso, o corpo de greisen que possui teores de SiOz levemente inferior e

igual a 7 4,94o/o. No que d¡z fespeito aos pr¡ncipais óxidos ma¡ores, os grânitóides

apresentam, de um modo geral, conteúdos de TiOz,AlzOs, MgO, CaO e PzOs semPre muito

baixos e inferiores aqueles da média dos granitos(Le Maitre, 1976), as quantidades de K2O

são ligeiramente mais elevadas e as de Na2O são eqüivalentes. Em relaçäo aos elementos

menores e traços, contém altos teores de Rb(média entre 785,50 e 936'61ppm), Z( méd¡a

entre 117,5 e 163,50ppm), Y(média de 79,0 a 218,0ppm), Zn(média entre 105,0 e 247ppm)

e F(média entre 1300 e 14.500ppm) , conteúdos moderados de Nb(média entre 75,83 e

125,93ppm), Ga(média entre 31,50 e 36,50ppm), W(média entre 81,83 e 182'56ppm) e

Th(média entre 51 ,60 e 83,24ppm) e baixas concentrações de S(média entre 18'0 e 2l '0
ppm), Cl(não detectado nas facies SGMv, Aplitica e SCMQGs e média de 360,0ppm na

facies SMGP), Tâ(média enhe 10,68 e 18,39ppm), Hf(média entre 6,77 e l2'28ppm)'

U(média enhe 17,35 e 20,4lppm), Sn(média entre 10,5 e 69,0ppm), Mo(média entre 2,9't e

23,91ppm) e Ba(média enhe 27,50 e 42,0ppm, exceto na facies SMGP que esse elemento

apresenta teor médio igual a 31Qppm). Os elementos terras raras ocorrem em conteúdos

sempre ba¡xos(exceto o Ce), embora aqueles de ETRL sejam , em geral, mais elevados do

que aqueles de ETRP. O greisen, por sua vez, mostra-se, relativamente aos granitóides,

enriquecido em de Fe2O3. As razões Rb/S(média entre 39,77 e 46,83), Rb/Ba(média entre

22,30 e28,56, exceto na facies SMGP que é ¡gual a 2,69) e Th/U(média enÎe2'84 e 4'29)

são, geralmente altas, enquanto as razões K/Rb(média entre 33,68 e 60,83) são baixas se

comparadas com aquelas dos granitos cons¡derados normais(Shaw, 1968).

5.6.2- Saturação em Alumina(lSA)

Embora as rochas do mac¡ço possuam conteúdos de AlzOs inferiores aqueles da

média dos granitos(Le Maitre, 1976), em termos da aluminosidade, os granitóides são

essencilamente peraluminosas, com as razões dos conteúdos moleculares NK/A variando

entre 0,52 e 0,67 e as razões A/CNK sendo superiores a 1 e alcançam 1,78 na facies

SMGP(Fisura 5.21).
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Figura 5.21- Diagrama binário A/CNK versus Nl(A(Maniar& Piccoli, 1989) mostrando a distribuiçåo

das facies granitóides do MGM, com baseado nos índices de Shand(lSA).

5.6.3 - Afinidade Tectonomagmát¡ca e Tipologia

Uma referência aos diversos autores que apresentaram sugestÕes com o intuito de

caracterizar a tipologia de granitóides e a paleoambiência geológica de colocação dos

mesmos foi apresentada no capítulo 3.

Nos Diagramas clássicos Y-Nb, (y+Nb)-Rb e Ta-Yb de Pearce et al.(1984), Figura

5.22(a, b e c, respectivamente), nota-se que as composiçÕes dos gran¡tóides estudados

incidem preferenc¡almente, nos campos correspondentes aos granitóides intra-placas.

Entretanto, no d¡agrama Rb-Y+Nb, uma amostra da facies SMGP incide fora desse campo,

mas muito próximo ao limite entre o mesmo e o campo correspondente aos granitóides sin-

colisionais.
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Figura 5.22- Diagramas discriminantes de

paleoambiência tectônica de Pearce et

al.(1984) mostrando a distribuiçäo das

amostras dos granitóides do MGM (a) Y-

Nb; (b) [Nb+YI-Rb; (c) Yb-Ta.

Como visto nos capítulos 3 e 4, os granitó¡des tipo-|, altamente fracionados, podem

ser distiguidos de granitóides tipo-A utilizando-se o parâmetro de discriminação

Zr+Nd+Ge+Y, uma vez que para um dado grau de fracionamento, os gran¡tos tipo-A

apresentam conteúdos mu¡to mais altos desses elementos incompatíveis do que aqueles do

tipo-l(Whalen et al.(1 987).

Assim, no que diz respeito aos granitóides deste maciço, os dados químicos

referentes a esses elementos foram lançados nos diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs.

(K2O+Na2O)/CaO, de Whalen et al.(op. cit.), Figura 5.23. Observa-se que a totalidade das

amostras incide no campo composicional correspondente aos gran¡tos tipo-4, conf¡rmando

as observaçöes de Whalen et al.(1987).

No diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (Fer/MgO), dos mesmos autores, Figura 5.24 deste

trabalho, que expressa o grau de fracionamento, nota-se que a todas as amostras "plotam"

no campo dos granitóides tipo-A.

O diagrama 10.000Ga/Al vs. (K2O+Na2O)/A|2O3 de Whalen et al.(op cit.), modificado

por Rämö & Haapala(1995), que exprime a tipologia e o grau de alcalinidade ou fndice

agpaítico, Figura 5.25, mostra que as amostras incidem inteiramente no campo

correspondente aos granitos tipo-A, de natureza subalcalina.

Com base na subdivisão proposta por Eby(1992), os dados qulmicos referentes aos

granitóides estudados foram "plotados" nos diagramas discriminantes Y-Nb-Ce e Y-Nb-3Ga,

Figuras 5.26(a, b). Em ambos os casos, as amostras incidem preferencialmente no campo

correspondente aos gran¡tóides tipo-A2. É exceção à isso a rocha aplltica que incide no

campo dos granitóides tipo-Ar. Esse fato pode ser decorrente dos muito mais baixos valores

de Y na amostra analisada. Uma hipótese alternativa pode ser atrubuída à erros analiticos

ou, ainda ao linmite entre os dois campos ter sido definido estatisticamente, possibilitando
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que certas anál¡ses de granitóides Tipo-42 possañ cair no campo correspondente aos

granitóides Tipo-A1.

Figura 5.23- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (K2O+Na2O)/CaO

de Whalen et al.(1987) mostrando a distribuiçäo

composicional das amostras das principais facies

granitóides do maciço granitóide Mocambo.

Figura 5.24- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y contra

(Fe(total)/MgO) de Whalen et al.(1987)

mostrando a distribuiçäo composicional das

amostras das principais facies granitóides do

maciço Mocambo.

Figura 5.25- Diagrama 10.000Ga vs.

(K2O+Na2O)/A|2O3 de Whalen et

al.(1987), modifìcado por Rämö &

Haapala(1995) mostrando a tipologia

e o grau da alcalinidade/indice

agpaltico das principais facies

granitóides do maciço granitóide

Mocambo.
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Figura 5.26 Diagramas triangulares Y-Nb-Ce(a) e Y-Nb-3Ga(b) de Eby(1992) mostrando a

distribuição composicionaldas principais facies granitóides do maciço granitóide Mocambo.

5.6.4- Outras Feiçöes Geoqufmicas

O diagrama S¡O2 vs. FeO*/(FeO*+MgO), Figura 5.27a, mostra uma discreta

correlaçäo positiva entre as duas variáveis em queståo, definida pelo aumento dos

conteúdos de SiOz e da razão FeO*/(FeO.+MgO) no sentido da facies SMGP para a facies

aplítica, com a facies SGMv ocupando uma posição intermediária no "trend". Esse

comportamento demonstra, ao que tudo indica, gue a facies SMGP representa o termo

menos evoluldo no âmbito desse maciço, enquanto que a rocha aplítica corresponde ao

diferenciado mais evoluído.

Na Figura 5.27b nota-se que as quantidades de GaO e de NazO tendem a diminuir

no sentido da facies SMGP para as facies SGMv e aplito(exceto no que se refere à análise

número 4 da facies SGMv; Tabela 5.5, Anexo 34). Os mais reduzidos conteúdos de CaO na

facies SGMv e no aplito devem-se, ao que tudo indica, ao fracionamento do plagioclásio no

estágio magmático, bem como ao caráter mais hololeucocrático dessas duas facies em

relação à facies SMGP. Além disso, as mais baixas taxas de plagioclásio säo encontradas

nessas facies(ver ltem Aspectos Petrográficos deste capltulo). No que se refere à análise de

número 4, verifica-se que as quantidadas de CaO e de NazO fogem desse comportamento.

Entretanto, dados de química mineral revelaram que o plagioclásio pertencente à mesma

mostra composição variável, com as quantidades da molécula An variando entre An o ê Añz

(ver ítem Qulmica Mineral deste capltulo). lsso pode explicar, pelo menos em parte, o

comportamento diferenciado dessa amostra em relaçäo às demais analisadas.
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Figura 5.27. Diagramas retangulares mostrando a

distribuiçåo composicional das principais facies granitóides

do maciço Mocambo: (a) SiOz vs. FeO*/(FeO.+MgO); (b)

CaO vs.Na2O.

A Figura 5.28, ilustra a correlação entre os conteúdos de Sr e os de NazO no åmbito

das facies granitóides do maciço. Observa-se que assim como no caso da Figura 5.27b hâ

uma tendência de diminuição nos teores de Sr e NazO no sent¡do da facies SMGP para as

facies SGMv e aplito, evidenciando que o Sr acompanha o CaO no estágio magmático,

comportando-se como elemento compatfvel durante a diferenciaçäo magmática. E esse

comportamento, assim como o do Ca, ao que tudo indica, foi controlado pelo fracionamento

do plagioclásio, bem como deve-se, adicionalmente, às menores quant¡dades modais dessa

fase mineral nas facies granitóides SGMv e aplito. Do mesmo modo que em relação ao Ca,

a quantidade mais elevada de Sr na amostra de numero 4 da facies SGMv deve estar ligada

a composiçäo do plagioclásio nessa amostra, onde as quantidades da molécula An variam

entre Ano ê An7.

Figura 5.28- Diagrama Sr-NazO mostrando a distribuição composicional das amostras das principais

facies granitóides do maciço granitóide Mocambo.
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As razões l(Rb entre de 300 a 150 são consideradas normais para granitos (Shaw,

1968). Do mesmo modo que os granitóides dos maciços granitóides Antônio Vicente e Velho

Guilherme, nesses granitóides, as razões l(Rb da totalidade das amostras s¡tua-se aba¡xo

de 100 e acima de 2O(Figura 5.29a). Os teores médios de KzO variam entre 4,O3%(facies

SMGP) e 6,38%(facies aplito), com a facies SGMvc possuindo valor intermediário e igual a

4,53%. Os Conteúdos de Rb variam aleatoriamente e a facies SGMv exibe os mais elevados

e os mais ba¡xos teores, os quais oscilam ente 628,34ppm e 942,65ppm(Tabela 5.5, Naxo

34). O greisen ostenta quantidades elevadas de Rb(936,61ppm).

Nas Figuras 5.29b observa-se que Rb e Sr variam aleatoriamente. Os mais elevados

conteúdos médios de Sr são encontrados na facies SMGP(21ppm) e os mais baixos na

facies SGMv(13ppm). Entretanto,em valores absolutos, a amostra de número 4 apresenta a

maior concentração desse elemento(23ppm).

A Figura 5.29c, mostra as composições dos granitóides do maciço situam-se no

campo dos granitóides extremamente diferenciados (El Bouseily & El Sokkary, 1975).

Entretanto, as duas amostras da facies SMGP "plotam" um pouco afastadas do vértice

correspondente ao Rb no sentido do vértice do Ba, enquanto as demais formam um

agregado localizado muito próximo do máximo de Rb.

O Zr ocorre em concentrações relativamente altas nesses granitóides e

greisen(Tabela 5.5, Anexo 34), comportando-se, portanto, como elemento incompatível

durante a diferenciação magmática, razão pela qual mostra teores mais elevados nos

diferenciados mais tardios, representados pelas facies SGMv e aplitica. No diagrama Rb-

Z(F¡gura 5.29d) nota-se uma discreta correlação positiva entre o Zr e e Rb, caracterizada

pelo aumento nos conteúdos desses dois elementos no sent¡do da facies gran¡tóide

evoluída(SMGP) para os diferenciados mais evoluídos(facies SGMv e aplito). É exceçäo a

¡sso a amostra de número 4, que embora hospede as mais altas concentraçöes de Zr,

comporta os mais reduzidos teores de Rb como visto anteriormente. No greisen observa-se

concentrações de Zr e de Rb eqüivalentes às facies granitóides mais evolufdas do maciço.

As razöes ZrlRb são invariavelmente baixas e situam-se entre 0.1 e 0.4, embora para a

maioria das análises esse intervalo seja entre 0.1 e 0.2(Figura 5.29d).

O diagrama Zr-Hf(Figura 5.29e) mostra uma nítida correlação positiva entre esses

elementos, especialmente entre os granitóides, caracterizada pelo aumento nas

concentrações de ambos no sentido da facies SMGP para a facies aplito, com a facies

SGMv ocupando uma posição aproximadamente intermediária no "trend". No diagrama Zr-

TiOz(não apresentado) isso não ocorre e a distribu¡ção das análises é mais ou menos

errática.
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No diagrama U-ïh(Figura 5.29f), nota-se que as concentrações de Th variam mais

amplamente do que àquelas de U. Observa-se, ainda, uma discreta correlação positiva entre

os conteúdos ambos, cracterizada pelo aumento nas quantidades de U e de Th no sentido

da facies SMGP para as facies SGMv e aplito, atingindo a concentração máxima no

greisené(Tabela 27; Figura 140e). As razões médias U/Th são sistematicamente baixas e

inferiores a 0,5(SMGP=0,35; SGMv=0,23; Aplito=0,34; SCMQGs=O,25, o que indica tratar-se

de granitos HHP.
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Figura 5.29- Distribuição composicional das amostras das principais facies granitóides do maciço

granitóide Mocambo nos diagramas (a) Rb-K; (b) Rb-Sr; (c) Rb-Ba-Sr(El-Bouseily & Sokkary, 1975);

(d) Rb-Zr; (e) Zr-Hf; (0 Th-U. Os campos 1 a 5 do diagrama Rb-Ba-Sr correspondem a dioritos,

granodioritos e quartzo dioritos, granitos anômalos, granitos normais e granitos extremamente

diferenciados.
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Tomando-se por base o fato de que os granitóides desse mac¡ço apresentam-se

alterados em diferentes graus por processos tardi a pós-magmáticas, tal qual os granitóides

dos maciços Antônio Vicente e Velho Guilherme, e considerando que o F e o Cl

desempenham importante papel nos fluidos residuais magmáticos e tardi a pós-

magmáticos(Fuge, 1972; Bailey, '1977 i entre outros) é necessário analisar o comportamento

desses elementos nos granitóides em questão, bem como em relação a outros elementos a

eles associados.

A Tabela 5.5(Anexo 34) moska que o Cl só foi detectado na amostra de número 2 da

facies SMGP, onde ocorre com 72O ppm. No restante das análises ele está ausente ou

ocorre em baixlssimos conteúdos, abaixo do l¡m¡te de detecção do método analítico utilizado

nas análises(ver ftem metodologia no capitulol deste trabalho)' O F' por sua vez, ocorre

s¡stematicamente em quantidades variáveis e elevadas para o conjunto das análises. Possui

as concentrações mais elevadas na facies SMGP(12.000ppm a 17.000ppm), sendo as mais

baixas encontradas no greisen(1.300ppm). Os dados da Tabela s.s(Anexo 34) mostram que

os conteúdos de F decrescem sistematicamente no sentido do SMGP para o aplito e, desse,

para o greisen. O SGMv ocupa uma posição ¡ntermediária entre o SMGP e o aplito. Esse

comportamento é coerente com os dados petrográficos, visto que a facies SMGP hospeda

quantidades algo expressivas de topázio(até 5% modal) e de fluorita(em torno de 1%

modal), enguanto que na facies SGMv as concentraçöes desses minerais são menos

expressivas(fluor¡ta em torno de 1a/o e traços de topázio). Nas demais variedades - aplito e

scMQGs- essas fases m¡nera¡s nåo foram detectadas. Assim, nesse maciço, as principais

fontes de F nos granitóides são topázio e fluorita. As fases micáceas são de fato mu¡to

probres nesse elemento(ver ítem Química Mineral deste capitulo).

A exemplo do que foi comentado no capítulo 3(ftêm Química de Rocha Total)' de

acordo com Bailey(1977), às fases minerais primárias maiores de granitóides tais como

b¡ot¡ta e, subordinadamente, hornblenda, muscovita e quartzo hospedam cerca de 30% a

90% do F, mas reconhece que ocasionalmente fases minerais menores tais como apatita,

titanita, fluorita, microlita, pirocloro, topázio, turmalina, fluor¡ta, bastnasita, ambligonita,

espodumênio, criolita, etc, possam contribuir com mais de 50% de F, notadamente quando

presentes em granitos ricos em F e em zonas de "roof' de origem

metassomát¡cas(apogranitos). No caso dos granitóides estudados, os dados de campo e as

caracterfsticas petrográfìcas - escassez(restos) ou ausência de fases primárias tais como

b¡otita e hornblenda e o elevado grau de desenvolvimento de paragêneses de alterações

tardi a pós-magmáticas - indicam que se trata, pelo menos em parte, de uma cúpola

metassomática, a qual mostra-se melhor representada pela facies SGMv e pelo SCMQGS.

Nesse caso, caberiam às fases secundárias o papel de receptores de F, especialmente as
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m6as brancas, fluorita e topázio. Entretanto, conforme visto no ltem Qulmica Mineral(deste

capítulo) as fases micáceas são extremamente pobres em F. Assim, topázio e fluor¡ta

representam as principais fases portadoras de F nesses granitóides. Além disso' a presença

da paragènese fluorita+topázio+muscovita+clorita+siderof¡lita e a sua relação com

conteúdos ¡mportantes de F, nessese granitóides é um bom ¡ndicativo de que os granitóides

do maciço foram colocados em nfvel crustal alto, entre 1Km e SKm(Bailey(1977)'

No que diz respeito ao comportamento do F e Cl durante a evoluçåo magmát¡ca dos

granitó¡des do maciço, os dados qufmicos de rocha total(Tabela 5.5, Anexo 34)'

demonstram que enguanto o F é expressivo, o Cl é ausente na ampla maioria das amostras.

De acordo com Fuge(1977), o CI por possuir uma baixa solubilidade na fusäo silicática e

uma foÍte afinidade com as fases aquosas associadas, é concentrado nos minerais

formados precocemente, enquanto que o F por possu¡r forte af¡n¡dade com a fusão se

enriquece nos minerais formados tardiamente. Esse comportamento do F e do Cl é coerente

em relaçóes aos granitóides estudados, visto que os mesmos representam diferenciados

tardios, efremamente evolufdos, pobres em fases minerais máficas primárias(as quais

representariam as fases precoces hospedeiras preferenciais de Cl), sendo essa, portanto, a

principal hipótese para explicar a quase que total ausåncia de cloro nesses granitóides.

A Figura 5.30a mostra, para o conjunto das amostras, que F e Sn desenvolvem uma

clara correlação negativa, definida pelo decréscimo dos conteúdos de F e pelo aumento nas

concentraçôes de Sn no sentido da facies SMGP(diferenciado considerado menos evoluído)

para as facies SGMv e aplftica e, dessas, para o SCMQGs. É digno de nota que as

amostras com os ma¡s elevados conteúdos de F não correspondem àquelas com teores

mais elevados de Sn. Esse comportamento do F e do Sn se assemelha, em parte, com o

que foi observado no maciço granitóide Velho Guilherme, mas difere redondamente daquilo

que foi observado no maciço granitóide Antônio Vicente. lsso signica que nem sempre é

verdadeira a afirmativa de que as mineralizações de cassiterita eståo condicionadas à

granitóidesa com altas concentraçöes de F. Ademais, a presença de cassiterita não foi

detectada nas amostras com os mais elevados conteúdos de F(facies SMGP), tendo sido

observada, contudo, nas amostras da facies SGMv e no SCMQGs, que, embora não

possuam as mais altas quantidades de F, hospedam os maiores teores de Sn(Tabela 5.5,

Anexo 34).

Na Figura 5.30b, correspondente ao diagrama Na2O-F, nota-se uma nítida correlação

positiva entre essas duas variáveis, caracterizada pela diminuição s¡stemát¡ca nas

quantidades das mesmas no sentido da facies SMGP para a facies aplito(diferenciados

magmáticos) e, desta, para o SCMQGs. A facies SGMv ocupa uma posição intermediária no

'trend".
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Assim, os dados químicos aliados aos estudos petrográficos demonstram que

granitóides com teores expressivos de F e/ou de Cl não são necessariamente enriquecidos

em Sn e, como conseqüência, nåo são portadores de minerais de estanho e, em particular,

de cassiterita. Entretanto, granitóides com conteúdos relativamente elevados de Sn säo

geralmente mineralizados a cassiterita, independentemente de possulrem quantidades

expressivas ou não de F e/ou de Cl.
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Figura 5.30- Distribuiçåo composicional das amostras das principais facies granitóides do maciço

granitóide Mocambo e de um corpo de SCMQGs a ele associado nos diagramas (a) F-Sn; (b) Na2O-

F.

Nas Figuras 5.31(a, b), comp¡ladas a partir de Lehmann & Mahawa(1989), verifica-

se a quase totalidade das amostras de granitó¡des e greisen incide no campo das rochas

que interagiram com fluidos, com apenas uma amostra da facies SGMv "plotando" no campo

correspondente ao "trend" magmático extrapolado. Esse fato confirma as observaçöes

petrográficas e demonstra, mais uma vez, que essas rochas foram realmente afetadas por

alterações tardia pós-magmáticas decorrentes da interação fluido/rocha e indicam, também,

que tais alteraçÕes parecem ser os principais agentes controladores das mineralizações,

remobilizando e depositando cátions de elementos metálicos e, em especial, de Sn.

Conforme visto no capítulo anterior o estudo do comportamento dos elementos terras

raras tem sido objeto de diversas investigaçöes e tem ajudado a esclarecer uma série de

problemas geológicos e, em especial, aqueles de natureza petrogenética. Em função

disso, amostras representativas dos granitóides estudados e de siderofilita-clorita-

muscovita-quartzo greisen foram analisadas e os resultados analíticos obtidos encontram-se

naTabela2T.



Sn \ "Trend',
magmático

LogSn--0.34LogTiO, +0 55 +\extrapolado
.\ I

lnterogõo
com Fluido

Lâhmånn I Mahawal(1 989)

I

rFacies SMGÞ t
li,lr;ir::;:rt,l¡l',
, lt,lii,,
r SCMOGs T¡O2

305

Figura 5.31- Diagramas Sn-TiO2(a) e Sn-(Rb/Sr), compilados a partir de Lehmann & Mahawat(1989),

mostrando a distribuiçäo dos granitóides do maciço Mocambo e do SCMQGs a ele associado.

A análise da Tabela 5.S(Anexo 34) indica que os granitóides em questão mostram-se

enriquecidos em ETRL e em ETRP, em relação a abundância desses elementos na crosta

cont¡nental(Shaw et al., 1986; Condie, 1993).

A somatória das quantidades médias dos ETR nas facies granitóides SMGP, SGMv e

aplito e no SCMQGs são respectivamente 342,91,286,97 ,214,16 e 404,08(Tabela 5.6).

Na Figura 5.32 observa-se que a compos¡ções médias dos ETR nos gran¡tóides e no

greisen, normalizada para condritos(Sun, 1982), desenvolvem um padrão tipo "gaivota"

característico. Nota-se ainda, que os ETRL e ETRP mostram-se mais enriquecidos no

siderofilita-clorita-muscovita-quartzo greisen, enquanto que na facies aplito são encontrados

os mais reduzidos teores desses elementos. Verifica-se, também, que a meior anomalia

negativa do Eu encontra-se na facies aplito e a menos acentuada é mostrada pela fac¡es

SMGP. lsso demonstra que fracionamento do plagioclásio nos líquidos magmáticos foi

determinante na part¡ção do Eu, que nesses gran¡tóides(diferenciados tardios) mostra-se

quase que inteiramente empobrecidos.

Comparativamente aos gran¡tóides dos maciços granitóides Antônio Vicente e Velho

Guilherme, mostra um padrão de distribuição semelhante aqueles desenvolvidos pelos

mesmos. Entretanto, considerando a somatória total média de todas as facies granitóides de

cada maciço, observa-se que em relaçäo ao MGAV, as concentraçöes de ETR do maciço

granitóide Mocambo são nitidamente mais baixas, enquanto que em relação ao MGVG, são

claramente mais altas.

De acordo com Clark(1984) em muitos processos formadores de rochas os ETR

mostram-se dispersos, ocorrendo como constituintes menores ou traços nas fases minerais
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onde eles não são componentes essenciais. Nas rochas graníticas esses elementos

encontram-se concentrados pr¡ncipalmente nos minerais ecessórios tais como esfeno,

apatita e monazita, os quais tendem a hospedar os ETRL(Clark op. cit.). As fases minerais

maiores, formadoras das rochas tais como plagioclásio, feldspato potáss¡co e biot¡ta(nessa

ordem de abundåncia) atuam como hospedeiros dos ETR remanescentes(Condie & Lu,

1971). lsso é explicado devido os ETR possuírem um pequeno coefic¡ente de partição entre

mineral/fusão para minerais com sitios de coordenação catiônico pequeno tais como olivina,

piroxênio, magnetita e feldspatos(Henderson, 1996). Durante o resfriamento de sistemas

magmáticos básicos, onde esses elementos s¿io comuns, eles tendem a residir na fusão e

suas concentrações aumentam s¡gn¡ficativamente em sucessivas fraçöes de fusöes quando

o fracionamento dos cristais prossegue. Devido a esse comportamento, os ETR säo

refer¡dos como elementos incompatíveis(Henderson,'1 996).

No que se refere às quantidades de ETRL e ETRP contidas nos granitóides e no

greisen do maciço granitóide Mocambo, estudos realizados através de microscopia ótica,

al¡ados às análises EDS realizados por microscopia eletrônica de varredura, demonstraram

que os mesmos são portadores de uma série de fases minera¡s acessorias, hospedeiras de

ETRL(Anexos 31,32 e 33) a saber: 1) allanita epidoto, zircåo monazita e fluocerita(SMGP);

2) allanita, zircão e ytrocerita(SGMv); 3) zircäo e fluocerita(SCMQGS); 4) zircäo(aplito).

Nessas última facies nåo foram realizados estudos através de MEV e a presença de zircão

foi determinada através de m¡croscop¡a ótica.

Embora as fases .essenciais dos granitóides estudados não tenham sido analisadas

com vistas a quantif¡car seus conteúdos de ETR, tomando-se por base as consideraçöes

apresentadas por Clark(1984) e Henderson(1996), pode-se assum¡r que os principais

minerais portadores dos ETRL nos granitóides e greisen estudados são os m¡nera¡s

acessórios comentados acima. Entretanto, como ocorrem segundo finíssimos grãos e em

baixas concentrações, não foi possfvel quantificálos em termos modais. Assim, acredita-se

que as pequenas variações nos conteúdos dessses elementos, apresentadas pelos

granitóides e ge¡sen sejam uma função das quantidades modais dessas fases menores

identif¡cadas nos granitóides estudados. E adicionalmente, essas variações devem ser

decorrentes da ausência de uma ou mã¡s fases em determinada facies granitóide e greisen.

Como exemplo disso, nota-se que o aplito é sistematicamente ma¡s empobrecida em ETR

em relação às demais gran¡tó¡des e greisen devido apresentar-se esgotado na ampla

maioria das fases minerais acessórios hospedeiros desses elementos, conforme pode ser

visto no ítem Aspectos Petrográficos, desse capftulo.

Em relação aos ETRP, os estudos petrogáficos e as análises através de MEV não

permitiram a identificação de minerais portadores desses elementos, mas acredita-se que os
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mesmos possam estar contidos nas fases essenciais plagioclásio e feldspato potáassico,

embora eventualmente possam estar hospedados nas micas.

As razões Eu/Eu*, nos granitóides desse maciço são, respectivamente

13,01(SMGP), 13,01(SGMv), 13,0O(aplito) e 12,98(SCMQGS). Essas razões são muito

semelhantes àquelas apresentadas pelos granitóides e greisen associados ao MGAV e

àquelas mostradas pelos granitóides e veio hidrotermal associado ocorrentes no âmbito do

MGVG.

As razões (Lal/b)¡¡ crescem sistematicamente no sentido da facies SMGP(1,99) para

o aplito(2,86), com a facies SGMv ocupando uma posição intermediária no "trend", cujo valor

é igual a 2.38 e diminui no sentido do SCMQGS(1 ,92;Tabela 5.6).

Figura 5.32- Padrão de distribuiçåo dos elementos terras raras normalizados para condritos(Sun,

1982) do maciço granitóide Mocambo.

Tabela 5.6-. Dados de ETR referentes às principais facies granitóides e greisen associados ao

maciço granitóide Mocambo.

Facies
Granitóides

SiíGP SGMv APLITO SCMQGS

(La/Ybh 1.99 2.38 2.86 1.92
lEuJEu*) 13.01 13.01 13.00 12.98

IETRL 259,76 206,44 164,76 304,f I
TETRP 83,01 80,44 49,34 99,83

'ETR
342,91 286,97 214,16 404,08

Ê r00

c
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5,6.5-Análises Normativas CIPW

As análises normativas CIPW dos granitóides e greisen desse maciço(Tabela 5.7,

Anexo 35) foram calculadas através do soñware Minpet versäo 2.02(Richard, 1988-1995), a

partir de análises químicas de rocha total. A análise do conjunto das mesmas possibilitou as

seguintes observações:

1) os granitóides desse maciço são saturados em córindon normativo(1 ,26% a 3,58%),

diferentemente dos granitóides dos maciço Antônio Vicente e Velho Guilherme que são

dominantemente sub-saturados, embora algumas amostras possuam cór¡ndon normat¡vo

em teores equivalentes àqueles desse maciço. Essa feição decorre do fato dos mêsmos

mostrarem-se invariavelmente alterados em graus elevados. lsso é evidenciado pelo

SCMQGs, que representa o clfmax das alterações tardi a pós-magmáticas que afetaram os

granióides desse maciço, onde o conteúdo de córindon normativo ;é igual 6,56%, enquanto

que aqueles associados ao maciço granitóide Antônio Vicente exibem tsores entre

33%(CSMQGS) e 9,28%(CQGs).

2) os conteúdos de anortita são semprô muito baixos, não mostram variações importantes,

os teores mais baixos são encontrados na facies aplftica(2,09%) e os mais altos no

SCMAGS(3,75%).

3) os conteúdos de Hy tendem a ser mais baixos na facies SGMv(0,02% a 0,05%) e mais

altos no SCMQGS(O,13%). Os de magnetita sâo mais reduzidos na facies aplftica e mais

elevados no SCMQGs, enquanto que os de ilmenita såo mais ou menos eqüivalentes(0,08%

a 0,13%).

4) as razões Ab/An tendem a ser equivalentes entre os granitóides(8,26 a 10,68), exceto em

amostra da facies SGMv que exibe razão igual a 5,63.

No diagrama Q-Ab-O(Figura 5.33a) percebe-se que algumas composições

normativas dos granitóides desse maciço "plotam" dentro e outras incidem fora do campo de

86% de freqilênc¡a das razões normativas Q-Ab-Or de 1190 rochas granlticas de Winkler e

Von Platen(1961). Observa-se, ainda, que elas se deslocam do campo de máxima

freqüència(ponto M) em direção ao vértice do quartzo(silicificaçåo). Exceção å isso, é a

amostra da facies aplltica que se desloca no sent¡do da aresta Q-O(silicificação

+microclinizaçáo).
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Mais intensamente do que nos granitóides dos maciços AntÔnio vicente e velho

Guilherme, as alteraçöes tard¡ a pós-magmáticas impostas a esses gran¡tóides modificaram

suas razöes normat¡vas originais, o que demonstra que o sistema se enriqueceu em

S¡O2(mais intenso), bem em de K(menor escala), pelo menos em parte dos mesmos' em

detr¡mento do Na. Além d¡sso, esse fato reforça a hipótese de que os granitóides dessa suite

formaram-se a partir de magmas pobres em F. Suas composições situando-se abaixo da

posiçäo de temperatura do ponio de mínimo sem adição de F(Tuttle & Bowen, 1958)' o que

demonstra que o F foi remobilizado e enriquecido no estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas. lsso é traduzido pela presença de quantidades expressivas desse elemento

neSSaS rochas e que se reflete em quantidades modais um pouco elevadas de fluorita e, às

vezes de topázio, e, subord¡nadamente, de outras fases subordinadas, portadoras de F(ver

ítm "química mineral" deste capítulo).

A¡nda em relação à esse diagrama, verifica-se que a quase totalidade das

composiçöes situa-se entre as projeções das linhas cotét¡cas de PHzo de 2kbar e de Skbar

de Winkle(1977) e abaixo da primeira, especialmente, as compos¡ções das amostras mais

silicificadas..

No d¡agrama Ab-An-O(Figura 5.33b), as razões normativas dos gran¡tóides "plotam"

póximo da aresta Ab-Or, com pãrte das composiçöes incidindo em posição intermedárie e

parte deslocando-se em direção aos vértice do Or, A composição do SCMQGS incide muito

próximo dâ aresta An-Or, mas tendendo claramente para o vértice do Or.

5.7- Condições de Crístalização

5.7.1 - Posicionamento Crustal

Guardando certas semelhanças entre o que foi comentado em relação aos

gran¡tóides dos maciços Ant|nio Vicente e Velho Guilherme, na região de exposição desse

maciço foram registradas ocorrèncias de rochas vulcânicas intermediárias e félsicas, não

metamorf¡sadas, correlacionáve¡s ao Grupo Uâtumä. Além disso, de acordo com

Dall'Agnol(1980) esse maciço desenvolve uma auréola de contato com as suas encaixantes

mais imediatas.

Conforme visto anteriormente, esse maciço corresponde à um corpo principal malor,

e très "satélites" menores, desconectados, f¡sicamente, entre si. O corpo principal é

intrusivo, discordantemente, em rochas metassedimentares e metavulcânicas máficas do

Grupo São Felix(metamorfisadas em facies xisto verde) e em vulcânicas andesíticas, não

metamorf¡sadas da Formaçåo Sobreiro. Os três corpos menores sáo intrusivos em,

respectivamente, em: 1) rochas metavulcânicas máficas e metassedimentares do grupo São

Felix; 2) rochas vulcânicas andesíticas da Formação Sobreiro do Grupo Uatumä; 3) rochas

metassedimentares do Grupo são Felix.
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Conforme visto em relação ao mac¡ço granitó¡de Velho Guilherme, de acordo com o

que é estabelecido por Winkle(1977, Figura 7.2, pS. 52), rochas metamorfisadas em grau

fraco(facies xisto verde) hospedam paragêneses minerais que såo estáveis em condiçöes

de temperatura situadas entre aproximadamente 3100C e 5200C e pressões €ntre 1kb e

t4kb, mas podem ocorrer em profundidades de até 15km.

Estudos de lâminas delgadas realizados por Dall'Agnol(1980) em rochas encaixantes

localizadas próx¡mo ao contato com o maciço, indicaram a presença de hornfels de

diferentes naturezas, decorrentes dos efeitos térmicos causados pela intrusão. Por analogia

com o maciço Velho Guilherme, esse autor dediziu se tratar de metassedimentos

pertencentes ao Grupo Gråo Pará e vulcânicas das Formaçðes Sobreiro e lriri do Grupo

Uatumã. Assim, nas amostras de rochas metassedimentares, Dall'Agnol(op. cit.) observou a

presença de uma estratif¡cação, caracter¡zada pela alternåncia de nlveis ricos em

quârtzo(recr¡stalizado, contatos poligonizados e textura em mosaico), muscovita e clorita

com níveis à base de andalusita, biotita e clorita. Nas rochas vulcånicas, o referido autor

identificou a presença de plagioclásio(parcialmente recristalizado e largamente substituído),

quartzo(neoformado) e anfibólio(neoformado e do tipo cimmingtonita semelhante àquele dos

hornfels associados ao maciço granitóide Velho Guilherme), biotita e minerais opacos

Assim, como em relação às associações caracterizadas na auréola de contato do

maciço granitóide Velho guilherme, essas associaçöes evidenciam a existência de uma

análoga entre os granitóides desse maciço e suas enca¡xantes imediatas.

Com base em Turne(1968), tais associações minerais caracterizam uma transição

entre as facies albita-epidoto hornfels e a facies hornblenda hornfels.

Em relação às unidade encaixantes, há uma concordåncia, neste trabalho, com

aquele desenvolvido por Dall'Agnol(op. cit.) no que diz respeito às rochas vulcånicas não

metamorfisadas do Grupo Uatumã. Entretanto, devido a atualização dos dados geológicos

da folha de oconência desse maciço, decorrente do mapeamento geológico regional,

realizado por CPRM/DNPM(1991), as rochas que outrora foram correlacionadas ao grupo

Grão Pará, passaram ser reunidas no Grupo São Félix.

A presença de uma auréola de contato em torno desse maciço, à exemplo do que foi

comentado em relação ao maciço granitóide Velho Guilherme, demonstra gue o mesmo foi

colocado em nfvel crustal raso(Winkler, 1977). Adicionalmente, a semelhança entre as

associações minerais definidas por Dall'Agnol(op. cit.) e muitas daquelas extraldas a partir

de auréolas de metamorfismo de contato de granitos injetados em nfveis crustais

altos(granitos pós{ectônicos), apresentadas por Turner('l981 ), caracteriza um regime

metamórfìco geral de baixa pressão entre 2 e 3kbar.

Similarmente ao que foi apresentado em relação aos gran¡tóides dos maciços

Antônio Vicente e Velho Guilherme, a presença da paragènese fluorita + topázio +
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muscovita + clorita bem como a sua relação com conteúdos importantes de F, nos

gran¡tó¡des desse maciço, reforça a hipótese de que os mesmos foram colocados em nivel

crustal raso, entre I Km e 5Km(Bailey(1977).

Além disso, igualmente ao que foi apresentado em relação aos gran¡tóides do maciço

Antônio Vicente, os granitóides deste maciço ocorrem lado a lado, no mesmo nível de

erosäo, com rochas vulcánicas intermediárias da Formação Sobreiro, só metamorfisadas no

contato(Dall'Agnol, 1980). Embora os seus contatos não tenham sido observados

diretamente durante os trabalhos de campo, esse fato induz à hipótese de pos¡cionamento

no mesmo nfvel crustal, em condições sub-vulcânicas a vulcånicas.

Ademais, datações radiométricas em âmostras de andesitos e r¡olitos do Grupo

Uatumã(isócrona de referência), realizadas através do método Pb-Pb em rocha

total(Teixeira et al., 1998), indicaram uma idade de referência de 1.875179 Ma para as

rochas desse grupo. Cristais de zircão analisados, através do método de evaporaçáo de Pb,

forneceram uma 1862132 Ma para os granitóides do maciço, que foi interpretâda como

sendo aquela de cristalização dos mesmos e indicam uma contemporaneidade entre os

eventos vulcânicos e plutônicos. À semelhança do que fo¡ comentado em relação ao maciço

granitóide Antönio Vicente, essa contemporaneidade e a associação entre o vulcanismo

Uatumä e o plutonismo Mocambo reforça a hipótese de pos¡cionamento em nfvel crustal

subvulcânico dos granitóides, em razäo de suas estreitas relações com as rochas vulcânicas

do Grupo Uatumã, no tempo e no espaço.

5.7.2- Condições de /O2, T e P

Devido os gran¡tóides desse maciço apresentarem uma grande semelhança textural

e química com as facies mais evoluídas do maciço granitóide Antônio Vicente, estarem

estreitamente associados com rochas vulcånicas do Grupo Uatumã e desenvolverem

auréolas de contato nas suas enca¡xantes imediatas, pode-se considerar que os mesmos

cristal¡zaram em condições de baixa fugacidade de oxigênio, em temperaturas em torno dos

7o0oc e baixas pressões(t l kbar).
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Figura 5.33a- Diagrama normativo Q-Ab-Or mostrando a distribuiçäo composicional das principais

facies granitóides do maciço granitóide Mocambo. A curva envoltório dos pontos corresponde à

distribuiçäo de freqüência das razões Q-Ab-Or de 1190 rochas graniticas de Winkler & Von

Plaren(1961). As projeçÕes das linhas cotéticas isobáricas P-E'S de 2,5 e Tkbar foram compiladas de

Winkler(1977).Méomáximodefreqüència,Arepresentaaposiçåoetemperaturadopontode

mínimo sem F(Tuttle & Bowen, 1958). 1o/oF,2o/oF e 4o/oF representam as posições e temperaturas dos

pontos de mínimo com F adicionado e excesse de água a lkbar(Manning, 1981).

Figura 5.33b- Diagrama normativo Ab-An-Or mostrando a distibuiçäo composicionaldas principais

facies petrográficas do maciço granitóide Mocambo.
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5,8- Conclusões e Considerações Finais

Os estudos de seções delgadas, dados de química mineral e análises químicas de

elementos maiores, elementos traço e ETR em amostras de rocha possibilitaram alcançar

as seguintes conclusões àcerca dos gran¡tó¡des ocorrentes no åmbito desse maciço:

1) os estudos petrográficos mostraram a existência de, pelo menos, três tipos faciológicos

de granitóides no interior desse maciço a saber: 1) sienogranito a monzogranito

porfirítico(SMGP); 2) sienogranito com muscovita(SGMv); 3) aplito álcali- feldspato

grânítico(AAFc). Além dos granitóides foi caracterizado, ainda, um corpo de s¡derofilita-

clorita-muscovita-quartzo greisen(SCMQGs) associado ao SGMv.

2) as variedades SMGP e SGMv são tipicamente subsolvus. Os valores de M' de algumas

amostras são menores que 5%, enquanto que os de outras situam-se entre 5% e 10%,

ind¡cando tratar-se de granitóides holo-leucocrático a leucocrático.

3) essas caracterlst¡cas perm¡tem concluir que os mesmos correspondemà diferenciados

extremamente evolufdos e s¡l¡cosos à semelhança das facies ma¡s evoluldas e mais

afetadas por alterações tardi a pós-magmáticas dos maciços AntÕnio Vicente e Velho

Guilherme.

4) suas composiçöes magmáticas originais foram modificadas por alteraçöes tardi a pós-

magmáticas, as quais erusaram modificaçöes nas suas modas.

5) a variedade SGMv possui uma estreita relação com a facies SMGP, bem como mostra

muitas semelhanças com os granitóides do maciço gran¡tóide Velho Guilherme(BSGEm e

SGH), diferenciando-se apenas pela presença de cassiterita que é ausente nesses últimos,

e com as facies mais evolufdas e mais alteradas do maciço granitóide Antônio V¡cente,

especialmente aquelas facies portadoras de cassiterita(BscA e BSGIA). Apresenta-se

intensamente afetada por alterações tardi a pós-magmáticas e hospeda mineralizações de

cassiterita.

6) a facies aplít¡ca é uma rocha tipicamente álcaliJeldspato granítica e de característ¡cas

h¡persolvus, uma vez que o plagioclásio de composição albltica é claramente tardi a pós-

magmát¡co. Mostra um caráter francamente holoJeucocrático(M'<5%) e representa a facies

mais evolufda do maciço.
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7) o SCMQGS guarda muitas semelhanças com o clorita-siderofilita-muscovita-quartzo

greisen de granulação méd¡a a grossa associados às facies BSG, BSGA e BSGIA, diferino

dos mesmos apenas pelo menor conteúdo de siderofilita.

8) anál¡ses químicas em grãos de "biotita" da facies SGMv, realizadas através de

microssonda eletrônica, revelaram composíções compreendidas entre a annita aluminosa e

da siderofilita(conforme a classificaçäo de Guidotti, 1984). Quando considerada a

classificação ma¡s recente sugerida e recomendada por Tischendorf et al.(1997), mostra

uma composição transicional entre a siderofilita e protolitionita e se enquadra no grupo das

Li-Fe micas.

9) análises quím¡cas em micas brancas secundárias pertencentes às facies SMGP e SGMv

e ao SCMQGS indicaram tratar-se de muscovita fengítica, composic¡onalmente,

correspondente ao grupo das Mg-Al micas.

'10) análises químicas em grãos de clorita revelaram que a mesma é do tipo não oxidada,

em razão dos seus conteúdos de FezOs serem inferiores a 4o/o. Em termos composicionais,

ela correspondente à pseudothuringita(Hey, 1954).

11) a aplicação do geotermômetro estabelecido por Cathelineau(1988), permitiu estimar as

temperaturas mínimas de cristalização da clorita êm amostras do SGMv e do SCMQGs.

Assim, para a clor¡ta do granitóide estimou-se uma temperatura mín¡ma de cristalização

entre 474,490C-581,070C e para a clor¡ta do greisen entre 573,340C-603,600C.

12) anál¡ses químicas de elementos maiores, elementos traços e ETR mostraram que os

granitóides desse maciço são essencialmente peraluminosos, tem natureza subalcalina, são

de ambiência intraplacas, se enquadram no tipo-A e mostram mu¡tas semelhanças com os

granitóide do sub{rupo A2.

13) eles comportam conteúdos de S¡Or, super¡ores a 75%, excetuando-se a isso o corpo de

greisen que possui teores de SiO2 levemente inferior e igual a 74,94o/o. No que diz respeito

aos pr¡ncipais óxidos maiores, apresentam, de um modo geral, conteúdos de TiOz, AlzOs,

MgO, CaO e P2O5 sempre mu¡to baixos e inferiores aqueles da média dos granitos(Le

Maitre, 1976), as quantidades de KzO são ligeiramente mais elevadas e as de Na2O são

eqüivalentes.
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'14) em relação aos elementos menores e traços, contém altos teores de Rb(média entre

785,50 e 936,61ppm), Z( média enke 117,5 e 163,50ppm), Y(média de 79,0 a 218,0ppm),

Zn(média enke 105,0 e 247ppm) e F(média entre 1300 e 14.500ppm), conteúdos

moderados de Nb(média entre 75,83 e 125,93ppm), Ga(média entre 31,50 e 36,50ppm) ,

W(média enke 81 ,83 e l82,56ppm) e Th(média entre 51,60 e 83,24ppm) e baixas

concentrações de S(média entre 18,0 e 21,0 ppm), Cl(não detectado nas facies SGMv,

Aplitica e SCMQGs e média de 360,0ppm na facies SMGP), Ta(média entre 10,68 e

l8,39ppm), Hf(média entre 6,77 e 12,28ppm), U(média entre 17,35 e 20,41ppm), Sn(média

entre 10,5 e 69,0ppm), Mo(média entre 2,9'1 e 23,91ppm) e Ba(méd¡a entre 27,50 e

42,oppm, exceto na facies SMGP que esse elemento apresentâ teor médio igual a 31oppm).

15) os ETR ocorrem em conteúdos sempre baixos(exceto o Ce), embora aqueles de ETRL

sejam , em geral, mais elevados do que aqueles de ETRP. O greisen, por sua vez, mostra-

se, relativamente aos granitóides, enriquecido em de FezOs. As razões Rb/S(média enke

39,77 e 46,83) , Rb/Ba(média entre 22,30 e 28,56, exceto na facies SMGP que é ¡gual a

2,69) e Th/U(média entre 2,84 e 4,29) são, geralmente altas, enquanto as razões

KRb(média entre 33,68 e 60,83) säo baixas se comparadas com aquelas dos granitos

considerados normais(Shaw, 1 968).

16) as razöes U/Th são sistematicamente baixas e inferiores a 0,5, o que ind¡ca tratar-se de

gran¡tóides HHP.

17) o Cl foi detectado em apenas uma amostra da facies SMGP, onde mostra concentração

de 720 ppm. No restante das análises ele está ausente ou ocorre em baixíssimos

conteúdos, abaixo do l¡mite de detecçäo do método analftico utilizado nas análises.

'18) o F ocorre em quant¡dades variáveis e elevadas no conjunto das amostras. Possui as

concentrações mais elevadas na facies SMGP(1 ,2olo a '1,7o/o\, sendo as mais ba¡xas

encontradas no greisen(1 .300ppm). Seus conteúdos decrescem sistematicamente no

sentido da facies SMGP para a facies aplito e desse para o greisen. A facies SGMv ocupa

uma posição intermediária entre as facies SMGP e o aplito. Esse comportamento é coerente

com os dados petrográficos, visto que a facies SMGP hospeda quantidades algo

expressivas de topázio(até 5% modal) e de fluorita(em torno de 1% modal), enquanto que

na facies SGMv as concentrações desses minerais são menos expressivas(fluor¡ta em torno

de 1o/o e traços de topázio). Nas demais var¡edades - facies aplito e greisen- essas fases

minerais não foram detectadas. Desse modo, nesse maciço, as principais fases portadorâs

de F nos granitóides são topázio e fluorita, presentes, preferencialmente na facies SMGP.
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19) conteúdos importantes de F, nesses granitóides é um bom indicativo de que os mesmos

foram colocados em nlvel crustal alto, entre 1Km e sKm(Bailey(l977).

20) no que diz respeito ao comportamento do F e Cl durante a evoluçåo magmática dos

granitóides do maciço, os dados químicos de rocha total, demonstram que enquanto o F é

expressivo, o Cl é ausente na ampla maioria das amostras. De acordo com Fuge(1977), o Cl

por possuir uma baixa solubilidade na fusão silicática e uma forte afinidade com as fases

aquosas associadas, é concentrado nos minerais formados precocemente, enquanto que o

F por possuir forte af¡n¡dade com a fusão se enriquece nos minerais formados tardiamente.

Esse comportamento do F e do Cl é coerente em relaçöes aos granitóides estudados, visto

que os mesmos representam diferenciados tardios, extremamente evoluÍdos, pobfes em

fases minerais máficas primárias, as quais representariam os minerais precoces

hospedeiros preferenciais de Cl. Desse modo, acred¡ta-se que esssa é a principal hipótese

para explicar a quase que total ausência de cloro nesses granitóides.

21) no que diz respeito à relação F-Sn, percebe-se que para o conjunto das amostras, F e

Sn desenvolvem uma clara correlaçäo negativa, definida pelo decréscimo dos conteúdos de

F e pelo aumento nas concentraçöes de Sn no sentido da facies SMGP(diferenciado

considerado menos evoluído) para as facies SGMv e aplltica(diferenciados mais evuluídos)

e dessas para o SCMQGs. É importante enfatizar que as amostras com os mais elevados

conteúdos de F não correspondem àquelas com teores mais elevados de Sn. Esse

comportamento do F e do Sn se assemelha, em parte, com o que fo¡ observado no maciço

granitóide Velho Gu¡lherme, mas difere redondamente daquilo que foi comentado em

relação aos gran¡tóides do maciço Antônio Vicente. lsso signica dizer que nem sempre é

verdadeira a afirmativa de que as mineral¡zações de cassiterita estão cond¡cionadas a

granitóides com altas concentrações de F. Ademais, a presença de cassiterita não foi

detectada nas amostras com os mais elevados conteúdos de F(facies SMGP), tendo sido

observada, contudo, nas amostras da facies SGMv e no SCMQGS, que,embora nåo

possuam as mâis altas quant¡dades de F, contém os maiores teores de Sn.

22) Em suma, os dados qulmicos al¡ados aos estudos petrográficos demonstram que

gran¡tó¡des com teores expressivos de F e/ou de Cl não são necessar¡amente enriquecidos

em Sn e, como conseqüência, não são portadores de minerais de estanho e, em particular,

de cass¡terita. Entretanto, granitóides com conteúdos relativamente elevados de Sn são

geralmente m¡neral¡zãdos a cassiterita, independentemente de possulrem quantidades

expressivas ou näo de F e/ou de Cl.
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23) em relação aos ETR, nesses granitó¡des eles mostram-se enriquecidos em ETRL e em

ETRP, em relação a abundåncia desses elementos na crosta continental(Shaw et al., 1986;

Condie, 1993). Quando normalizados para condritos(Sun, 1982), desenvolvem um padrão

tipo "gaivota" caracterlstico.

24) a maior anomalia negativa do Eu encontra-se na facies aplito e a menos acentuada é

encontra-se no SMGP.

25) a somatória total média de todas as facies granitóides de cada maciço revela que em

relação ao MGAV, as concentrações de ETR deste maciço são nit¡damente mais ba¡xas,

enquanto que em relação ao MGVG, são claramente ma¡s altas.

26) As razões Eu/Eu*, nos granitóides e greisen são, respectivamente 13,01 (SMGP),

13,01(SGMv), 13,00(aplito) e 12,98(SCMQGS). Elas são muito semelhantes àquelas

encontradas nos granitóides dos maciços Antônio Vicente e Velho GuilermeMGAV e MGVG,

bem como no greisen e ve¡o h¡drotermal a eles associados.

27) as razöes (Lal/b)¡r crescem s¡stematicamente no sentido da facies SMGP(1,99) para o

aplito(2,86), com a facies SGMv ocupando uma posição intermediária no "trend", cujo valor é

igual a 2.38 e diminui no sentido do SCMQGS(1,92;Tabelâ 28).

28) no que se refere às quantidades de ETRL e ETRP contidas nos granitóides e no gre¡sen

desse maciço, estudos realizados através de microscopia ót¡ca(Mo) aliados às análises

EDS realizados por microscopia eletrônica de varredura(MEV) demonstraram que os

mesmos contém uma série de minerais acessórios portadores de ETR, especialmente de

ETRL. Eles mostram-se representadas por allanita, ep¡doto, zircão monazita e

fluorcerita(SMcP), allanita, zitcão e yttrocer¡ta(ScMv), fluorcerita e zircão(SCMQGS) e

zircão(aplito).

29) devido os granitóides, desse maciço, apresentarem uma grande semelhança textural e

qufmica com as facies mais evoluídas do maciço granitóide Antônio V¡cente, estarem

estre¡tamente associados com rochas vulcânicas do Grupo Uatumã e desenvolverem

auréolas de contato nâs suas encâixantes imediatas, pode-se considerar que os mesmos

cristalizaram em condições de baixa fugacidade de oxigènio, em temperaturas em torno dos

TOOoC e ba¡xas pressões(r 1 kbar).



CAPITULO 6

6. MACIçO GRANlTÓIDE BENEDITA(MGB)

6.1- Contexto Geológico

O MGB aflora próximo à borda SSW do MGAV, na reg¡ão sudeste do Estado do

Pará, na extremidade oeste da Serra dos Carajás, a uma distância de aproximadamente 45

Km da cidade de São Felix do Xingu.

Faz pafte da Suite lntrusiva Velho Guilherme(CPRM/DNPM, 1991), é intrusivo em

rochas granítóides correlacionáveis ao 'Granito Parauari"(Santos et al., 1975) e em rochas

vulcânicas félsicas da Formação lriri, pertencente ao Grupo Uatumä e encontra-se

seccionado, aproximadamente ao meio, por um d¡que atribuído ao "Diabásio Cururu".

Apresenta forma, grosseiramente, circular e possui dimensões em torno de 25 Km'?(Figura

6.1).

6.2- Histórico

Esse maciço foi referido inicialmente na literatura por Silva et al.(1974), que o

incluíram entre os granitos "t¡po Velho Guilherme" sendo, psteriormente, designado,

gener¡camente, de "Granito Benedita" por Sá(1985).

Teixeira & Dall'Agnol(1991), durante os estudos realizados no maciço granitóide

Antônio Vicente, observaram que tais corpos afloravam como maciços independentes,

isolados fisicamente, entre si, e em relação ao MGAV. Em razäo disso, atribuíram

designaçöes especlficas para cada corpo: 1) Gran¡to Bened¡ta; 2) Granito Ubim/sul; 3)

Granito Ubim/norte.

Teixeira & Andrade(1992) realizaram estudos petrográficos especfficos nos maciços

gran¡tóides Benedita e Ubim/sul, bem como efetuaram uma análise qualitativa e quantitativa

àcerca dos processos de alterações tardi a pós-magmáticas que afetaram esses granitóides,

mas restr¡ngiram esses estudos aos aspectos essencialmente petrográficos.

6.3- Aspectos de Campo e Amostragem

A delimitação do MGB foi efetuada através de trabalhos de fotointerpretação e de

campo, realizados durante os estudos voltados para MGAV(Teixeira & Dall'Agnol, 1991).

Dev¡do esse maciço apresentar um relevo pouco pronunciado e, adicionalmente, estar

localizado em uma área de difícil acesso e sem qualquer ¡nfra-estrutura, a amostragem

realizada limitou-se, fundamentalmente, às porçöes sudeste, leste e nordeste do

corpo(Anexo 36), nåo permitindo a obtensão de uma visão mais clara do mesmo,
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pr¡ncipalmente, em relaçåo à distribuição das facies petrográficas que constituem o maciço

como um todo. Também não foi possfvel separar essas facies em mapa. De qualquer modo,

os resultados obtidos serviram para se ter uma idéia, pelo menos parcial, a respeito dos

granitóides que const¡tuem o maciço. Assim foram distinguidos gran¡tóides do tipo álcali-

feldspato granltico(AFG), dominante na porção sudeste do corpo, os quais gradam para

b¡otita-álcali-feldspato granítico(BAFG), este ocorrendo, preferencialmente, nas regiôes leste

e nordeste do mesmo(Anexo 36).

6.4. Aspectos Petrográficos

Os estudos petrográficos envolveram o exame de nove seçöes delgadas e

abrangeram os mesmos aspectos envolvidos no estudo dos granitóides dos maciços vistos

anteriormente, sendo, portanto, desnecessário repetí-los aqui.

Para a classificação e nomenclatura dos t¡pos petrográficos estudados foram

utilizadas as recomendações de Streckeisen(1976). Os diagramas correspondentes são

apresentados na Figura 6.2(a, b) e as composiçóes modais das amostras estudadas

encontram-se na Tabela 6.1 .

O diagrama Q-A-P mostra que se trata de granitóides de composição, tipicamente,

álcali-feldspato-granítica, sem plagioclásio primário na ampla maioria das amostras, com

características hipersolvus(Tuttle & Bowen, 1958), os quais diferenciam-se entre si por seus

conteúdos médios de biotita. No diagrama O-(A+P)-M' nota-se uma grande afìnidade entre

as duas variedades, as quais apresentam um caráter hololeucocrático, onde os valores de

M' são sempre inferiores a 5%.

lsso demonstra que, assim como as facies granitó¡des mais evoluídas dos outros

maciços estudados(vistos anteriormente), essas rochas cristalizaram-se a partir de liquidos

muito evoluídos e silicosos, associados a fases magmáticas tardias, cujas evidências são

traduzidas pelos seus altos conteúdos de quartzo modal(Tabela 6.1 ), bem como pela

ausência de plagioclásio primário e pelos baixos teores de fases máficas primårias.

A separação de dois tipos granitóides deve-se exclusivamente aos conteúdos,

relat¡vamente, mais elevados de biotita na variedade BAFG em relação à variedade AFG,

visto que textural e mineralogicamente, se equivalem. Na realidade a variedade BAFG

representa uma pequena variação do tipo AFG.

6.4.1- Textura e Mineralogia

De modo geral, esses granitóides apresentam textura hipidiomórfìca, heterogranular,

fina a média, embora no BAFG predomine uma granulação média com tendència a

equigranular, e coloração avermelhada a rosa esbranqulçada(Prancha 22i Folo c, d).

Textura granofírica(Prancha 22: Foto e) pode ser observada localmente, destacando-se os
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tipos insular, vermicular, "radiating fringe" e, muito subordinadamente, cuneiformes(Smith,

1974). Consistem essencialmente de quartzo e feldspato potássico, sendo acessór¡os a

biotita(que no BAFG atinge o "status" de varietal), zircâo e minerais opacos(MOP1).

Em relação às fases minerais relacionadas ao estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, elas såo pouco expressivas nessas variedades de granitóides e mostram-se

representadas por sericita+muscov¡ta, albita(mais abundante), fluor¡ta, clorita, minerais

opacos, esfalerita, allanita e argilo-minerais.

O quartzo ocorre em, pelo menos, quatro variedades, cons¡derando-se, para isso,

sua textura e morfologia. A variedade I (QE1), corresponde aos cristais, geralmente,

subédricos, de gfanulação média e, muito raramente, grassa. Desenvolve contatos, entre si

e com as outras fases minerais, geralmente retos, embora ocorram, em menor escala,

contatos retos e, até mesmo, suturados, principalmente, com o feldspato potássico.

Costuma se encontrar fraturado e, por vezes, exibe forte extinção ondulante. Localmente,

hospeda inclusões de z¡rcão. O tipo 2(Qtzt d¡z respeito aos grãos anédr¡cos, de granulação

fina, que ocorrem em agregados. Desenvolve contatos ¡rregulares e suturados, mostra-se

menos fraturado que o tipo I e, geralmente, não apresenta extinção ondulante. A

modalidade 3(Qtz3) refere-se aos grãos finos, anédricos, intimamente ligados às fases

filossilicáticas, especialmente, à biotita cloritizada e/ou oxidada. Por f¡m, o tipo 4(Qtz4),

juntamente com o feldspato potássico 3, constituem os intercrescimentos granofíricos. É

muito pouco abundante, ocorrendo apenas localmente.

Assim como o quartzo, o feldspato potássico se apresenta segundo três modalidades

morfo{exturâis. A variedade 1(Fk1) está reprêsentada por cristais subédricos, finos, que

ocorrem associados ao Qtzz. Pode ocorrer, ainda, de forma intersticial em relação ao

quartzo 1. O tipo 2(Fkr) forma grãos subédricos e, às vezes, anédr¡cos, méd¡os a grossos,

os quais mostram-se, algumas vezes, maclados segundo as leis de Carlsbad e, localmente,

hospedam inclusões de z¡rcão. A variedade 3(Fk3) está relacionada aos intercrescimentos

granofíricos. Os três tipos são pertfticos, sendo ma¡s comuns as pertitas tipo "film", "band" e

"patch perthites"(Alling, 1932 e 1 938). Além disso, mostram-se, por vezes, afetados por

alterações tardi a pós-magmáticas, traduzidas por sericita+muscovita(Mv1), albita e arg¡lo-

minerais. Na facies AFG, são freqüentes os agrupamentos intergranulares e intragranulares

de albita("coroas trocadas"; agrupamentos semelhantes a "dedos" e a "mãos e "chess-

board-albite"(Dall'Agnol, '1980; Smith, 1974; Teixeira & Andrade, 1992). Além disso, ocorre

como franjas('swapped rims").

A biotita é mu¡to pouco frequënte, embora em algumas amostras da facies BAFG

chegue a atingir 2olo(Tabela 6.1). Ocorre sob a forma de lamelas anédricas dispersas na

rocha e, às vezes, d¡stribui-se de forma ¡nterstic¡al em relação ao QÞ r e ao Fkr. Apresenta

pleocroismo fraco a moderado, variando de castanho-esverdeado(Z e Y) a castanho pálido-



322

amarelado(X). Costuma se encontrar parcialmente cloritizada. Associados à

cloritizaçáo(Cl2), ocorrem muscovita(Mv2), ep¡doto, esfalerita, allanita, quartzo3,

fluorita(FlzXPrancha 22, Foto, f) e minerais opacos, os quais mostram-se dispostos ao longo

dos planos de clivagem da biotita e/ou da clorita.

Tabela 6.1- Composiçöes modais das facies granitóides AFG e BAFG do maciço granitóide

Benedita. Região Sudeste do Pará. Tr= treços; Nd= näo detectado; Nc= näo contado.

VARIEDADES AFG BAFG
AMOSTRAS NE-B-

tì4
NE-B-

4

NE-8.
4

NE-B-
Ã

NE-B-
A

NE-B-
7

NE-8.
n

NE.B-
I

NE-B-
ln

1 2 3 4 5 6 7 I I
MINERAIS
PRIMÁRIOS(%)
OUARTZO 36 41 45 42 39 33 41 37 39
PLAGIOCLASIO Nd Nd Nd Nd N.l N.l Ncl Nd Tr
K-FELDSPATO 60 53 50 5't 53 55 56
BIOTITA 01 Tr TT Nd 01 02 Tr o?
TTRCAO Tr ft Tr Tr Tr Tr Tr r Tr
MINERAIS OPACOS Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr TT TT

MINERAIS
sEcuNDÁRtost%t
SERICITA+MUSCOVITA Tr Tr Tr 01 01 Tr 01 01 01

ALBITA 04 05 o4 07 06 06 05 06 07
CLORITA TR Nd Nd Nd Tf TT 03 ol
AI I'ANITA Nd N.l Nd Nd Nrl Nd Nd Nd Tr
FLUORITA f1 Tr Tr r Tr Tr Tr TT TT

MINERAIS OPACOS Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
ESFALERITA Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr

Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc

coMPostçAo Do
Þt ÀGfilcl Âstô

Anro

o 36 41 45 42 40 34 42 36 35
A 64 39 55 58 60 66 58 62 65
P 0 0 0 0 0 o 0 o 0
o 35 41 45 42 39 33 41
A+P 6Á 58 55 58 60 65 56 6l 63
M' 01 0't 0 0 01 02 03 01 02

MERO DE PONTOS 1000 1300 1500 1500 1300 1)OO 1500 15oO 1375

Em relação aos acessórios, o zircão é o mais freqtiente, especialmente na facies

BAFG, embora de um modo geral, não seja abundante. Ocorre como minúsculos grãos

subédricos a euédr¡cos, ora ¡solados e dispersos na rocha, ora associado à biotita e, às

vezes, como ¡clusões nessa e no quartzo 1. Os minerais opacos tanto formam agregados de

cr¡stais subédricos, associados à biotita(MOPr; fase primária), quanto se apresentam como

grãos anédricos, vinculados à biotita cloritizada e/ou à clorita(MOP2; fase secundária).

A clorita ocorre como lamelas anédricas, f¡nas a médias, as quais exibem um

pleocroismo moderado, que varia de verde oliva(Z e Y) a verde pálido-amarelado(X).
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A fluorita é pouco abundante, embora esteja presente em todas as amostras

estudadas. Forma finos grãos anédricos, ¡ntimamente associados aos restos de biot¡ta

cloritizada e/ou oxidada(Prancha 22i Foto f) e aos m¡nerais opacos(MOP2). Apresenta-se

nas modalidades incolor e lilás.

O par sericitat muscovita(Mv1) é pouco abundante e, em algumas amostras, é raro,

podendo, mesmo, estar ausente. Forma finas lamelas, geralmente, associadas a uma leve

alteraçåo dos feldspatos potássicos.

A allanita é rara, tendo sido observada em uma tinica amostra(Tabela 6.1). Ocorre

como cristais subédricos a anédricos, de granulaçåo fina a média, por vezes, bastante,

alterados, formando nódulos avermelhados, ¡ntimamente associados à biotita oxidada.

Por fim, os arg¡lo-minera¡s, formam "nuvens" superpostas aos feldspatos potássicos,

dando-lhes um aspecto "sujo". Såo melhor observados à luz natural.

Figura 6.2- D¡agramas tr¡engularers Q-A-P e O-(A+P)-M' de Streckeisên(1976) mosttrando a

distribuiçäo composic¡onal modal geral dos gan¡tóidês do maciço granitó¡de Benedita(a) e suas

composiçöes modeis médias(b).

6,4,2- Ordem de Gristalização

Os estudos petrográficos voltados para o estabelecimento da ordem de cr¡stalização

das fases minerais primárias constitutivas das facies granitó¡des desse maciço perm¡tiram

elaborar o seguinte esquema:

1) Cristalizaçåo das fases minerais acessórias primárias representadas por zircåo e

minerais opacos(MOP1). lsso é respaldado pela presença dessas fases, como inclusöes,

em grãos de quartzol .

2) Em relação às fases essenc¡a¡s- quartzo e feldspato potássico- parecem ter se

separado do lfquido magmático dentro de um mesmo intervalo de temperatura e pressåo.
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Essas fases ocorrem lado a lado, principalmente, Qtzi, Qtz, e Fk1. Entretanto, foi observado,

localmente, finas inclusões de Fkr em gräos de Qtzr e Qtzz, indicando que o Fk1 iniciou sua

separação â partir do magma um pouco antes do quartzo. No entanto, sua cr¡stal¡zação

parece ter prosseguido além do encerramento da cristalização de quartzos 1 e 2, uma vez

que o feldspato potássico pode ser observado na forma intersticial em relação aos mesmos.

3) A biotita, quase sempre, cloritizada e/ou oxidada, parece ter-se cristalizado

posteriormente ao quartzo e ao feldspato potáss¡co. lsso é justificado pela presença de

inclusöes de zircão, minerais opacos(MoPr) e quartzo 1, na b¡ot¡ta, bem como pela

ocorrênc¡a de biotita intersticial em relação ao quartzo 1 e 2.

4) As demais fases estáo assoc¡adas ao estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas.

A Figura 6.3 resume um esboço da seqüência de cristalização das fases minerais

das facies gran¡tóides desse maciço, bem como fornece a cronologia aproximada de

formação das fases minerais tardi a pós-magmáticas.

6.3- Fluxograma mostrando um esbogo esquemático da seqúência de cristalização magmática

tardi a pós-magmática das fases minerais das facies BAFG e AFG do maciço granitó¡de Benedita.

esf= esfalerita: allan= allanita.

Estágio Magmático Minerais Opacos(MOPr) e zircão
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6.4.3. Discussão e Considerações Finais

Esse maciço abriga facies granitóides extremamente diferenciadas e pouco afetadas

por alterações tardi a pós-magmáticas generalizadas, embora os conteúdos de albita

tardia(albit¡zação) sejam um pouco express¡vos. São rochas hololeucocráticas, de

composiçåo álcali-feldspato granfticas como teores variáveis de biotita, mas que nunca

ultrapassam 2o/o modal, as quais apresentam uma forte afinidade com os granitos

hipersolvus(Tuttle & Bowen, 1958). A distribuiçåo das composiçöes modais desses

granitó¡des é muito semelhante àquela observada para as facies granitóide mais evoluídas e

diferenciadas do maciço granitóide Antônio Vicente. Em relação às mineralizações, essas

não foram observadas nos granitóides desse maciço o que é justificado pelo baixos

conteúdos em fases minerais associadas ao estágio de alterações tardi a pós-magmáticas.

lsso reflete uma fraca interaçäo dessas rochas com fluidos mineralizantes tardios,

enriquecidos em voláte¡s.

Tabela 6.2 resume as princ¡pais caracterfsticas petrográficas das facies granitóides

desse maciço.

Tabela 6.2- Pr¡ncipais caracterlsticas petrográficas das facies granitó¡des associades ao maciço

granitóide Benedita.

cranltó¡de
Mlnera¡a Easonc¡als

varletais Prlmárlos
ftllnerala SocundárloB Mtnetatlzaçoot¡,

Modo de

AFG
'Feldspato potá6s¡co
'm¡crocl¡na pertltica)

' Blotita s 1016 'zilúO
* M¡nerais Opacos

' S€ricitatMuscovita
'Albita, Fluor¡ta, Clo¡ta,
Minera¡s Opacos, Esfalêr¡ta,
Allanita e Argilo-Minerais

Ausonte

BAFG _ \¡uarEo
'Feldspato potássico
'm¡croclina psrtllica)
' Plagioclás¡o(traços)

' B¡ot¡ta " Zitcâo
* Minera¡B Opacos

* Sêric¡ta.tMuscovita.Albltâ, Fluorita, Clorita,
M¡nerais Opacos, E6falerita,
Allanita e Argilo-Minerâ¡6

Ausenl€

6.5. Qulmica Mineral

Neste maciço foram realizadas 13 análises pontuais na amostra NE-B-09(facies

BAFG), assim discriminadas: 05 de feldspato potássico pertftico, 04 de clorita e 04 em

muscov¡ta. Foram realizadas, ainda, 04 análises semi-quantitat¡vas(EDS) através de

m¡croscopia eletrônica de varredura, as quais envolveram essencialmente a caracterização

de fases minerais acessórias, incluindo os minera¡s opacos, da amostra referida ac¡ma.
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6.5.1 Análises químicas através de Microseonda Eletrônica

6.5.1.1- Análises qulmicas em feldspato potáseico

Para essa fase mineral só foi possível realizar cinco análises em feldspato potássico

2(microclina pertitica 2). Os resultados obtidos, as fórmulas estruturais e as proporções Ab-

Or-An encontram-se no anexo 37.

6.5.1.1.1 - Composição química

Na análise do diagrama Ab-Or-An(Figura 6.4), observa-se que entre os pontos

analisados há uma ampla variação composicional do feldspato potássico, reflexo da

tentativa de melhor representar sua composiçäo química, visto que trata-se de um feldspato

pertftico. Nota-se que nas composições dominantemente potássicas, a molécula Or varia

entre 670/o e 98% e a Ab entre 2o/o e 33o/o, sendo os conteúdos de An iguais a 0%. Nas

composiçöes essencialmente sódicas a Ab oscila entre 72o/o e 99o/o, enquanto o Or situa-se

entre 1o/o e 28Yo. Considerando-se, individualmente, cada gräo analisado, percebe-se que

no gräo 1 a composiçäo do feldspato potássico apresenta dois extremos composicionais,

sendo um mais potássico(análise 2) e um mais sódico(análise 3). A análise 1 tem

composição intermedária, embora seja mais enriquecida em ortoclásio(Or=67o/o). As

análises 1 e 3 parecem refletir, ao que tudo indica, as relaçöes de troca entre Na e K em

decorrência dos processos de substituição sódica, que culminaram com a formação das

pertitas de substituição(tais como "film", ""vein" e "band perthites"),ocorridos durante o

estágio de alteraçÕes tardi a pós-magmáticas. O mesmo é válido para o grão 2(análises 4 e

5).

Figura 6.4- Distribuição composicional do

feldspato potássico da amostra NE-B-09 do

maciço granitóide Benedita no diagrama

triangular Ab-Or-An.

6.5.1.2- Análises químicas em Clorita

Uma síntese sobre as principais características do grupo da clorita foi apresentada

no capítulo 3 deste trabalho, sendo, portanto, descessário repetí-la aqui.
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Os grãos de clorita analisados correspondem à clorita 2(Clz). Os resultados analíticos

e as fórmulas estruturais encontram-se no Anexo 38.

6.5.1.2.1 - Composição química

No diagrama Alrv versus Alvr lFigura 6.5 a) e no Anexo 38 observa-se que, para o

conjunto das análises, o Alrv varia de 1,399 a 1,603, enquanto que o Alvr situa-se entre 0,49

e 0,83. A nfvel de cada grão, em separado, nota-se que no grão 1(análises 1 e 2) essas

variações composicionais são mu¡to reduzidas, embora note-se uma discreta correlaçäo

positiva entre as duas variáveis. No grão 2 as variações dessas duas variáveis são mais

acentuadas e nota-se uma forte correlação negativa entre as quantidades de Alrv e Alvl

(análises 3 e 4).

A análise da Figura 6.5 b revela uma correlação claramente negativa entre o Alvr e os

cátions bivalentes(Fe2* + Mg2*), quando considerado o conjunto de todas as análises. Essa

correlação se mantem quando se trata das análises do grão 2, sendo o inverso no grão 1. O

mesmo é observado na Figura 6.5 c(Alvr versus Fe2*).

Para o conjunto das análises, as observaçöes apresentadas acima, em relação aos

três diagramas, evidenciam que paralelamente ao crescimento de Alrv no sftio

tetraedral(Figura 6.5a), ocorreu um aumento nos cátions bivalentes(Fe2* e Mg) no sítio

octaédrico(principalmente o Fe2*; Figuras 6.5 b e 6.5 c) e uma redução no conteúdo de Alvl

no sítio octaédrico. lsso é, também, válido para o grão 2. Fato semelhante a esse fo¡

observado por Cathelineau(1988) em clorita do sistema Azufres(México) e por Borges(1997)

na clorita dos greisens Gs1 e Gs2, associados ao gran¡to Agua Boa(em Pitinga, no Estado

do Amazonas). Nesse caso, prevaleceram as substituiçôes do tipo 2[(Al-r R2* *stztry2)vt ou (Al

-1 R2**2 [.r þ¡] de Cathelineau(1988; pg 478).

Em relação ao grão 1, observa-se que o aumento do Alrv fo¡ acompanhado por um

aumento nos cátions bivalentes Fe2* e Mg2*, mas não existem evidências de substituições

do Alvr pelos cátions bivalentes no sítio octaedral, visto que o ele tem correlação positiva

com os mesmos.

A Figura 6.5 d mostra uma correlação positiva entre Allv e os cátions bivalentes(Fe2*

+ Mg'*), tanto para o conjunto de todas as análises, quanto para cada grão separadamente,

confirmando que o aumento do Alrv foi acompanhado pou um aumento nos cátions

bivalentes.

No diagrama Alrv versus Fe/(Fe+Mg), Figura 6.5 e, nota-se, para o conjunto das

análises, que enquanto o Allv varia, a razão Fe/Fe+Mg permanece praticamente constante.

Essa condiçåo qulmica destoa daquela observada em cloritas estudadas por diversos

autores tais como Hey(1954), Foste(1962), Cathelineau & Nieva(1985), Kranidiotis &

Maclean(1987), Cathelineau(1987) e Zang & Fyfe(1995). Por outro lado, se assemelha
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muito com as características da clorita estudada por Borges(1997), bem como com a da

clorita do maciço granitóide Antônio Vicente, apresentadas no capítulo 3 deste trabalho.

Na Figura 6.5 f, do mesmo modo que na Figura 6.5 e, observa-se que, para a

totalidade das análises, a razâo Fe/(Fe+Mg) é praticamente constante, enquanto que as

quantidades de Alvr variam amplamente no grâo 2, embora sejam muito semelhantes no

gräo 1. A variação do Alvr apresentada pelo grão 2 deve-se à correlação positiva existente

entre Alvr e Si(conforme pode ser visto na Figura 6.5 h).

Na Figura 6.5 g observa-se uma nítida correlação negativa entre Si+Alvr e os cátions

bivalentes(Fe2* + Mg'*), tanto em relaçåo ao conjunto de todas as análises, quanto no que

diz respeito ao grão 2. lsso reforça, mais uma vez, o fato de que o aumento do Alrv foi

acompanhado por um aumento nos cátions bivalentes(Fe2* e Mg'*) e por um decréscimo no

Alvr no sítio octaédrico(conforme visto anteriormente). Entretanto, a correlação negativa

observada no grão 1 não pode ser explicada dessa forma, visto que nesse grão a correlaçåo

do Alvr com os cátions bivalentes é positiva(Figuras 156b). Assim, a Figura 6.5 h evidencia a

razão da correlação negativa observada acima(Figura 6.5 h). Nela, nota-se uma discreta

correlaçäo negativa entre Si e Alvr, lsso evidencia que a substituição de 1Al3* por 1R2* gerou

uma carga negativa no sítio octaédrico, a qual foi neutralizada pela substituição de 1Al3* por

lSia* na camada tetraédrica. Essa substituiçäo pode ser explicada através da equaçäo 1 de

Cathelineau(1988). Em relaçäo ao conjunto das amostras e ao grão 2, nota-se uma

correlação positiva entre Sie Alvr.
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Por fim, na clorita estudada, em funçäo dos dados acima apresentados,

prevaleceram os mecanismos de substituições mais coerentes com aqueles estabelecidos

pela equação 2 fornecida por Cathelineau(1988; pg. 478), embora tenha ocorrido, muito

subordinadamente, o mecanismo de substituição da equação 1(do mesmo autor).

Ademais, conforme visto anteriormente, as quantidades de ferro férrico, da clorita em

questão(não medidas através da microssonda), devem ser muito reduzidas. Assim, do

mesmo modo que a clorita do maciço granitóide Antônio Vicente, os supostos baixos valores

de Fe3* aliados à muito provável ausência de magnetita na facies BAFG, deste maciço,

indicam condiçÕes de baixa fOz durante a cristalizaçÅo da clorita estudada e, ao que tudo

i n d ica, a ba ixo do b u ffe r quartzo-fay al ita-m ag n etita (QF M ).

Uma hipótese semelhante à acima apresentada, foi formulada por Kranidiotis &

McLean(1987; pg. 1901), em estudo realizado em cloritas do depósito hidrotermal de

sulfetos maciços, vulcanogênicos, de Phelps Dodge(Matagami, Quebec), conforme visto no

capítrulo 3 deste trabalho.

6.5.1 .2.2-G laeeificação e Re p resentação G ráfica

A exemplo do que foi empregado em relação à clorita dos granitóidese greisen dos

outros maciços, para classificação e representaçäo gráfica da clorita desse maciço utilizou-o

método de Hey(1954). Assim, a clorita em questão, pelas suas caracterÍsticas químicas

pertence ao grupo das cloritas não oxidadas, uma vez que seus conteúdos de FezOe são

inferiores a 4o/o. Os dados analíticos quando lançados no diagrama de Hey(1954), Figura

6.6, mostram que duas análises incidem no campo da bavalita(variedade da dafnita;

análises 2 e 4), uma na linha limltrofe entre este campo e o campo da

pseudothuringita(análise 1) e outra neste último campo(análise 3).

Figura 6.6- Diagrama Si versus Fe(total)/(Fe'*+Mgz*)

mostrando a representaçäo gráfica e a classificaçåo da

clorita estudada(clrculos vermelhos) de acordo com

Hey(1954). L=leuchtenbergita, variedade da clinocloro;

6=grochauita, variedade da sheridanita; A=afrosiderita,

variedade da ripidolita; B=bavalita, variedade da dafnita.
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6.5.1.2.3- Condições de Cristalização

Tomando-se por base que a clorita estudada apresenta composição pouco variável e

que suas quant¡dades de Alrv variam a razões Fel(Fe+Mg) constantes, utilizou-se para

estimar-se a temperatura de cristalização da mesma, o geotermômetro de

Cathelineau(1988), uma vez que, em casos como esses, o método desse autor pode

propiciar um bom geotermômetro(Cathelineau & Nieva, 't985).

Assim, os dados da clorita em questão foram lançados na equaçäo de

Cathelineau( 1988), obtendo-se os segu¡ntes resultados: 1) o grão 1 possui valores de Alrv

entre 1,404 e 1,484, os quais correspondem a um intervalo de temperatura de cristalização

entre 3900C e 4150C; 2) o grão 2 exibe valores de Alrv entre 1,399 e 1,603, que equivale a

um intervalo de temperatura de cristalização enke 3880C e 454oC. Essas temperaturas são

equivalentes àquelas estimadas para a clorita da facies BASMG do maciço granitóide

Antônio Vicente(ver capítulo 3, deste trabalho), através do mesmo método,

Os resultados apresentados acima, aliados aos estudos petrográficos demonstram

que as temperaturas estimadas, embora pareçam um tanto elevadas, são coerentes,

quando comparadas com os dados, dessa natureza, existentes na literafuta, a exemplo do

que foi comentado em relação às cloritas dos granitóides e greisens dos outros maciços

vistos anteriormente. Além disso, os intervalos de temperatura estimados estão dentro dos

limites do campo de estabilidade da clorita de amb¡entes metamórficos(facies xisto

verde/grau baixo) conforme Winkle(1977; pgs 49 e 52).

6.5.1.3.- Análises qu¡m¡cas em Muscov¡ta

Em relaçäo å essa fase mineral, foram executadas 04 análises pontuais referentes a

um único grão da amostra NE-B-09 da facies BAFG. O grão analisado corresponde à

muscovita 2(Mvz) e os resultados anallticos encontram-se no Anexo 39.

6.5.1.3.1 - Composição qulm¡ca

O Anexo 39 mostra que o grão estudado não apresenta vâr¡ações composicionais

importantes. Na Figura 6.7 verifica-se que o mesmo é empobrecido em Mg, Ti, Fe2* e Na e

que possui conteúdos relativamente elevados de Si, Alr e K. lnternamênte, observa-se uma

correlação negativa entre Si e Alr, definida pelo aumento de Si e decréscimo de Alr no

sentido da análise 1 para o conjunto das análises 2, 3 e 4(Figura 6.7a). Na Figura 6.7b o Mg

e o Alr desenvolvem, também, uma correlação negativa, caracterizada pelo aumento de Mg

e diminuição de Alr no mesmo sentido observado na figura anterior. Na Figura 6.7c, nota-se

uma nítida correlação positiva entre as quant¡dades de Ti e as de Alr, traduzida pela

diminuição do Ti e Alr no sentido da análise 'l para o conjunto das análises 2, 3 e 4. Na
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Figura 163d, enquanto as quantidades de Alr variam dentro de um pequeno intervalo(4,510

a 4,610) os valores de XFe permanecem praticamente constantes(O,98 a 0,99). Em relação

às quantidades de Na e K, nota-se uma discreta correlação negativa, caracterizada por uma

diminuição do K e aumento de Na no sentido das análises 1 e 2 para as análises 4 e 3.
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6.5. 1 .3.2- Substituiçöes

Em relação à muscovita estudada, as Figuras 6.8 e 6.9 mostram um baixo grau de

substituição fengítica e, de um modo geral, um grau baixo da substituição Alvr por Fe3* 1Fe3*
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entrada dos íons divalentes Mg'* e Fe2*. Entretanto, observa-se que apenas o Mg contribuiu

para essa substituição, visto que, de acordo com as Figuras 6.8 e 6.9, o ferro estrutural está

essencialmente no estado trivalente.

Hlvr-e)+eri

Figura 6.8- Representaçäo composicional da muscovita da facies BAFG do maciço granitóide

Benedita no diagrama Alrv versus 1(ntvr-Z¡+ztil de Cathelineau(1982), modificado de Dias(1987). ln:

SimÕes(1992).

3

'I

Ccl(M9)

Si-6+Ti

Figura 6.9- Representação composicional da muscovita da facies BAFG do maciço granitóide

Benedita no diagrama Mg-(Si-6+Ti), modificado de Dias(1987). ln: Simões(1992).

De acordo com Simöes(1992) os graus de substituições fengítica e paragonítica

podem ser avaliados a partir do diagrama % da molécula celadonítica versus Yo da

molécula paragonítica(Figura 6.10a). Nele, nota-se que a substituiçäo paragonltica é muito

reduzida, enquanto que a substituição fengítica, dada pela % molécula celadonitica, é

Alrþ Fs3*

0r
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variável são todos negativos na
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muscovita

Figura 6.10a- Representação gráfica das

percentagens das moléculas paragonfticas e

celadonfticas presentes na muscovita da

facies BAFG do maciço granitóide Benedita,

de acordo com SimÕes(1992). o/o mol.

paragonita= 100xNa/(Na+K);%mol.

celadonita= 1 00x(Si-6)/2.

6.5.1.3.3- Glassificação e Representação Gráfica

A exemplo da muscovita de granitóides e greisens dos outros maciços, utilizou-se

para classificaçäo e representação gráf¡ca da muscovita em questão o diagrama

[(Fer+Mn+Ti)-Alvl versus (Mg-Li) de Tischendorf et al.(1997), Figura 6.10b. Nele, verifica-se

que que a composição da mesma situa-se inteiramente na ârea composicional

correspondente à fengita, no quadrante das Mg-Al micas.
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Figura 6.10b- Distribuiçäo composicional da

muscovita da facies BAFG do maciço

granitóide Benedita no diagrama

[(Fer+Mn+T¡+Alvr)-(Mg-Li)], de classificaçäo

composicional e nomenclatura de micas

trioctaédrica e dioctaédrica apresentado por

Tischendorf et al.(1 997).
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6.5.1.3.4- Origem

As observaçÕes petrográficas realizadas em seções delgadas de amostras da facies

BAFG mostraram que a mica estudada corresponde à uma variedade branca, de origem

secundária, formada às custas da biotita primária, no estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, tendo sido designada de muscovita 2.

Os dados qulmicos quando lançados no diagrama triangular Mg-Ti -Na de Miller et

al.(1981), Figura 6.11, revelaram que a composição da muscovita em questäo incide no

campo da muscovita primária. Comparativamente à muscovita estudada por Miller et

al.(1981), Monier et al.(1984) e Simöes(1992), essa muscovita, tem tanto afinidas químicas

com a muscovita primária(visto que apresenta conteúdos relativamente elevados,

especialmente de Ti), quanto com a muscovita secundária, uma vez que seus teores de Al,

Mg e Sisäo compatíveis com as mesmas.

Nesse caso, os dados petrográficos säo decisivos em relação à determinação da

origem secundária da muscovita estudada. Assim, do mesmo modo como para a muscovita

de outros maciços apresentados anteriormente, o quimismo nem sempre permite

caracterizar a sua origem se primária ou secundária, através da relação Ti-Mg-Na. Vê-se,

portanto, que muitas vezes, os estudos petrográficos cuidadosos são mais eficazes na

determinaçäo da origem de fases minerais e, em particular, de fases micáceas, do que

outros métodos(químicos por exemplo). lsso é demonstrado tanto pela composição da

muscovita(de origem claramente secundária), as quais fora comentadas neste trabalho,

quanto por algumas composições de muscovita, texturalmente secundárias, apresentadas

por Miller et al.(1981; Figura 2b, g 28), as quais incidem no campo composicional

correspondente à muscovita primária.

Figura 6.11- Distribuiçäo composicional da

muscovita da facies BAFG do maciço

granitóide Benedita no diagrama triangular

Mg-Ti-Na de Miller et al.(1981). P=campo

composicional da muscovita primária; $=

campo composicional da muscovita

secundária.
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6.5.2- Análises químicas através de Microscopia Eletrônica

Neste maciço foram realizadas oito anál¡ses na amostra NE-B-09, da facies BAFG, e

envolveram as fases "óxido" de Ti com Y, óxido de ferro e pirita.

a) Óxido de Ti

Apenas uma análise dessa fase foi executada e não foi obtida uma imagem da

mesma. Entretanto, observações realizadas através de microscopia ótica, em luz refletida,

indicaram uma origem secundária para a mesma.

Quimicamente, representa um óxido de T¡ portador de concentrações significativas

de Y, Fe, U e Nb e conteúdos mais modestos de Si, Dy, Ce, Nd, Zr e Pb, bem como de

quantidades vestigiais de Yb, Ca, Th e Al(Anexo 40). Comparativamente, às fases minerais

óxidos, portadoras desses elementos, apresentadas na literatura(Jones et al., 1996; pg. 350

e 353), nota-se que o mineral e questão, pela sua composição química, pode corresponder

tanto à aeschynita-(Y), quanto de uma yttrocrasita-(Y). Se o Si for um componente essencial

na sua estrutura cristal¡na, pode, ainda, tratar-se do silicato trimounsita-(Y), impregnado de

impurezas. De qualquer modo, o quimismo desse mineral, nåo corresponde plenamente à

composição qulmica de nenhuma das fasas mencionadas acima. Em razão d¡sso, qualquer

conclusåo a esse respeito é, no momento, prematura.

b) Óxido de Ferro

Estudos real¡zados em seçöes polidas através de microscopia ótica, em luz refletida,

revelaram que essa fase mineral âpresenta-se como grãos subédricos a euédricos,

zonados, formando agregados, que exibem internamente 'manchas" residuais de pirita. Eles

mostram-se ínt¡mamente vinculados e cr¡stais de feldspato potássico e de biotita, os quais

apresentam-se intensamente oxidados. Suas relaçôes microtexturais com estas duas fases

ind¡cam uma origem secundária para a mesma, que parece, representar um produto de

substituição da pirita, ocorrida em condições oxidantes e, por conseguinte, em ambiente

com elevada fugacidadde de oxigênio.

Duas análises em zonas distintas de um mesmo grão foram realizadas e assim como

em relação ao óxido de Ti, não se obteve imagem através de MEV.

No Anexo 40, observa-se que a composiçäo de ambas as zonas é caracterizada por

reduzidas quantidades de Si(2,23o/o-2,51). Nota-se, também, que a zona 1(anál¡se 2) possui

teores mais reduzidos de Fe(57,59%) e conteúdos vestigiais de Yb, Al, Dy, Pb, Nd, Ca, P e

Th(em ordem decrescente de abundância relativa), enquanto que a zona 2(análise 3) é mais

enriquecida em Fe(61,63%) e ostenta baixíssimos teores de Al, Pb, Th, U, Mn e Ca(em

ordem decrescente de abundância relativa).
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c) P¡r¡ta e óxido de Fe com W

Observações efetuadas em lâmina polidas, akavés de microscopia ótica, em luz

refletida, mostraram que o gráo analisado apresenta-se int¡mamente associado a gräos de

feldspato potássico e a finas lamelas residuais de biot¡ta, que encontram-se fortemente

oxidadas.

Estudos realizados através de MEV permitiram a obtençäo de três análises em dois

grãos distintos, bem como possibilitaram a confecção de uma imagem representativa dos

mesmos. Na Figura 169, observa-se que se trata de um cristal de p¡rita que se encontra

parc¡almente substituído, na sua porçäo mais central e nas bordas, por uma fase óxido de

Fe com W. Observações adicionais complementares, realizadas em låminas polidas, através

de m¡croscopia ótica, em luz refletida, mostraram que se trata de núcleos residuais de pirita,

os quais preseryam, ainda, sua cor amarela tfpica. No ¡nterior desses núcleos amarelos

podem ser observadas pintas azuladas, as qua¡s devem corresponder a covelina(naõ

detectada em MEV). De acordo com Deer et al.(1966; pg, a6Ð, além do S e do Fe, a pirita

pode hospedar elementos menores, que muitas vezes ocorrem sob a forma de impurezas. É

possfvel que a covelina represente, também, uma fase de alteração da pir¡ta, visto que a

mesma abr¡ga, localmente, f nfimas quantidades de Cu(análise 5; Anexo 41),

O Anexo 40 mostra que a porção pirítica, dos cr¡stais analisados, náo exibe

variaçóes composicionais ¡mportantes, com o conteúdo de Fe variando entre 46,73%(no

gråo 2) e 47,30%(no grão 1) e o de S de 51,690/o(9rão 2) a 5'1,98%(grão 1). Observa-se,

aindâ, que essa porção contém quantidades lfimas de Cu, Pb, Sn, Nb, Ta, Mn e W.

A fase óxido que, ao que tudo indica, representa uma fase de substituição da pirita.

Ela exibe teores bem ma¡s elevados de Fe, que oscila entre 58,40% (no grão 1) e 59,

13%(no grão 2) e quantidades de S desprezfveis(0,23o/o a 0,35o/o, nos dois grãos,

respect¡vamente). Além disso, possui baixfssimos conteúdos de Ta e Ti(Anexo 40, análises

7 e 8). Um fato relevante é que os reduzidos teores de W presentes na porção pirftica,

assumem, nesta fase, conteúdos, relativamente, mais elevados, chegando a atingir até

4,48o/o.

Bastin et al.(1931), defìniram subst¡tuição, ou metassomatismo, como a dissolução

de um mineral ou de um grupo de minerais ø a dapos¡ção simultânea de um outro mineral

ou de um outro grupo de minerais em seu lugar. A solução e deposição ocorem

combinados, sem o desenvolvimento de espaços abe¡los de dimensões consideráveis, bem

como a substituição não envolve mudanças de volume. O novo mineral, pode ser parcial ou

totalmente dife¡ente, em termos composicionais, do mineral a parir do qual ele c/esceu.

Esses mesmos autores denominam uma substituiçåo mineral de metasome e quando a

substituição assume as caracteríticas do arcabouço do cr¡stal substituído é designada

metacryst.
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Segundo Edwards(1954; pgs. I l7-'1 18), a substituição de borda, por metassomatose,

cresce como uma estreita faixa em torno do hospedeiro e é, geralmente, distintiva, embora

em algumas circunstâncias possa se assemelhar a uma textura formada por uma completa

desmistura de uma solução sólida. Menos comumente, a metassomatose invade primeiro o

núcleo de um mineral, abandonando a borda não substituída do mineral hospedeiro.

No que se refere a pirita, aqui estudada, as relaçÕes microtexturais observadas entre

as duas porçÕes, reforça a hipótese de que a fase óxido é fruto da substituição da pirita.

Essas relações são coerentes com as definições de Bastin et al.('1931), bem como com as

postulações de Edwards(op. cit.). Entretanto, observa-se na Figura 6.12, que o cristal de

pirita mostra-se substituído tanto nas bordas, quanto na sua região central e que ambas as

zonas mostram-se, geralmente, conectadas fisicamente. lsso indica que a substituição da

pirita por óxido de Fe com W pode ter-se iniciado nas bordas, que foram abandonadas,

prosseguindo no núcleo do cristal. Ou, ainda, que a substituição iniciou-se nas bordas e se

estendeu para o centro, sem abandonar as bordas.

No que se refere à natureza primária ou secundária, dessas fases, é difícil precisar

com segurança. Todavia, como a amostra estudada encontra-se afetada por alterações tardi

a pós-magmáticas, espec¡almente por albitização e oxidação, bem como o grão analisado,

como um todo, encontra-se ¡ntimamente associado a grãos de feldspato potássico e

resíduos de biotita, intensamente oxidados, acredita-se que as três fases( pirita, covelina e o

óxido de Fe) estejam relacionadas ao estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas,

pricipalmente, o óxido de Fe. Se isso é verdade, pode-se deduzir que, durante essa

alteração, as condições redutoras e/ou fracamente oxidantes, ambiente propfcio para a

cristalização da pirita, em primeiro lugar, e covelina, em segundo, progrediram para

condições, relativamente, mais oxidantes.

Figura 6.12- Detalhe de um cristal de pirita

sendo parcialmente substituído por óxido

de Fe e W, presente na amostra NE-B-09,

da fac¡es BAFG do maciço granitó¡de

Benedita.



339

6.6- Geoquímica

Os resultados analíticos mostrados na Tabela 6.3(Anexo 41) dizem respeito às

principais facies granitóides estabelecidas no âmbito desse maciço.

6.6.1 - Caracteríeticas Gerais

Os granitóides desse maciço correspondem à diferenciados extremamente

evoluídos, os quais encontram-se afetados, em diferentes graus, por alterações tardi a pós-

magmáticas. Eles possuem teores de SiO2, superiores a 760/o, os conteúdos de TiO2, Al2O3,

MnO, MgO, CaO e PzOs såo sempre muito reduzidos e inferiores àqueles da média dos

granitos(Le Maitre, 1976), enquanto que os teores de KzO såo eqüivalentes e os de NazO

são ligeiramente mais elevados. No que se refere aos elementos menores e traços,

ostentam altos valores de Rb(média entre 351 e 489ppm), Zr(média entre 236 e 268ppm) ,

F(média entre 903 e 1933ppm) e Cl(média entre 710 e 454ppm), moderados de Nb(média

entre 62 e 75ppm), Y(média entre 68 e 89ppm), Ga(média entre 26 e 31ppm), W(média

entre 45 e 68ppm), Th(média entre 65 e 70ppm) e Zn(média entre 45 e 49ppm) e baixas

concentrações de Sr(média entre 11 e 15ppm) , Ba(média entre 7 e 45ppm), Ta(média entre

7 e Sppm), Hf(média entre 13 e 15ppm), U(média entre 17 e 19ppm, Sn(média entre 3 e

Sppm) e Mo(média entre 1 e Sppm). Em relaçäo aos ETR, apresentam teores sempre muito

reduzidos( média entre 155, 51 e 186,56ppm), embora a somatória das médias dos

ETRL(entre 119 e 141ppm) , nas duas facies granitóides, seja mais elevada do que aquela

de ETRP(entre 36 e 46ppm). As razões Rb/Sr(média entre 23 e 46), Rb/Ba(média entre I e

73), e Th/U(média=4) são, geralmente, altas, enquanto as razÕes KRb(média entre 72 e

95) são baixas se comparadas com aquelas dos granitos considerados normais(Shaw,

1e68).

6.6.2- Saturação em Alumina(lSA)

Apesar dos granitóides desse maciço possuírem teores de AlzOs mais baixos do que

aquele da média dos granitos fornecida por Le Maitre(1976), as rochas em questão säo

invariavelmente peraluminosas, com as razöes dos conteúdos moleculares Nl(A variando

entre 0,68 e 0,71 e as razöes A/CNK sendo superiores a 1 e inferiores a 1,5(Figura 6.13).

Figura 6.13- Diagrama binário A/CNK versus

NllA(Maniar& Piccoli, 1989) mostrando a distribuição

das facies granitóides do MGB, com base nos índices

de Shand(lSA).

t
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6.6.3 - Afinidade Tectonomagmática e Tipologia

Nos Diagramas clássicos Y-Nb, (Y+Nb)-Rb e Ta-Yb de Pearce et al.(1984), Figura

6.14(a, b e c+), nota-se que as amostras incidem inteiramente no campo dos granitóides

intraplacas.
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Figura 6.14- Diagramas discriminantes de

paleoambiência tectônica conforme Pearce

et al.(1984) mostrando a distribuição das

amostras dos granitóides do MGB: (a) Y-Nb;

(b) [Nb+T-Rb; (c) Yb-Ta.

Conforme comentado no capftulo 3, Whalen et al.(1987) porpos a distinção entre

granitóides tipo-|, altamente fracionados e gran¡tóides tipo-A, baseando-se em elementos

incompatfveis, utilizando para tal o parâmetro de discriminação Zr+Nd+Ce+Y.

Assim, em relação aos granitóides estudados, observa-se no diagrama Zr+Nb+Ce+Y

vs. (K2O+NazO/CaO(Whalen et al., op cit.), Figura 6.15, que a totalidade das amostras

incide no campo composicionalcorrespondente aos granitos tipo-4.

No diagrame Zr+Nb+Ce+Y vs. (FeO*/MgO), dos mesmos autores, Figura 6.16, que

expressa o grau de fracionamento dos granitóides estudados, percebe-se que es amostras

situam-se inteiramente no campo dos granitóides tipo-A. Nota-se, também um nítido "trend"
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de fracionamento, caracterizado pela correlação positiva entre as quantidades de

Zr+Nb+Ce+Y e as razões FeO"/MgO, definida pelo crescimento dessas duas variáveis no

sentido da facies AFG para a facies BAFG.

No diagrama 10.000Ga/Al vs. (K2O+Na2OyAl2O3 de Whalen et al.(op. cit.),

modificado por Rämö & Haapala(1995), que exprime o grau de alcalinidade ou indice

agpaítico, Figura 6.17, verifica-se que todas as amostras dos granitóides caem na ârea

composicional correspondente aos granitos tipo-A, de natureza subalcalina.

Figura 6.15- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (K2O+Na2O)/CaO

de Whalen et al.(1987a) mostrando a distribuição

composicional das amostras das principais facies

granitóides do maciço granitóide Benedita.

Figura 6.16- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (FeO*/MgO) de

Whalen et al.(1987a) exibindo as análises das principais

facies granitóides do maciço granitóide Benedita.

Figura 6.17- Diagrama 10.000Ga vs.

(K2O+Na2O)/A|2O3 de Whalen et al.(1987a),

modificado por Rämö & Haapala(1995) mostrando a

tipologia e o grau da alcalinidade(lndice agpaítico)

das principais facies granitóides do maciço granitóide

Benedita.

¿ õ 57e9J0
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Tomando-se por base a subdivisäo apresentada por Eby(1992), os dados químicos

dos granitóides desse maciço foram lançados nos d¡agramas discr¡minantes Y-Nb-Ce e Y-

Nb-3Ga, Figuras 6.18(a, b). Nos dois diagramas as amostras incidem preferencialmente no

campo correspondente aos granitóides do sub-grupo t¡po-A1, embora muito próximo a linha

l¡mftÌofe entre este campo e o campo do A2.

Esse posicionamento é claramente discordante em relação à distr¡buiçåo

composicional, predominante, das amostras correspondentes aos gran¡tóides do maciços

Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo, uma vez que as composições dos mesmos

situam-se no campo dos granitóides do sub-grupo-A2. Uma hipótese para justificar essa

diferença pode ser o fato dos granitóides deste maciço possulrem conteúdos relativamente

elevados e equivalentes de Nb, Y e Ce, bem como seus teores de Ga, quando multiplicados

por três, se eqüivalem aos desses três elementos. Essas caracterfsticas quím¡cas tanto

podem refletir uma área fonte relativamente enr¡quecida nesses elementos, quanto podem

indicar uma forte influència crustal sobre magma gerador dos granitóides desse maciço. E,

de fato, tais elementos tendem a ocorrer de modo mais concentrado na crosta(Neary &

Highley, 1984; Henderson, 1986).

Alternativamente, pode-se atribuir tal distribuição aos limites de precisão das análises

qufmicas(não fornecido pelo laboratório onde as mesmas foram executadas), v¡sto as

amostras situam-se no limite entre os dois campos composicionais, que, por sua vez, foi

definido estatisticamente. Assim, qualquer pequeno erro analftico poderia deslocar os

pontos composicionais de um campo para outro.

Figura 6.18- Diagramas triangulares Y-Nb-Ce(a) e Y-Nb-3Ga(b) de Eby(1992) mostrando a

distribuigäo compos¡cional das principais facies granitóides do maciço grenitóide Benedita.
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6.6,4- Outras Feições Geoquímicas

No diagrama SiOz vs. FeO./(FeO.+MgO), Figura 6.19a, percebe-se uma discreta

correlação positiva entre essas duas variáveis, caracterizada pelo aumento de SiOz e das

razöes FeO-/(FeO.+MgO) no sentido da facies AFG para a facies BAFG. Foge a esse

comportam€nto a amostra de número 2(Tabela 6.3, Anexo 41) devido seu elevadfssimo

conteúdo de SiOz(79,81%). O comportamento destas duas variáveis é semelhante àquele

observado no âmbito do maciço granitóide Antônio Vicente, em relação aos diferenciados

magmáticos(ver capítulo 3 deste trabalho¡. É Aigno de nota o fato do BAFG representar, no

"trend" o diferenciado mais evolufdo. lsso indica a biotita cristalizou tardiamente em relação

às fases essenciais quartzo e feldspato potássico e caracteÍiza uma ¡nversåo na ordem de

cristalização dessa fase micácea primária.

Na Figura 6.19b nota-se que enquanto os conteúdos de Na2O variam muito pouco,

permanecendo quase que constantes, as concentrações de CaO crescem sistematicamente

no sentido da facies AFG para a facies BAFG, o que se deve, ao que parece, à presença de

allanita, especíalmente na amostra de número 9(Tabela 6.'l ), onde esse mineral ocorre

inequivocamente. É possfvel que nas outras amostras dessa fac¡es a allanita ocorra em

fìníssimos grãos não detectados através de microscopia ótica. Ademais, o fato do

plagioclásio pr¡mário estar ausente nesses granitóides, bem como a fluor¡ta ser uma fase

comum aos mesmos, permite inferir que a presença de allanita na facies BAFG seja a

principal causa, nesta, de conteúdos de CaO mais elevados do que na facies AFG'

A Figura 6.20 ilustra uma discreta correlaçåo negativa entre as concentrações de Sr

e NazO, caracterizada pela diminuiçåo nos conteúdos de Sr e aumento nos teores de NazO

no sentido da facies AFG para a facies BAFG. Nesse caso o Sr se comportou como um

elemento compatlvel durante a evolução magmática desses granitóides, onde a facies AFG

representa o diferenciado relat¡vamente menos evolufdo, enquanto a facies BAFG

representa o diferenciado mais tardio(ver aspectos petrográficos). Fogem desse

comportamento as análises das amostras de números 3 e S(Tabela 29), que ocupam uma

posição invertida no 'trend". Deve-se ressaltar, entretanto, que as pequenas variaçöes nas

concentrações de NazO podem significar 6rros analíticos, uma vez que é possível que tais

variaçÕes estejam dento dos l¡mites de erros.

A exemplo dos granitóides do maciço granitó¡de Antônio Vicente, Velho Guilherme

e Mocambo, os granitóides deste maciço apresentam razões l(Rb, na quase totalidade das

amostras, abaixo de 1OO. Entretanto, o limite infêr¡or dos valores dessa razáo situa-se acima

de 50. Apenas a análise da amostra de número 1(Tabela 6.3, Anexo 41) possui razåo l(Rb

acima de 1OQ(Figura 6.21a). O observa-se, nesta fìgura, uma leve correlaçäo positiva entre

K e Rb, caracte rizada por um discreto aumento nos conteúdos de K(pouco variável) e um

crescimento bem mais acentuado nas quantidades de Rb, no sentido da facies AFG para a
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facies BAFG. Este fato evidencia um "trend" da evolução magmática dos granitóides em

questäo. As análises de números 3(facies AFG) e 4(facies BAFG) fogem desse

comportamento, mas devem representar, ao gue tudo indica, composições transicionais

entre as duas facies granitóides, uma vez que ocupam uma posiçäo intermediária no

"trend"(Figura 6.2 1 a).
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Figura 6.19- Diagramas retangulares SiOz vs. FeO*/(FeO"+MgO)(a) e CaO vs.Na2O(b) mostrando a

distribuição composicional das principais facies granitóides do maciço granitóide Benedita.

Figura 6.20- Diagrama Sr-NazO mostrando a distribuiçäo

composicional das amostras das principais facies

granitóides do maciço granitóide Benedita.
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Nos diagramas Rb-Sr e Rb-Ba(Figura 6.21b, c) observa-se que Sr e Ba se

comportaram como elementos compatfveis durante a evolução magmática dos granitóides

estudados, enquanto que o Rb se atuou como elemento incompatível. Nesses dois

diagramas percebe-se que Sr e Ba desenvolvem correlaçöes negativas com o Rb,
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caracterizadas pelo aumento de Rb e decréscimo de Sr e Ba no sentido da facies AFG para

a facies BAFG. Esse comportamento do Rb, Sr e Ba evidencia mais claramente que a facies

AFG, embora praticamente desprovida de biotita corresponde ao deferenciado relativamente

menos evoluído, enquanto a facies BAFG representa o termo mais evoluído no âmbito

desse maciço. As razões Rb/Sr situam-se preferencialmente entre 20 e 100, sendo exceção,

a isso, a razâo determinada a partir da análise de número 1(Tabela 6.3, Anexo 41), cujo

valor é inferior a 2O(Figura 6.21b). No que se refere à razão Rb/Ba, a totalidade das

amostras da facies BAFG exibe valores acima de 50, enquanto que na facies AFG a maioria

das amostras possui razâo Rb/Ba abaixo de 10 e apenas uma amostra tem essa razäo

acima de S0(Figura 6.21 c).

No diagrama Rb-Ba-S(Figura 6.21d) nota-se que as análises de todas as amostras

de granitóides do maciço ocupam o campo composicional correspondente aos granitos

extremamente diferenciados (El Bouseily & El Sokkary, 1975).

O Zr apresenta-se em concentrações altas nos granitóides estudados(Tabela 6.3,

Anexo 41). lsso evidencia que o mesmo se atuou como um elemento incompatível durante a

diferenciação magmática. No diagrama Rb-Zr(Figura 6.21e) observa-se uma correlação

positiva entre Zr e Rb, definida pelo crescimento nos conteúdos desses dois elementos no

sentido da facies AFG para a facies BAFG. As razões ZrlRb na facies AFG variam entre

0,50 e 1,00, enquanto que na facies BAFG situam-se abaixo de 0,50 e acima de 0,20.

Excetua-se a isso a análise de número 4 da facies BAFG que acompanha as análises da

facies AFG(Figura 6.21 el.

No diagrama U-Th(Figura 6.21f), nota-se que Th e U desenvolvem uma discreta

correlação positiva, caracterizada pelo aumento nas concentrações dos mesmos no sentido

da facies AFG para a facies BAFG. A análise de número 3 correpondente à facies AFG foge

desse "trend" em virtude de possuir os mais elevados conteúdo de Th e de U dentre as

amostras analisadas.
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Figura 6.21- Distribuiçäo composicional das amostras das principais facies granitóides do maciço

granitóide Benedita nos diagramas (a) Rb-K; (b) Rb-Sr; c) Rb-Ba; (d) Rb-Ba-S(El-Bouseily & Sokkary,

1975); (e) Rb-Zr; (f) Th-U. Os campos 1 a 5 do diagrama Rb-Ba-Sr correspondem, respectivamente, a

dioritos, granodioritos e quartzo dioritos, granitos anômalos, granitos normais e granitos

extremamente diferenciados.

Embora os granitóides desse maciço estejam afetados por alteraçöes tardi a pós-

magmáticas, eles não se encontram tão intensamente transformados quanto as facies

granitóides alteradas e intensamente alteradas ocorrentes nos maciços granitóides Antônio

Vicente, Velho Guilherme e Mocambo. Dentre as fases constitutivas da paragênese tlpica

das alterações tardi a pós-magmáticas(conforme definida neste trabalho) a albita é a fase

mais abundante, embora seus conteúdos modais não ultrapassem 7o/o. Fluorita,

sericitatmuscovita e clorita säo freqüentes, porém pouco abundantes, ocorrendo

individualmente em quantidades modais inferiores a 3%(Tabela 6.1). Ademais, assim como

no maciço granitóide Velho Guilherme, não foi detectada a presença de cassiterita através
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através de microscopia ót¡ca, nem tampouco de microscopia eletrônica de varredura. lsso é

confirmado pelos baixfssimos teores de Sn nas amostras analisadas. Pensa-se, contudo,

que a amostragem foi realizada em porções do maciço situadas abaixo das zonas apicais,

as quais såo as áreas mais favoráveis à ocorrència de mineralizações, especialmente de

cass¡terita e outros metais raros associadas. De qualquer modo, devido esses granitóides

possuÍrem concentrações elevadas de F(média entre 903 e 1933ppm) e de Cl(média enhe

454 e 710ppm) se faz necessário analisar o papel desses voláteis e de outros elementos

associados, na gênese desses granitóides.

A Tabela 6.3(Anexo 41) e a Figura 6.22a mostram, para o conjunto das amostras,

uma discreta correlaçáo negativa entre entre F e Cl, caracter¡zada pela redução nos

conteúdos de Cl e aumento nas concentrações de F no sentido da facies AFG para a fac¡es

BAFG. Na análise de número 5, correspondente à facies BAFG, o conteúdo de Cl estå

aba¡xo do limite de deteccão do método de análise utilizado(ver ftem metodologia, no

capftulo 1 deste trabalho). Esse comportamento dos dois voláteis é coerente com o que é

apresentada na literatura(Fug e, 1977), bem como é concordante com o que é percebido nos

diferenciados magmát¡cos do maciço granitóide Antôn¡o V¡cente(ver capítulo 3).

Conforme visto anteriormente, o Cl por possuir uma ba¡xa solubilidade na fusão

silicática e apresentar uma forte afinidade com as fases aquosas associadas tende a se

concentrar nos minerais formados ma¡s precocemente, enquanto que o F por apresentar

forte afinidade com a fusäo residual se enriquece nos minera¡s formados nos estágios mais

tardios (Fuge, 1977). Nesse caso, a b¡ot¡ta, e a fluorita parecem representar as principais

fontes de F nesses granitóides, especialmente na facies BAFG.

As razöes F/Cl aumentam no sentido da facies AFG para a facies BAFG e situam-se

entre 1 ,00 e 5,00, sendo excessão a análise número 2 da facies AFG, cuia razão é inferior a

1,0.

A Figura 6.22b mostra uma nltida correlaçåo positiva entre F e Sn, caracterizada pelo

aumento nos conteúdos desses dois elementos no sentida da facies AFG para a facies

BAFG. É digno de nota que as amostras portadoras das mais altas quantidades de F

possuem os mais elevados teores de Sn, embora esses sejam, no geral, baixos e

insuficientes para propiciar a cristal¡zação de cass¡terita, conforme visto anteriormente.

A Figura 6.22c, mostra que enquanto os conteúdos de Na2O såo mais ou menos

constantes os de Sn variam mais claramente e desenvolvem um "trend' caracterizado pelo

aumento sistemático no sentido da facies AFG para a facies BAFG. Esse comportamento do

Sn é ¡nd¡cat¡vo de que o mesmo se comportou como elemento incompatível, se

concentrando nas fases minerais mais tardias e, ao que tudo indica, entrou

preferencialmente na biotita, visto que essa fase parece ser a principal portadora de Sn

nesses granitóides. Uma hipótese alternativa para explicar esse "trend" enriquec¡mento de
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Sn em direção ao BAFG refere-se à interação dessa rocha com fluidos tardios, os qua¡s

ser¡am responsáveis pela elevaçåo da sua concentraçåo(Lehmann & Mahawat, 1989).

Na Figura 6.22d, correspondente ao diagrama Na2O-F, nota-se uma distribuição

semelhante à da Figura 179c. Enquanto o Na2O mostra-se quase que constante o F varia

mais amplamente, definindo um "trend' de enriquecimento dos conteúdos de F no sentido

da facies AFG para a fac¡es BAFG. lsso reforça a hipótese de que a biotita é uma das

pr¡ncipais fontes de F nesses granitóides, juntamente com a fluor¡ta(Tabelas 6.1 e 6.3-Anexo

41).

Na Figura 6.22e verifica-se que o Sn e a razão Rb/Sr desenvolvem uma correlação

positiva, caraÇtaerizada pelo crescimento dos conteúdos de Sn e Rb/Sr no sentido da AFG

para a facies BAFG. lsso indica que o Sn se enr¡quece nos diferenciados mais evoluídos em

função da interação rocha fluido, reforçando a hipótese acima comentada. O mesmo é

demonstrado no diagrama Sn-TiO2 (Figura 6.22fl.

Comparativamente aos granitóides e greisens especializados a estanho e portadores

de mineralizaçöes de Sn(principalmente cassiterita), ocorrentes no contexto dos maciços

granitóides Antônio Vicente e Mocambo, os granitóides desse maciço ostentam

concentraçöes mais elevados de Cl, embora seus conteúdos de F sejam, em geral, mais

baixos. Em relação aos granitóides do maciço granitóide Velho Guilherme, os granitóides

em queståo exibem conteúdos mais ou menos equlvalentes de F e de Sn e, geralmente,

mais baixos de Cl.

Assim, do mesmo modo que para os granitóides do macíço granitóide Velho

Guilherme, os dados químicos e os estudos petrográficos permitem estabelecer que

granitóides com conteúdos de F var¡áveis entre 410 e 2500ppm e/ou de Cl entre 594 e

836ppmm não são necessar¡amente hospedeiros de mineralizações de estanho e, em

especial, de cassiterita. É noticiado(comunicação verbal), entretanto, gue na região de

ocorrência desse maciço e do maciço granitóide Ubim/Sul(ver mais adante no capítulo 7)

foram realizados trabalhos de prospecção geoquímica para mineralizaçöes estanlferas e

outros metais associados. Embora os resultados obtidos, não tenham sido favoráveis

economicamente, pequenas ocorrências aluvionares foram detectadas. Assim, do mesmo

modo que em relação ao maciço granitóide Velho Guilherme, é possível que a amostragem

realizada tenha ocorr¡do em um nível de erosão aba¡xo das zonas especializadas e

hospedeiras de m¡neral¡zações de estanho e de outros meta¡s associados(cúpolas ou zonas

apicais).

A Tabela 6.3(Anexo 41) mostra que os granitóides estudados säo, em geral,

enriquecidos em ETRL e ETRP, em relaçäo à abundância desses elementos na crosta

continental(Shaw et al., 1986; Condie, 1993).
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A somatória dos conteúdos médios dos ETR nas facies granitóides AFG e BAFG é

igual a 342,07ppm(Tabela 6.4). Esses valores são muito mais baixos do que aqueles

encontrados nos granitóides dos outros maciços ora estudados.
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Os conteúdos médios dos ETR nos granitóides estudados, normalizadas para

condritos(Sun, 1982), desenvolvem um típico padräo "gaivota"(Figura 6.23), à semelhança

daquele que foi observado nos granitóides dos maciços Antônio Vicente, Velho Guilherme e

Mocambo, Observa-se também que o BAFG exibe os mais elevados conteúdos de ETRL e

de ETRP em relaçäo ao AFG. Além disso, o BAFG mostra a maior anomalia de Eu. lsso

reforça a hipótese de que essa facies representa um diferenciado mais evoluído do que o

AFG. Nesse caso, o plagioclásio desempenhou um papel importante na partição do Eu que

se empobreceu no sentido do BAFG.

Análises EDS(MEV; Anexo 40 não revelaram a existência de fases minerais

subodinadas hospedeiras de importantes concentrações de ETR. Entretanto, os estudos

realizados através de microscopia ótica indicaram a presença de allanita em quantidades

baixas, eqüivalentes nas duas facies granitóides identificadas no maciço(Tabela 6.1). lsso

explica, em parte, as mais elevadas concentrações de ETRL e mais baixas de ETRP nos

granitóides em questão, mas näo explica os diferentes teores de ETRL nas duas facies

granitóides. Talvez a principal razâo para explicar esse comportamento dos EïRL seja o

fato dos mesmos serem incompatíveis e, por conseguinte, tenderem a residir no fundido.

Assim, o BAFG, aqui considerado como o diferenciado mais evoluído, hospedaria as

maiores concentraçöes de ETRL. Nesse caso, a allanita e a biotita e, subordinadamente o

zircâo seriam as principais portadores de ETR nos granitóides estudados. De qualquer

modo necessita-se de análises químicas nessas fases minerais para que se possa

apresentar dados mais seguros a esse respeito.
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Figura 6.22- Dishibuiçäo composicional das amostras das principais facies granitóides do maciço

granitóide Benedita nos diagramas (a) F-Cl; (b) F-Sn; (c)Sn-Na2O; (d) NazO-F; (e) Sn-Rb/Sr; Sn-TiO2.
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As razões Eu¡/Eu*, nos granitóides estudados são, respectivamente 12,92(AFG) e

12,78(BAFG), enquanto que as razões (LafYb)N sâo Z,Z0(facies AFG) e 2,06(facies BAFG).

A Tabela 30 mostra as principais caracterfsticas a respeito dos ETR encontradas nos

granitóides desse maciço.

Tabela 6.4- Principais caracterlsticas dos ETR nos granitóide do maciço granitóide Benedita. ! =
somatória das concentraçÕes médias.

Facies Granitóides AFG BAFG

(La/Yb)N 2,20 2,06

(EuN/Eu*) 12,92 12,78

IETRLI I19,15 140,72

IETRPI 36,33 45,82

IETRI 155,50 186,56
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Figura 6.23- Padrão de distribuiçäo

dos ETR dos granitóides do

maciço Benedita.
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6.6.5- Análises Normativas CIPW

A análise do conjunto das composições normativas(Tabela 6.5, Anexo 42) dos

granitóides estudados permitiu estabelecer as seguintes consideraçöes:

1) os granitóides desse maciço são saturados em AlzOs, embora ostentem baixo córindon

normativo. É exceçäo uma amostra da facies BAFG.
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2) os conteúdos de anortita aumentam nitidamente no sentido da facies AFG para a BAFG.

Em razão disso, as razöes Ab/An decrescem no mesmo sentido.

3) as quantidades de Hy, tendem a decrescer a partir do AFG em direção ao BAFG,

enquanto que os teores de magnetita e hematita tendem a crescer e os de ilmenita se

mantém praticamente constantes(o,08o/o), varianda em apenas uma amostra do

AFG(0,10%).

No diagrama Q-Ab-O(Figura 6.24a) nota-se que as razóes normativas quartzo-

alb¡ta-ortoclásio dos granitóides desse maciço incidem inteiramente no campo de 86% de

freqüência das razöes normativas Q-Ab-Or de 1 190 rochas granít¡cas de Winkler e Von

Platen(1961), à semelhança dos granitóides dos maciços ora estudados. Percebe-se, ainda,

que as composiçôes se afastam um pouco do campo de máxima freqüência(ponto M) em

direção ao vértice do quartzo(silicificação), notadamente as amostras da facies AFG, com

exceção de uma amostra, e mostram-se levemente deslocadas para a esquerda desse

campo, ao que tudo indica, devido aos efeitos da albitização.

Embora esses granitóides mostrem-se afetados por albitizaçäo, em diferentes graus,

seu efeito nåo se reflete nas suas composiçôes normativas globais. lsso demonstra que os

processos de alteração ocorrerame em um sistema fechado, fato que náo perm¡tiu um

aporte de Na ao mesmo. lsso é reforçado pelas quantidades de F no magma gerador dos

granitóides desse maciço, que mostram-se muito baixas. Elas situam-se abaixo da posição

de temperatura do ponto de mínimo correspondente a 1o/o de F adicionado(Manning, 1981),

com as composiçöes correspondentes à facies BAFG ocupando uma posição próxima ao

ponto de mfnimo sem adição de F(Tuttle & Bowen, 1958) e as da facies AFG situando-se

um pouco distantes. lsso demonstra que o magma gerador desses granitóides era

empobrecido em F e que o mesmo foi concentrado no estágio de alterações tardi a pós-

magmáticas, tal qual em relaçáo aos granitóides dos maciços Antônio Vicente, Velho

Guilherme e Mocambo. O que é evidenc¡ado pela presença de quantidades um pouco

elevadas desse elemento nos granitóides em questão, especialmente na facies

BAFG(1800ppm a 2500ppm) e que se reflete na presença freqüente de fluorita nos mesmos.

Ainda em relação a esse diagrama, observa-se que as composições da facies BAFG

e de uma amostra da facies AFG situam-se entre as projeçóes das linhas cotéticas de Pxzo

de 2kbar e de Skbar de Winkle(1977). As composiçóes das duas outras amostras da facies

AFG incidem abaixo da projeção da linha cotética de PHzo=2kba em direção ao vértica de

quartzo.

No d¡agrama Ab-An-O(Figura 6.24b), todas as composiçöes situam-se muito

próximo à aresta Ab-Or , com um pequeno deslocamento em direçåo ao vértice da albita.
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6.7- Condiçöes de Gristalização

Os granitóides desse maciço apresentam enormes semelhanças texturais e

mineralógicas com as facies mais evoluídas do maciço granitóide Antônio Vicente, bem

como ocorrem no mesmo contexto geológico, de modo que as considerações apresentadas

em relaÇão à facies BSG daquele maciço, em termos de seu posicionamento crustal, bem

como das condições de fOz , T e P em que a mesma se formou, são válidas aqui. Assim,

torna-se desnecessário repetí-las, evitando-se, com isso, que o texto se torne, ainda mais

longo. lsso é válido também para os granitóides do maciço Ubim/Sul.

Ab Or

? i., l'.;

IAFG

Figura 6.24a- Diagrama normativo Q-Ab-Or mostrando a distribuiçäo composicional das principais

facies granitóides do maciço granitóide Benedita. A curva envoltório dos pontos corresponde ao

campo de freqtiência das razöes Q-Ab-Or de 1190 rochas graníticas de Winkler & Von Plaren(1961).

As projeçöes das linhas cotéticas isobáricas P-E'S de 2, 5 e Tkbar foram compiladas de

Winkle(1977). M= máximo de freqLrência , A= a posição e temperatura do ponto de mínimo sem

F(Tuttle & Bowen, 1958). 1o/oF,2o/oF e4o/oF representam as posiçöes e temperaturas dos pontos de

mínimo com F adicionado e excesso de água a lkba(Manning, 1981).
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Figura 6.24b- Diagrama normativo Ab-An-Or mostrando a distibuição composicional das principais

facies petrográficas do maciço granitóide Benedita.

6.8- Concluaões e Considerações Finais

Os estudos de låminas delgadas, análises químicas em fases minerais, primárias e

secundárias, e análises químicas de elementos maiores, elementos traço e ETR em rocha,

permitiram enumerar as seguintes conclusöes a respeito dos granitóides desse maciço:

1) foram caracterizadas duas variedades de granitóides, as quais mostram-se representadas

por álcali-feldspato granito(AFG) e biotita-álcali-feldspato granito(BAFG). Neles, o

plagioclásio primário está ausente na ampla maioria das amostras. Em razäo disso, eles têm

características de granitos hipersolvus e mostram, entre si, uma grande afinidade

petrográfica. Possuem caráter holo-leucocrático, onde os valores de M' são sempre

inferiores a 5o/o.

2) a separação em dois tipos de granitóides deveu-se exclusivamente aos conteúdos mais

elevados de biotita na variedade BAFG em relaçäo à variedade AFG, visto que textural e

mineralogicamente, se equivalem. Na realidade a variedade BAFG representa uma pequena

variação do tipo AFG.
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3) de modo geral, esses granitóides apresentam textura hipidiomórfica, heterogranular, fina

a média e, localizadamente, apresentam textura granoflr¡ca onde destacam-se os tipos

insular, vermicular, 'radiating fringe" e, mu¡to subordinadamente, cuneiformes. Essas

características são ¡nd¡cativas de uma colocação em nlvel crustal raso desses granitóides.

No que se refere às alterações tardi a pós-magmáticas, elas säo pouco expressivas nesses

variedades de gran¡tóides.

4) assim como as facies granitóides mais evolufdas dos outros maciços estudados, essas

rochas cristalizaram-se a part¡r de líquidos muito evolufdos e silicosos e representam

diferenc¡ados magmáticas tardios, cujas evidências são traduzidas pelos seus altos

conteúdos de quartzo modal, ausência de plagioclásio primário e pelos baixos teores de

fases máficas primárias.

5) análises químicas em grãos de clorita da facies BAFG indicaram uma composição varável

entre a bavalita e a pseudothuringita. Essas variações decorreram de processos de

substtitu¡çðes catiônicas que ocorreram na sua estrutura cristalina dos cristais, onde

prevaleceram aquelas estabelecidas pela equaçäo 2 de Cathelineau(1988), embora tenham

ocorrido, mu¡to subordinadamente, mecanismos de substituição semelhantes àqueles da

equação 1( do mesmo autor).

6) com base no geothermômeko de Cathelineau(1988), estimou-se o intervalo entre 389 e

4540C como aquele correspondente à faixa de temperatura de cristalização da clorita

estudada.

7) devido as quantidades de ferro férrico, presentes na fórmula estrural da clorita, serem

muito reduz¡das(= 0,0) e, adicionalmente, à muito provável ausência de magnetita na facies

BAFG, estimou-se que a mesma cr¡stalizou-se em condições de baixa {Oz e, ao que tudo

indica, abaixo do buffer quaftzo-fayalita-magnetita(QFM).

8) análises químicas em micas brancas da facies BAFG indicaram tratar-se de muscovita

fengíca, pertencente ao grupo das Mg-Al micas e de origem secundária.

9) os granitóides desse maciço correspondem à diferenciados muito evoluídos, derivados de

um magma extremamente silicoso. Eles são saturados em AlzOs, embora ostentem baixo

córindon normativo.
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10) possuem teores de SiO2, superiores a 760/o, os conteúdos de TiOz, Al2O3, MnO, MgO,

CaO e PzOs são sempre muito reduzidos e inferiores àqueles da média dos granitos(Le

Maitre, 1976), enquanto que os teores de KzO såo eqüivalentes e os de Na2O são

ligeiramente mais elevados.

1 1) quanto aos elementos menores e traços, ostentam valores elevados Rb(média enhe 351

e 489ppm), Z(média entre 236 e 268ppm) , F(média entre 903 e 1933ppm) e Cl(média enke

710 e 454ppm), moderados de Nb(média entre 62 e 75ppm), Y(média entre 68 e 89ppm),

Ga(média entre 26 e 3lppm), W(média entre 45 e 68ppm), Th(média entre 65 e 70ppm) e

Zn(média entre 45 e 49ppm) e baixas concentrações de Sr(média entre 1 1 e 15ppm) ,

Ba(média entre 7 e 45ppm), Ta(média entre 7 e Sppm), Hf(média entÍe 13 e lSppm),

U(média entre 17 e 19ppm, Sn(média entre 3 e Sppm) e Mo(méd¡a enhe 1 e Sppm).

12) em relação aos ETR, apresentam teores sempre muito reduzidos( média entre 155, 51 e

186,56ppm), embora a somatória das médias dos ETRL(entre 'll9 e 141ppm) , nas duas

facies granitóides, seja mais elevada do que aquela de ETRP(entre 36 e 46ppm). As razóes

Rb/S(média entre 23 e 46), Rb/Ba(média entre I e 73), e Th/U(média=4) såo, geralmente,

altas, enquanto as razões llRb(média entre 72 e 95) são baixas se comparadas com

aquelas dos granitos considerados normais(Shaw, 1968).

13) os granitóides são essencialmente peraluminosos, apresentam natureza subalcalina,

são de ambiência intra-placas e guardam muitas semelhanças com os granitóide tipo-A,

mas possuem caracterfst¡cas do sub-grupo- Ar, diferentemente dos granitóides dos maciços

Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo.

14) a principal razâo para justificar essa diferença deve-se ao fato de que os granitóides

desse maciço possuem conteúdos relativamente elevados e eqüivalentes de Nb, Y e Ce,

bem como seus teores de Ga, quando multiplicados por três, se eqtiivalem aos desses três

elementos. Essas caracterfsticas qulmicas tanto podem refletir uma área fonte enriquecida

nesses elementos, quanto podem indicar uma influência crustal maior sobre magma gerador

desses gran¡tó¡des em relaçâo aos demais maciços. Alternativamente, pode-se atribuir tal

distribuição aos limites de precisão das análises químicas(não fornecido pelo laboratório

onde as mesmas foram executadas), visto as amostras situam-se no limite entre os dois

campos composicionais, que, por sua vez, foi definido estatisticamente. Assim, qualquer

pequeno erro analftico poderia deslocar os pontos composicionais de um campo para outro.
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15) a relação FeO./(FeO.+MgO) vs. SiOz evidencia uma discreta correlaçáo pos¡tiva entre

essas duas variáveis, caracterizada pelo aumento de SiOz e das razöes FeO-/(FeO.+MgO)

no sentido da facies AFG para a facies BAFG. Foge a isso, uma amostra da facies AFG

devido seu elevadíssimo conteúdo de SiOr(79,81%). O comportamento destas duas

variáveis é semelhante àquele observado no åmbito do maciço granitó¡de Antônio V¡cente,

em relação aos diferenciados magmáticos. É digno de nota o fato do BAFG representar, no

"trend", o diferenciado mais evoluído. lsso indica que a biotita cristalizou-se tardiamente em

relação às fases essenciais quartzo e feldspato potássico e caracteriza uma inversão na

ordem de cristalização da mesma.

16) à semelhança dos granitóides do mac¡ço granitóide Antônio Vicente, Velho Guilherme e

Mocambo, nos granitóides desse maciço as razöes l(Rb da quase totalidade das amostras

situa-se abaixo de 100. Entretanto, o limite inferior dos valores dessa razão situa-se acima

de 50. Apenas uma análise da amostra da facies AFG possui razåo l(Rb acima de 100.

17) K e Rb desenvolvem uma leve conelaçåo positiva, caracterizada por um discreto

aumento nos conteúdos de K(pouco variável) e um crescimento bem mais acentuado nas

concentrações de Rb, no sentido da facies AFG para a facies BAFG, evidenciando um

'trend" da evolução magmática dos granitóides em questâo. Uma análise do AFG e e uma

do BAFG fogem desse comportamento, mas devem representar, ao que tudo indica,

composiçöes transicionaís entre as duas facies granitóides, uma vez que ocupam uma

posição intermediária no "trend'.

l8) Sr e Ba comportaram-se como êlementos compatlveis durante a evolução magmática

dos granitóides, enquanto que o Rb se atuou como elemento incompatfvel. Em relação ao

Rb, esses dois elementos desenvolvem correlaçöes negativas com o mesmo,

caracter¡zadas pelo aumento de Rb e decréscimo de Sr e Ba no sentido do AFG para o

BAFG. Esse desempenho do Rb, Sr e Ba evidencia, mais claramente, que a facies AFG,

embora praticamente desprovida de biotita corresponde ao deferenciado menos evolufdo,

enquanto a facies BAFG representa o mais evoluído no åmb¡to desse maciço.

19) as razöes Rb/Sr situam-se preferencialmente entre 20 e 100, sendo exceção a isso a

razão determ¡nada em uma amostra da facies AFG, cujo valor é inferior a 20. No que se

refere à razão Rb/Ba, a total¡dade das amostras do BAFG exibe valores acima de 50,

enquanto que no AFG a maioria das amostras possui razão Rb/Ba abaixo de 10 e apenas

uma amostra tem essa razão acima de 50.
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20) a relaçäo Rb-Zr mostra uma correlação positiva, definida pelo crescimento nos

conteúdos dos dois elementos no sentido do AFG para o BAFG. As razões ZrlRb na facies

AFG variam entre 0,50 e 1,00, enquanto que na facies BAFG situam-se abaixo de 0,50 e

acima de 0,20. Excetua-se a isso a análise de número 4 da facies BAFG que acompanha as

análises da facies AFG.

21) Th e U desenvolvem uma discreta correlaçäo positiva, caracterizada pelo aumento nas

concentrações dos mesmos no sentido do AFG para o BAFG. Uma análise correpondente à

facies AFG foge desse'trend" em virtude de possuir os mais elevados conteúdo de Th e de

U. As razões Th/U indicam que esses granitóides são do tipo HHP.

22) F e de Cl desenvolvem uma sutil correlaçáo negativa, caracterizada pela redução das

taxas de Cl e aumento das de F no sentido do AFG para o BAFG. Esse comportamento é

coerente com o que é apresentada na literatura(Fuge, 1977), bem como é concordante com

o que é percebido nos diferenciados magmáticos do maciço granitóide Antônio Vicente. O Cl

por possuir uma baixa solub¡lidade na fusäo silicática tende a se concentÍar nos minerais

formados mais precocemente, enquanto que o F por apresentar forte afìnidade com o

fundido se enriquece nos minerais formados nos estágios mais tardios( Fuge, 1977). Nesse

caso, a biotita, e a fluorita parecem representar as principais fases portadoras de F nesses

granitóides, especialmente na facies BAFG.

23) as razões F/Cl aumentam no sentido da facies AFG para a facies BAFG e situam-se

entre 'l ,00 e 5,00, sendo excessão uma análise da facies AFG, cuja razão é inferior a 1,0.

24) a relaçâo F contrâ Sn mostra uma nítida correlação positiva, evidenciada pelo aumento

nos conteúdos no sentido da facies AFG para a BAFG. É digno de nota que as amostras

portadoras das mais altas quantidades de F possuem os mais elevados teores de Sn,

embora esses tenham sido, no geral, insufìcientes para propiciar a cristalizaçáo de

cassiterita, cuja formaçäo nåo está vinculada simplesmente às concentrações de Sn, mas

também, a outros componentes tais como a atividade do Sn(S2. e Sna*) e dos agentes

complexantes(Cl e F), tOz(Lehmann, 1990), entre outros.

25) comparativamente aos granitóides e greisens especializados a estanho e portadores de

mineralizações de cassiterita, ocorrentes no contexto dos maciços granitó¡des Antônio

Vicente e Mocambo, os gran¡tóides desse maciço possuem quantidades mais elevados de

Cl, embora seus conteúdos de F sejam, em geral, mais baixos. Em relação ao maciço
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granitóide Velho Guilherme, as concentrações de F e Sn såo mais ou menos equTvalentes,

enquanto que as de Cl sáo, geralmente, mais ba¡xas.

26) a exemplo do maciço Velho Guilherme, os dados químicos e os estudos petrográficos

permitem estabelecer que granitóides com conteúdos um pouco expressivos de F(41Oppm a

2500ppm) e/ou de Cl(594ppm a 836ppmm) não são necessariamente hospedeiros de

mineralizaçöes de estanho e, em especial, de cassiterita.

27) Em relação aos ETR, os granitóides estudados mostram-sem, em geral, enriquecidos

em ETRL e em ETRP, em relação à abundåncia desses elementos na crosta

continental(Shaw et al., 1986; Condie, 1993) e desenvolvem um padrão tipo "gaivota", à

semelhança daquele que foi observado em relação aos maciços granitóides Antônio

Vicente, Velho Guilherme e Mocambo..

28) a somatór¡a total dos seus conteúdos médios nas facies granitóides AFG e BAFG é igual

a 342,07ppm. Esses valores são mu¡to inferiores àqueles encontrados nos granitóides dos

maciços granitóides Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo.

29) a facies BAFG ostenta os mais elevados conteúdos de ETRL e de ETRP em relação a

facies AFG. Além disso, a facies BAFG mosha a maior anomalia de Eu. lsso reforça a

hipótese de que essa facies representa um diferenciado relativamente mais evoluldo do que

a facies AFG. Nesse caso, o plagioclásio desempenhou um papel importante na partiçåo do

Eu que se empobreceu no sentido da facies BAFG.

30) as razões Eu¡/Eu*, nesses granitóides såo, respectivamente 12,92(AFG) e

12,78(BAFG), enquanto que as razöes (Lallb)N säo 2,2O(facies AFG) e 2,06(facies BAFG).

31) os granitóides desse maciço apresentam enormes semelhanças texturais e

mineralógicas com as facies mais evolufdas do maciço granitóide Antônio Vicente, bem

como ocorrem no mesmo contexto geológico, de modo que as consideraçöes apresentadas

em relação à facies BSG, daquele maciço, em termos de seu posicionamento crustal,

condições de fOz , T e P em que a mesma se formou, são válidas aqui.



CAPITULO 7

7- MAC!çO GRANITó|DE UB|M/SUL(MGUS)

7.1- Contexto Geológico

Esse maciço aflora na borda sul-sudeste do maciço granitóide Antônio Vicente e a

este-nordeste do maciço granitóide Benedita(Figuras 2.3 e 6.1), na região sudeste do

Pará, na extremidade oeste dâ Serra de Carajás, a uma distância de aproximadamente

45 Km a nordeste da cidade de São Felix do Xingu(Figura 2.3). Apresenta forma

grosseiramente circular, achatada a norte e a sul e possui dimensöes em torno de 4,5

Km2.

É intrusivo em rochas granitóides atribuldas ao "Gran¡to Parauari"(Santos et al.,

197 5) e taz contato com rochas vulcånicas félsicas da Formaçäo lr¡ri, unidade superior do

Grupo Uatumã(CPRM/DNPM, 1991), Figura 6.'l

7,2- Histórico

A primeira referência a esse mac¡ço é devida a Sá(1985). Entretanto, deve-se a

Te¡xeira & Dall'Agnol(1991) essa designação e a Teixeira & Andrade(1992) os primeiros

estudos realizados no âmbito do mesmo.

7.3- Aspectos de Campo e Amostragem

A del¡mitação desse mac¡ço, em mapa, foi efetuada durante os estudos realizados

por Teixeira & Dall'Agnol(1991) no maciço granitóide Antônio Vicente. Devido às suas

reduzidas d¡mensöes e à inex¡stència de fotografias aéreâs em escala de maior detalhe

não foi posslvel distinguir domínios fotogeológicos no interior do corpo. Além disso, as

dificuldades de acesso à área de ocorrência desse maciço, aliadas à falta de infra-

estrutura impediram a realização de uma amostragem sistemát¡ca mais âbrangente dos

granitóides constitut¡vos do mesmo, fato que impossibil¡tou uma separação dos seus

domíníos faciológ¡cos distintos. De qualquer modo, os resultados obtidos possibititaram

caracterizar, com base na amostragem realizada(Anexo 36) e nos estudos petrográficos,

duas áreas no interior do corpo, onde predominam biotita sienogranito com clorita(BSGCI)

e biotita monzogranito(BMG).

7.4- Aspectos Petrográficos

Os estudos petrográficos realizados envolveram o exame de 13 seções delgadas

que abrangeram os mesmos aspectos já abordados nos granitóides dos outros maciços.
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Para a classifìcação e nomenclatura dos tipos petrográficos estudados foram

utilizadas as recomendações de Streckeisen(1976). Os diagramas correspondentes são

apresentados na Figura 7.1e as composições modais das amostras estudadas encontram-

se na Tabelas 7.1 e 7.2.

No diagrama Q-A-P, nota-se que as suas composições ocupam os campos dos

sienogranito e monzogranito, embora o grupo de composição monzogranítica esteja situado

próximo ao limite entre essas duas composições.

No diagrama Q-(A+P)-M', o conjunto das amostras s¡tua-se sobre ou muito próximo

da aresta Q-(A+P), visto que possuem valores de M'< 5%, evidenciando o caráter holo-

leucecrát¡co das mesmas.

Deve-se esclarecer que a separação do plagioclásio primário(de composição albita-

ol¡goclásio) da albita tardi a pós-magmát¡ca ocorreu de modo muito claro. E o conteúdo

modal da albita tardia foi adicionado ao do feldspatato potáss¡co para os cálculos dos

valores'4" dos diagramas acima, conforme estabelecido por Streckeisen(1976). No caso do

feldspato potássico, näo foi possfvel, durante a contagem de pontos, separar claramente o

feldspato potássico primário daquele formado no estág¡o tardi a pós-magmático. Assim, os

dados modais quando recalculados para 100%, afim de serem lançados nos referidos

diagramas, envolveram, para os cálculos dos valores de "4", a somatór¡a dos conteúdos

modais de feldspato potássico primário+feldspato potássico+albita tardi a pós-magmático

tardi a pós-magmáticos. Por isso, as compos¡ções observadas nos diagramas Q-A-P e Q-

(A+P)-M' nåo representam as composições magmáticas originais dos granitóides desse

maciço, mas composições modificadas pelas transformações tardi a pós-magmáticas. Além

d¡sso, nåo foi possível quant¡ficar o quanto de plagioclásio pr¡már¡o foi substituído por

feldspato potássico secundário, o que dificulta, ainda mais, recontituir a compos¡ção

magmát¡cÍr orig¡nal desses granitóides.

Nåo obstante tais modificações nas composições magmát¡@s originais dos

granitóides desse maciço, as características petrográficas observadas permitem estabelecer

que os mesmos, a exemplo dos outros ora estudados, cr¡stalizaram-se a partir de lfquidos

muito evolufdos e silicosos, cujas evidèncias são traduzidas pelos elevados conteúdos em

quartzo modal(valores quase sempre superiores a 30%), bem como pelos baixos teores de

måf¡cos(Tabelas 7.1 e 7.2).

A distribuição dessas amostras no diagrama Q-A-P, guarda muita semelhança com

grande parte dos granitóides dos maciços Antônio Vicente, Velho Guilherme e Mocambo.
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a A¡ü¡ Det¡d¡(BtG)

Figura 7.1- Diagramas triangulares Q-A-P e Q-(A+P)-M'(Strekeisen, 1976) mostrando a

distribuiçäo composicional modal geral(a) e valores médios(b) das facies granitóides do maciço

granitóide Ubim/Sul.

Tabela 7.1- Composigões modais da facies granitóide BSGCI do maciço granitóide Ubim/Sul.

Tr=traço; Nd=näo detectado; Nc=não contado.

a
1

VARIEDADE BSGCI
ATIOSTRAS NE-B-

268
NE.B-

27
NE.B-

28
NE.B-
z{

NE-B-
30

NE-ts.
31

Nts-ts-
338

NE-ts-
34

Nts-ts-
38

NE-8.
39

2 3 4 5 6 7 8 l0
iIINERA¡S PRI¡IARIOSI%I
QUARTZO 28 31 36 36 32 30 41 u 28 29
PLAGIOCL 1 1 15 15 23 13 22 18 l8
K-FELDSPATO 44 3ô 36 37 47 4'l 41 37 u 42
BIOTITA Tr Tr Tr Tr 01 02 01 02 01 01

ztRcAo Tr Tr Tr r
.T

r 'l Tr r
MINERAIS OPACOS Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
iIINERAIS
sEcui¡DÁRþsto/"I
SERICITA*MUSCOVITA 02 07 03 M 0'l 01 01 03 05 05

Nc Nc N Nc Nc Nc Nc Nc N

ALBITA 05 u 03 03 03 04 03 03 u 04
CLORITA 02 01 02 03 Tr Tr Tr Tr 0t 01

FLUORITA 0'l Tr Tr o'l Tr Í r Tr Tr
TOPAZIO Nd Nd Tr Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

\ Nd Nd c N Nd Tr N

MINERAIS OPACOS Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
ESFALERITA fr Tr Tr ïr Tr Tr Tr Tr Tr Tr
CASSITERITA Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd c I ¡d
ARGILO-MINERAIS Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc
coitPosrçAo Do
PLAGIOCLÁSþ

Anse Ano Ane- Anae Anrz Ane-rg Afllr

o 4 4 3 41 35 29 3

A 51 44 42 44 52 46 45 42 51 50
P 19 22 20 16 15 24 14 23 20 20
o 29 33 37 39 33 30 41 3 30
A+P 69 66 60 57 66 B8 57 63 69 69
M' 1 4 1 02 02 0'l
NTJMERO DE PONTOS 't500 1500 1500 1500 1 300 1300 1300 1200 1000 1300



Tabela 7 .2- Composiçöes modais da facies
BMG. Maciço granitóide Ub¡m/Sul. Tr= Traço;
Nd= Nåo detectado; Nc = näo contado.

VARIEDADE sMs
ÀMOSTRAS NE.B-32 NE-8.35 NE.B36

20 22

MINERAIS
PRIMARIOS{%)

2A 34 37
FñõiõcTÃSiõ- 27 23

38 37 36
01 02
Tr T¡

MINERAIS OPACOS Tt TT

MINERAIS
sEcuNDÁRtosf%t
SERICITA+Ê
MIJSCOVITA

0t o1 02

K"FFI IISPA I { I
I

Tr
lr Tr

IA Tr
Nc

coMPostçAo Do
ÞLAGtocLÁstô

Ane

35 3g
41 38

)^
38

3 62
o

7.4.1- Facies BSGGI

Essa variedade foi amostrada, principalmente, na porçåo oeste-sudoeste do corpo,

onde presume-se ser a facies dominante em área de ocorrència(Anexo 36), embora se faça

presente, também, na borda norte-nordeste do maciço.

7,4.1.1. Textura e Mineralogia

Apresenta textura hipid¡omórfica, heterogranular, granulaçáo média a grossa e

coloraçåo rosa a rosa-esbranquiçada(Prancha 23; Fotos a, b) . Consiste essenc¡almente de

quartzo, feldspato potássico(m¡croclina pertltica) e plagioclás¡o, sendo varietal a biotita. As

fases minerais acessórias primárias estão representadas por zircåo e minerais

opacos(MOPl).

As fases minerais associadas ao estágio de alterações tardi a pós-magmáticas

mostram-se representadas por sericita t muscovita(Mvl) t clorita(Cl1) t fluorita(Fl.l),

microcl¡na pertltica(Fkz), albita, clorita(Cl2) t fluorita(Fh) t muscovita(Mv2) t esfalerita I
minerais opacos(MOP2) t quartzo(Qtz3), topázio, argilo-minerais e, muito localmente,

monazita e cassiterita.



3&

O quartzo mostra-se representado por, pelo menos, quatro variedades, tomando-se

por base a textura, morfologia e modo de ocorrência. O quartzo '1(Qtz1) ocone sob a forma

de grãos médios a grossos, geralmente anédricos a subédricos. Desenvolve contatos retos

a irregulares, embora, localmente ocorram contatos suturados entre si, também com as

outras fases essenciais e, às vezes, com a biotita. Apresenta-se fraturado e exibe ext¡nção

ondulante. O tipo 2 tem dimensões finas a médias e é subédrico. Desenvolve contatos

retos, embora ocorram contatos irregulares. Mostra-se menos fraturado do que o Qtzr e

ex¡be extinção ondulante moderada. Às vezes, ocorre como inclusões em cristais de Fk2. O

Qtz¡ associa-se à clor¡tização e/ou muscovitização e/ou oxidação da biotita. Forma cristais

anédricos, fusiformes, os quais costumam estar dispostos ao longo dos planos de clivagem

dessas fases micáceas. Finalmente, o quartzo 4 está representado por grâos anédricos,

associados à substituição do plagioclásio(Plr) por feldspato potássico(Fk2) e/ou às

inclusões de feldspato potássico(Fk1) no Fk2.

O feldspato potáss¡co apresenta-se em, pelo menos, duas variedades. A primeira

tem ocorrência localizada e representa uma fase magmática primária(Fkr). Ocone como

grãos subédricos, os quais são melhor caracterizados quando estão inclusos no Fk2. É

pertftico e a fase sódica das pertitas apresenta granulaçäo fina, sendo mais comuns os

tipos 'flim" e "patch perthites"(conforme definição de Alling, '1932, 1938; Smith, 1974).

Mostra-se parcialmente alterado para argilo-minerais, os qua¡s, à luz natural, lhe atribuem

um aspecto "sujo". O feldspato potássico 2 corresponde aos cristais mais

grossos(megacristais), os quais representam uma fase tardi a pós-magmática, decorrente

da substituição do plagioclásio primário(Pl1; Prancha 23; Foto c). É pertltico e as pertitas

såo mais grossas do que àquelas relacionadas ao Fk1. Os tipos mais freqüentes mostram-

se representados por 'fllm", "band", 'vein e "patch perth¡tes"(Alling, 1932, 1938; Smith,

1974). Elas gradam de um tipo a outro, constituindo pertitas compostas(Alling, 1938).

Algumas vezes, encontra-se, parcialmente, albit¡zado e mostra-se alterado para argilo-

minerais, os quais formam nuvens superpostas aos crista¡s, impondoJhes, à luz natural,

um aspecto "sujo. Às vezes, hospeda inclusöes, sendo mais comuns aquelas de quartzo 2

e de Plz("poikilitic albite"; conforme Fisher, 1971). Cristais maclados, ocorrem, localmente,

sendo o tipo de macla presente regido pelas leis de Carlsbad.

O plagioclásio mostra-se representado por duas variedades, as quais foram

distinguidas com base na textura, no modo de ocorrência e na composiçáo. O primeiro

tipo(Plr ) ostenta composição albita-oligoclásio sódico(Ana-rs; Tabela 7.1 ; determinação

ótica). Ele ocorre segundo cristais tabulares, de granulação fina a média, subédricos, os

quais mostram-se, por vezes, parcialmente, alterados para sericita + muscovita(Mvr) t
clorita(Cl1) t fluorita(Fl1). Essa paragênese é tardi a pós-magmática e se desenvolve nas
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porçöes centrais dos cristais com zoneamento normal(Smith, 1974; Prancha 23, Foto c).

Entretanto, algumas vezes, observa-se o desenvolvimento, dessa mesma paragênese, em

zonas irregulares dos gräos("patch zones"). lsso evidencia um processo de descalcificação

dos cr¡stais nessas zonas preferenciais(Smith, 1974; Dall'Agnol, '1980; Teixeira &

Dall'Agnol, 1991;Teixeira & Andrade, 1992). Além disso, os grãos de Pl1 costumam estar

alterados, em diferentes graus, para Fkz(microclina pertftica). Essas associaçöes minerais

de alteração estão, no seu todo, relacionadas a um evento autometassomático tardio, de

natureza potáss¡ca, que afetou esse granitóide, logo após o estágio magmático, fruto de

interações rocha/fluidos tardios enriquecidos em voláteis(Pollard, 1983; Pollard et al., 1983;

Kinnaird, 1985; Pollard, 1986; Taylor & Pollard, 1988, enke ouhos). As maclas, às vezes,

mostram-se nftidas, sendo mais comuns aquelas regidas pelas leis da albita e albita-

Carlsbad.

O plagioclásio tipo 2 mostra-se representado por cr¡stais subédricos, lfmpidos,

nitidamente maclados segundo as leis da albita, os quais, pelo relevo e aspecto, devem

corresponder a uma composição albítica. Eles ocorrem, preferencialmente, como inclusöes

no Fk2(Prancha 23; Foto d). Feições semelhantes a essa foram descritas por Fishe(1971),

que as designou de "poik¡litic albite".

A biotita ocorre sob a forma de lamelas de granulação fina a média e, às vezes,

grossa, anédricas,. Apresenta pleocroismo moderado, variando de castanho escuro(X e Y)

a castanho claro(X). Mostra-se, quase sempre, alterada, em diferentes graus, para

clorita(Clz) t muscovita(Mv2) t fluorita(Fl2) t quartzo(Qtz3) t minerais opacos(MOP2) t
esfalerita(Prancha 23; Foto e). Algumas vezes, hospeda inclusões de zircão, com o qual

desenvolve nltidos halos pleocróicos.

Em relação aos minerais acessórios, o zircâo é o mais freqüente, embora nunca

seja abundante. Ocorre como minúsculos cristais subédricos a anédricos e, por vezes,

zonados. Os minerais opacos, como fases primárias, såo raros. Ocorrem localizadamente,

apresentando-se sob a forma de cristais euédricos, de granulação fina, associados à

biotita.

A clorita, quando ocorre associada à alteração biotita(Clz), apresenta-se como

lamelas f¡nas a médias, anédricas e, subordinadamente, subédricas, com pleocroismo

moderado, variando entre verde oliva(Z e Y) e verde claro-amarelado(X). Como fase

associada à alteraçäo do plagioclásio(Cl1), forma finlssimas lamelas anédricas, fracamente

pleocróicas de coloração verde claro.

A esfalerita, por sua vez, é pouco abundante e ocorre sob a forma de grãos

anédricos, dispostos ao logo dos planos de clivagem da biotita cloritizada eiou oxidada.



366

O par sericita+muscovita(Mvi) ocorre como finas lamelas, em geral, anédricas,

intimamente associadas à alteração tardi a pós-magmática dos feldspatos.

A albita é a fase tardia mais abundante, podendo atingir até 5% modal(Tabela 7.1).

Apresenta-se como finos cr¡stais anédricos a subédricos, llmpidos, por vezes, maclados

sob as le¡s da albita e, subordinadamente, da albita- Carlsbad, Assume formas diversas

dentre as quais destacam-se:

1) "albite rims": representa um tipo pouco freqüente e ocorre associada ao Pl1.

2) 'swapped rims': mostram-se desenvolvidas mais nitidamente em relação ao Fk2.

3) "albitas inter-granulares": essâ modalidade mostra-se desenvolvida segundo

agrupamentos em forma de franjas duplas de cristais, ocorrentes entre dois ou mais grãos

de feldspato potássico2 . Os cristais de albita apresentam sinal ótico invertido em relação

ao cristal de Fk2 adjacente.

4) 'albitas intra-granulâres": essa designação corresponde aos agrupamentos albfticos

semelhantes a 'dedos " e "mãos' e as "chess-board albites". Ambos os tipo mostram-se

associados ao Fkz.

A fluorita apresenta-se em duas variedades, tomando-se por base a granulação e o

modo de ocorrência. A fluorita 1(Flr) forma finlssimos grãos anédricos ligados à alteração

tardi a pós-magmática do plagioclásio primário(descalcificação), em especial, do Plr. A

variedade 2(Flz), forma cristais, anédricos a subédr¡cos, finos a médios, os quais

costumam ocorrer associados à biotita e/ou à biotita cloritizada. Em ambos os casos,

apresenta-se na modalidade incolor e lilás.

O topázio é mu¡to pouco freqtìente, tendo sido observado em uma única

amostra(Tabela 7.1). Apresenta-se como um finissimo gräo envolto, parcialmente, por

lamelas de muscovita(Mv2), em fntima associação com a fluorita(Fl2) e com restos de

biotita oxidada, os quais encontram-se superpostos a um cristal de quartzo(Prancha 23;

Foto Ð.

A muscovita 2 mostra-se desenvolvida em diferentes graus e afeta as diversas

fases minerais presentes na rocha e deve representar o início da greisenização desse

granitóide(Prancha 24; Foto a).

A cassiterita é muito escassa, tendo sido observada em uma única amostra(Tabela

7.1). Apresentra-se como um grão isolado, subédrico, finos e levemente maclado. À luz

natural, exibe coloração castanho-avermelhada ou caramelada, caracterfstica(Prancha 24i

Foto b). Apresenta cores de interferências altas, traduzidas pela mistura de cores azul,

amarelo, verde e vermelho(Prancha 24; Foto c). Sua presença na amostra NE-B-38

coincide com o maior grau de oxidação dessa amostra em relação às demais de grupo.
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Os argilo-minerais mostram-se associados aos feldspatos potássicos e,

independentemente do grau de alteraçåo tardi a pós-magmática das rochas, estão sempre

presentes. São melhor observados à luz natural, apresentando-se como nuvens

superpostas aos cristais, aos quais atribuem um aspecto"sujo". O momento inicial dessa

alteração é de difícil caracterização. Entretanto, nas amostras onde a Mvz está mais

intensamente desenvolvida, observou-se que em relação aos argilo-minerais, ela é
posterior, visto que em amostras onde a muscovitizaçäo representada pela Mv2 é pouco

expressiva ou está ausente, os argilo-minera¡s costumam estar presentes.

7 .4.'1.2. Ordem de Cr¡stalízação

Os estudos petrográficos mostraram que a ordem de fracionamento das fases

minerais primárias, const¡tu¡ntes desse gran¡tóide, a partir do llquido magmático, não d¡fere

da seqüência já estabelecida para os outros gran¡tó¡des, em especial, daquelas facies mais

evoluídas, mais alteradas e t¡picamente "subsolvus"(Tuttle & Bowen, 1958) dos maciços

Antônio Vicente, Velho Guilherme, Mocambo.

Assim, as fases m¡nera¡s precoces representadas por zircão e minerais opacos

foram as prime¡ras a se separar do lf quido magmát¡co e a justificat¡va para isso é

corroborada pela presença de inclusões dessas fases minerais nas fases essenciais e

varietais., principalmente, no quartzol e na biotita.

O Ph, Qtzr e Fkl parecem ter in¡c¡ado suas cr¡stalizaçöes durante o mesmo

intervalo de temperatura e pressão, visto que ocorrem lado a lado e não são observadas,

de forma inequivoca, relações de inclusões entre as mesmas. Ad¡c¡onalmente, o elevado

grau de alteraçöes tardi a pós-magmáticas, desse granitóide, dificulta a elaboração de um

esquema cronológico claro àcerca da ordem de cristalização, pelo menos, em relaçåo às

principais fases minerais.

A biotita é, pelo menos em parte, posterior às fases essenciais, uma vez que que é

observada, algumas vêzes, na forma intersticial em relação ao QÞ1, Qtzz, Ph e Fkr.

Em relação ao plag¡oclásio 2, não foi posslvel discernir um pos¡cionamento

cronológico preciso em relação às fases apresentadas acima. Ele ocorre como ¡nclusöes

no Fk2, caracterizando uma "poikilitc alb¡te", sim¡lar à que foi descrita por Fisher(1971 ).

Assim, deve representar uma fase sódica, formada no final do estágio magmático, sendo

devida a um evento de albitização ocorrido, ainda, no estágio magmático, fato, previsto nos

esquemas propostos por Pollard(1983, entre outros).

As demais fases estão associadas ao estágio de alteraçöes tardi a pós-

magmáticas.
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7,4.2- Facies BMG

Essa variedade de granitóide tem, ao que parece, ocorrência subordinada, no

interior do maciço em relação à facies BSGCI. Representa uma variação faciológica dessa

última, diferindo da mesma pelos seus maiores conteúdos modais de plagioclásio, mais

baixos teores de feldspato potássico, clorita e de fluorita, pela ausência de cassiterita,

topázio e monazita, bem como por encontrar-se menos afetada por alterações tardi a pós-

magmáticas(Tabela 7.2). Afora essas diferenças, guarda uma grande semelhança textural

e mineralógica com a BSGCI, visto que as descrições efetuadas para a mesma, são

válidas para esse granitóide. O mesmo é verdadeiro em relação à ordem de cristalização.

A Figura 7.3 resume esquematicamente um esboço da seqüência de cristalização

das fases minerais magmáticas e tardi a pós-magmátlcas constituintes da facies granitóide

BSGCt.

Figura 7.2- Fluxograma mostrando um esboço esquemático da seqt¡ência de cristalizaçåo

magmática e tardi a pós-magmática das fases minerais da facies BSGCI do maciço

granitóideUbimiSul. Esf= esfaleritat allan= allanita.

Magmático Minerais Opacos(MOP1) e z¡rcão
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J.]"
JJ
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7.4.3- Discussåo e Consideraçôes Finais

No âmbito desse maciço foram caracterizados BSGCI e BMG. Essas rochas são

pobres em máficos(M'<5%) de compos¡çôes sienogranftica(BSGCI) e

monzogranít¡ca(BMc). A separação entre os dois tipos foi baseada na diferença

composicional modal entre os granitóides estudados, aliada ao fato do BSGCI estar mais

afetado por alteraçðes tardi a pós-magmáticas, traduzidas pela associação

sericitâfmuscovita(Mvr), albita e clorita(Cl2). Deve-se ressaltar, entretanto, que a facies

BSGCI pode representar uma variaçäo da facies BMG, condicionada pelas alterações târdi

a pós-magmáticas reinantes sobre porçóes dessa última. São rochas holo-leucocráticas,

t¡p¡camente subsolvus(Tuttle & Bowen, 1958), orig¡nadas a partir de lfquidos muito

diferenciados e silicosos, as quais guardam muitas semelhanças com granitóides de outros

maciços ora estudados, especialmente, com aqueles associados ao maciço granitóide

Antônio Vicente(BSGCI e BMG). Fluorita(pouco abundante) e cassiterita e

topázio(ausentes em várias amostras) representam os principais indfcios de

m¡neral¡zações nêsses grantóides, particularmênte, na facies BSGCI.

A Tabela 7.3 mostra as pr¡ncipais caracterlsticas petrográficas dos granitóides

desse mac¡ço.

Tabela 7.3- Principa¡s caracterfsticas petrográficas dos granitóides do maciço Ubim/sul.

7.5- Química Mineral

Neste maciço foram executadas através de microssonda eletrônica um total de 37

análises pontuais quantitativas(WDS), assim discriminadas: 04 em clorita, 14 em

muscovita, 11 em feldspato potássico pertltico e 08 em plag¡oclásio. Realizou-se, ainda,

análises semi-quantitativas(EDS) através de microscopia eletrôn¡ca de varredura, as quais

envolveram a caracterização de fases minerais acessórias em uma amostra de granitóide,

totalizando 02 análises.

granitó¡des
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Var¡etais Prìmár¡os
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7.5.1- Anál¡ses através de Microssonda Eletrônica

7.5.1.1- Análiees qulmicas em Clorita

Os grãos analisados correspondem à clorita 2(Cl¿) da amostra NE-B-32, da facies

BMG. As análises obtidas e as fórmulas estruturais encontram-se no Anexo 43.

7.5.1.1.1.- Composição quím¡ca

A clorita estudada mostra uma composição pouco variável. Os teores de SiOz são

mais elevados na análise 1 do grão 1(23,91o/o), decrescendo no sentido da análise 2 desse

mesmo grão(22,21%. FeO(total) e MnO aumentâm no sentido das análises 4(grão 3) e

3(grão 2), enquanto que CaO e TiOz decrescem no mesmo sentido. Os conteúdos de AlzOs

são um pouco mais elevados nas análises do grão 1 e os de MgO säo mais altos nas

análises 1(grão 1) e 4(grão 3). F e Cl ocorrem sêmpre em teores mu¡to reduzidos ou iguais

a zeto.

A análise do diagrama Alrv versus Alvr lFigura 7.3a; Anexo 43) mostra que, tanto

para o conjunto das análises, quanto para os grãos em separado, o Alrv e o Alvr

desenvolvem uma nítida correlação negativa.

A análise da Figura 7.3b revela uma correlação negativa entre o Alvr e os cátions

bivalentes(Fe2* + Mg'"), quando considerado o conjunto de todas as análises. Essa

correlação se mantem quando se trata das análises de grão 1 . O mesmo é observado na

Figura 7.3c(Alvr versus Fe2*), embora mais atenuada.

As observaçöes comentadas acima, em relação aos três diagramas, evidenciam

que paralelamente ao crescimento de Alrv no sítio tekaedral(Figura 7.3a), ocorreu um

aumento nos cátions bivalentes(Fe2* e Mg2*) no sítio octaedral(principalmente o Fe2*;

Figuras 7.3b e 7.3c) e uma redução no conteúdo de Alvr no sítio octaédrico. lsso é,

também, válido para o grão 1. Fato semelhante a esse foi observado na clorita das facies

BAAFG e BSG do maciço granitóide Antôn¡o Vicente e na clorita da facies BAFG do

maciço granitóide Benedita, também por Cathelineau(1988) em clorita do sistema

Azufres(México) e por Borges(1997) na clorita dos greisens Gs1 e Gs2, associados ao

granito Agua Boa(no Estado do Amazonas), Nesse caso, prevaleceram as substituiçóes do

tipo 2[(Al*rR2*-szl1¿þ¡ ou (Si-1Al.r)rv(Al.1R2**zú.r)vrt de Cathelineau( 1 988; pg 478).

A Figura 7.3d mostra uma correlação positiva entre Alrv e os cátions bivalentes(Fe2*

+ Mg2*), tanto para o conjunto de todas as análises, quanto em relação ao grão 1,

confirmando que o aumento do Alrv foi acompanhado pou um aumento nos cátions

bivalentes.

No diagrama Alrv versus Fe/(Fe+Mg), Figura 7.3e, nota-se, para o conjunto das

análises, que enquanto o Alrv varia, embora muito pouco, a razâo Fe/(Fe+Mg) permanece
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praticamente constante. Essa feição qulmica destoa daquela observada em clorita

estudada por diversos autores tais como Hey(1954), Foster(1962), Cathelineau &

Nieva(1985), Kranidiotis & Maclean(1987), Cathelineau(1987) e Zang & Fyfe(1995). Por

outro lado, assemelha-se muito com as características da clorita estudada por

Borges(1997), bem como com a da clorita dos granitóides dos maciços Antônio Vicente e

Benedita, já apresentadas nos capítulos 3 e 6.

Na Figura 7.3 f, do mesmo modo que na Figura 7.3e, observa-se que, para a

totalidade das análises, a razão Fe/(Fe+Mg) é praticamente contante, enquanto que as

quantidades de Alvr variam dentro de um limitado intervalo.

Na Figura 7.3g observa-se uma nítida correlação negativa entre Si+Alvr e os cátion

bivalentes(Fe2* + Mg'*), tanto em relação ao conjunto de todas as análises, quanto no que

diz respeito ao grão 1. lsso reforça, mais uma vez, que o aumento do Allv foi acompanhado

por um aumento dos cátions bivalentes(Fe2* e Mg'*) e por um decréscimo no Alvr no sítio

octaédrico.

Na Figura 7.3h observa-se uma correlação positiva entre Alvl e o Si, tanto em

relação ao conjunto das análises quanto em relação ao grão 1. Neste essa correlaçäo é

caracterizada pela diminuição de ambas as variáveis no sentido da análise 1 para a 2.

Quando se trata do cunjunto das análises, nota-se um decréscimo de Alvr e de Si no

sentido da análise 1 do grão 1 para as análises 4 e 3 referentes aos demais gräos.

Entretanto, se considerada a análise 2 do grão 1 e as análises 3 e 4, observa-se uma

correlação negativa entre o Alvr e o Si, definida pela redução nas quantidades do primeiro e

um leve aumento do segundo no sentido do grão 1(análise 2) para os demais grãos.

Em função dos dados apresentados acima, nos gräos de clorita estudados,

prevaleceram mecanismos de substituições mais compatíveis com aqueles da equação

2[(Al*1R2** azl )tnñt ou (Si-1Al*r)¡y(Al-1R2**zll-r)vrl de Cathelineau(1988; pg. 478).
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7.5. I .3- Classif¡cação e Representação Gráfica

Para classificar e representar graficamente a clorita ora estudada utilizou-se do

método de Hey(1954). A clorita em tela pertence ao grupo da clorita näo oxidada, uma vez

que possui conteúdos de FezOg inferiores a 4o/o. Em termos composicionais, corresponde a

uma clorita do tipo pseudothuringita(Figura 7.4). Em relação à clorita dos outros maciços,

apresenta composiçäo semelhante à da facies BSG do maciço granitóide Antônio Vicente

e, em parte, à clorita da facies BAFG do maciço granitóide Benedita.

Figura 7.4.- Diagrama S¡ versus

Fe(total)(Fez*+Mg) mostrando a classificaçäo

da clorita estudada de acordo a proposiçåo de

Hey(1954). L=leuchtenbergita, variedade da

clinocloro; G=grochauita, variedade da

sheridanita; A=afrosiderita, variedade da

ripidolita; B=bavalita, variedade da dafnita.

Simbologia de acordo com a Figura 7.3.

7 .5.1.4- Condições de Crietalização

A exemplo da clorita dos granitóides dos outros maciços ora estudados, utilizou-se

o método de Cathelineau(1988) para estimar-se a temperatura de cristalizaçäo da clorita

em questão, uma vez que o quimismo da mesma preenche os requisitos necessários para

a aplicação do geotermÕmetro elaborado pelo referido autor. Ou seja, enquanto suas

quantidades de Alrv são variáveis, as razöes Fe/(Fe+Mg) såo praticamente

constantes(Figura 7.3e). Assim, a temperatura estimada situa-se entre 525 e 5610C.

Embora essas temperaturas pareçam um tanto elevadas, elas são equivalentes

àquelas estimadas para a clorita dos granitóides e greisens do demais maciços estudados

e situa-se dentro dos limites do campo de estabilidade da clorita de ambientes

metamórficos(facies xisto verde/g rau fraco), conforme Win kle( 1 977).
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Em relaçâo às condicöes de oxidação, observa-se no anexo 43 que as quantidades

de Fe3*, dessa clorita, são invariavelmente iguais a 0,00. Esse dado, aliado à muito

provável ausência de magnetita na facies BMG, indicam que essa clorita cristalizou em

condições de baixas fugacidade de oxigênio e, ao que tudo indica, abaixo do buffer

quartzo-fayalita-magnetita(QFM), à semelhança da clorita dos demais granitóides ora

estudados.

7.5.1.2- Análises qulmicas em muscovita

Foram realizadas 14 análises pontuais em cinco gräos de muscovita(Mv2) da facies

BMG. Os resultados analíticos obtidos e as suas fórmulas estruturais encontram-se no

Anexo 44

7 .5.1.2.1 - Composição química

Com base no Anexo 44 e na Figura 7.5 observa-se que os grãos analisados

apresentam uma ampla variaçåo composicional. O gråo 4(análises 1 1 e 12) possui os mais

elevados conteúdos de Al(total), enquanto que no grão 1 são encontrados os mais

reduzidos teores desse cátion. Os outros grãos possuem conteúdos intermediários. Em

relação ao Sirv, a análise 1( grão 1) exibe os maiores valores e a anålise 7( grão 2) os

mais baixos. O Mg mostra uma relação invertida ao que foi observado em relação ao

Al(total). Apresenta a maior concentração no grão 1(análise 1) e a menor no grão 4(análise

11). As quantidades de Ti säo sempre muito baixas, situando-se entre 0,00 e 0,23. As

razöes Fel(Fe+Mg) são pouco variáveis e muito semelhantes em todos os grão analisados.

O K mostra-se mais enriquecido na análises 4(grão 2) e mais empobrecido no gräo

4(análise 11), O Na mostra um amplo intervalo de variação. Apresenta teores mais

efevados na análise 3(grão 2) e mais reduzidos nos gräos 3 e 5(análises 10 e 14,

respectivamente).
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Figura 7.5- Representaçäo composicional catiônica da muscovita da facies BMG do maciço

granitóide Ubim/Sul. a) Si-AlT; b) Mg-AlT; c) Ti-AlT; d) Xfe-AlÏ; e) K-Na.

7 .5.1.2.2- Substituiçöee

A Figuras 7.6 e 7.7 mostram um grau baixo de substituição fengítica, muito similar

para os c¡nco grãos analisados, uma vez que a substituição de Alrv por Sirv na camada

tetraedral é muito pouco variável. lsso é traduzido pelo pequeno intervalo de variação nos

teores de Alrv nos grãos estudados(entre 1,80 e 2.30). Observa-se, porém, um grau

relativamente alto da substituição Alvr por Fe3* (Fe3* -+Alvr¡ nos grãos 2(análises 3, 4 ,5 ,6

e 7),3(análises 8,9 e 10), 4(análises 11 e 12) e 5(análises 13 e 14). Dessa forma, o

excesso de carga provocado pela substituiçäo fengítica é compensado pela entrada dos

íons divalentes Mgz* e Fe2* no sltio octaedral. Na maioria dos grãos analisados, apenas o

Mg contribuiu para essa substituição, visto que, de acordo com as Figuras 7 .6 e 7.7 , o ferro

estrutural está no estado trivalente. Excetuam-se a isso as análises 5 e 10. No grão 1,

verifica-see um grau muito baixo da substituição Alrv por Fe3*. Nesse caso, o excesso de

carga provocado pela substituição fengítica foi compensado pela entrada de Mg2* e Fe2* no

sítio octaedral, especialmente na área desse grão correspondente à análise 1, visto que

nessa análise uma pequena quantidade de ferro encontra-se no estado bivalente(Figura

7.7\.

A Figura 7.8(baseada em Simões, 1992) presta-se para avaliar os graus de

substituições fengítica e paragonítica. Nela, nota-se que a substituição paragonítica é

muito reduzida(variando entre 0,5% e 4,5o/o), enquanto que a substituição fengítica, dada

pela o/o da molécula celadonítica, mostra-se ausente na maioria dos grãos analisados, uma

vez que os valores dessa variável säo, em grande parte das análises, negativos.

Entretanto, em porçöes de alguns grãos ela encontra-se presente, variando de 0,5% e

10o/o.
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Figura 7.6- Representaçäo composicional da muscovita da facies BMG do maciço granitóide

Ubim/Sul no diagrama Alrv versus l(Rlvr-Z)+Zti] de Cathelineau(1982), modificado de Dias(1987). ln:

Simöes(1992).
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Figura 7.7- Representaçäo composicional da muscovita da facies BMG do maciço granitóide

Ubim/Sul no diagrama Mg-(Si-6+Ti), modificado de Dias(1987). ln: Simöes(1992).
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Figura 7.8- Representaçäo gráf¡ca das percentagens

das moléculas paragonlticas e celadonfticas

presentes na muscovita da facies BMG do mac¡ço

granitóide Ubim/Sul, de acordo com S¡mðes(1992).

o/o mol. paragonita= 100xNa/(Na+K); %mol.

celadonita= 1 00x(Si-6)/2.
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7 .5.1,2,3- Glassificaçäo o Representagão G ráfica

Pa¡a a classificação e representaçäo gráfica da muscovita estudada utilizou-se o

método de Tischendorf et al.(1997). Assim, as composiçöes da mesma quando lançadas

no diagrama [(Fer+Mn+T¡)-Alvl versus (Mg-Li) desse autor, Figura 7.9, ocupam

inteiramente o campo d da fengita, embora muito próximo à linha limítrofe com a área da

Li-fengita, com algumas análises situando-se no quadrante das L¡ -Al micas e outras em

cima da divisa entre este quadrante e aquele das Mg-Al micas.

Figura 7.9- Distribuiçäo composicional da

muscovita da facies BMG do maciço granitóide

Ubim/Sul no diagrama [(FeT+Mn+Ti)-(Mg-Li)],

de classificaçäo composicional e nomenclatura

de micas trioctaédricas e dioctaédricas

apresentado por Tischendorf et al.(1997).
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7.5.1.2.4- Origem

Os estudos de lâminas delgadas indicara trata-se de uma mica branca secundária

formada, às custas da biotita primária, no estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas.

Os dados químicos quando lançados no diagrama triangular Mg-Ti -Na de Miller et

al.(1981), Figura 7.10, mostram que a composição da muscovita estudada incide tanto no

campo das muscovitas primárias, quanto no campo das micas secundárias.

Comparativamente às muscovitas estudadas por Miller et al.(1981) e Monier et al.(1984) e

Simões(1992), bem como aquelas da facies SMGP do maciço granitóide Mocambo, essa

muscovita tem mais afinidades com a muscovita secundária. Ela possui baixos conteúdos

de Ti, Na, Si, Al e Mg. Estas caracteristicas contrariam a condição de muscovita primária

se comparada com aquela estudada por Miller et al.(1981). Além disso, certas análises de

muscovita, texturamente secundária (Miller et al., 1981; Figura 2b, pg 28), incidem campo

da muscovita primária, o que significa dizer que nem sempre o quimismo de micas brancas

serve como indicador da natureza primária ou secundária das mesmas. Conclui-se,

portanto, que em muitos casos, análises microtextuturais(microscopia ótica) säo mais

eficazes na ceracterizaçäo da natureza dessas micas do que dados qulmicos, a exemplo

do que tem sido comentado neste trabalho.

Uma outra alternativa, seria atribuir a distribuiçäo composicional da muscovita

estudada, a erros analíticos, já que o limite entre os dois campos(P e S) foi definido

estatisticamente, possibilitanto que pequenos distorçöes nas análises desloquem a

composição da mesma de um campo para o outro. Entretanto, isso parece não ter

ocorrido, já que o fechamento das análises foi considerado satisfatório.

Figura 7.10- Distribuiçäo composicional

da muscovita da facies BMG do maciço

granitóide Ubim/Sul no diagrama

triangular Mg-Ti-Na de Miller et al.(1981).

P= campo composicional da muscovita

primária; S= campo composiocional da

muscovita secundária.
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7.5.1.3- Análises químicas em Feldspato potássico

Foram executadas 11 análises pontuais em dois grãos de feldspato potássico

z(Fkù da amostra NE-B-32 da facies BMG. Os resultados analíticos, as fórmulas

estruturais e as proporçõpes Ab-Or-An encontram-se no anexo 45.

7 .5.1.3.1 - Gomposiçäo química

O diagrama Ab-Or-An(Figura 7.11) revela os dois extremos composicionais do

feldspato potássico: o termo potássico e o termo sódico(porção albítica das pertitas). A

molécula Or varia de 1 a 99o/o, a Ab oscila entre 1 e 98% e a An mostra teores

extremamente baixos, alcançando no mâximo 2o/o. Uma tendência de aumento nas

quantidades da fração anortita paralelamente a um aumento na molécula Ab não é

observada, contrariando o que foi comentado em relação ao feldspato potássico dos

granitóides do maciço Antônio Vicente.

De acordo com Deer et al.(1966), a molécula de anortita tem, geralmente, teores

baixos de sanidina(menor do que 1o/o de CaO). No ortoclásio, contudo, a quantidade de

CaO tende a aumentar à medida que a razão Na/K cresce, aproximando-se da

composição da albita. No caso do feldspato estudado, isso é observado nas análises 7, I e

1O(Anexo 45), embora isso näo se verifique nas análises 4 e 6.

Em relação à temperatura de cristalizaçäo não houve condiçöes de estimá-la em

razâo dos cristais de feldspato potássico apresentarem-se alterados(albitizados e/ou

argilizados), não sendo, portanto recomendada a utilização de quaisquer geotermômetros

existentes na literatura(Haselton et al., 1983; Brown & Parsons, 1985; Elkins & Grove,

1990; Nekvasil, 1994; entre outros). O mesmo é válido para o plagioclásio.

Figura 7.11- Distribuiçäo composicional do

feldspato potássico da amostra NE-B-32 do

maciço granitóide Ubim/Sul no diagrama

triangular A-Or-An.

fJ



380

7.5.1.4- Análises químicas em Plagioclásio

O estudo do plagioclásio envolveu 08 análises pontuais em dois grãos

plagioclásio 1(Ph) da amostra NE-B-32 da facies BMG. Os resultados analíticos,

fórmulas estruturais calculadas, bem como outros dados encontram-se no Anexo 46.

7 .5.1.4.1 - Com posição qufm ica

Em termos composicionais, as análises mostram um espectro de variaçåo da

mofécula Ab entre 96% e 99o/o, a molécula An entre Ùa/o e 3o/o e a molécula Or entre 1% e

Zo/o(Figura 7.13). Esse caráter fortemente albítico do plagioclásio evidencia a

descalcificação do mesmo em função dos processos de alteraçöes tardi a pós-magmáticas

que imperaram sobre a facies granitóide que o hospeda, os quais são traduzidos pelo

desenvolvemento, às custas do mesmo, da paragênese sericita + muscovita + clorita 1 +

fluorita + epidoto t topázio. Em outras palavras, essas composições não refletem as

composições magmáticas originais do plagioclásio estudado.

Figura 7.12- Distribuição composicional

do plagioclásio da amostra NE-B-32 do

maciço granitóide Ubim/Sul no diagrama

triangular A-Or-An.

7.5.2- Análises quínmicas através de Microscopia Eletrônica.

Duas análises foram realizadas na amostra NE-B-32 da facies BMG. Elas

envolveram as fases thorita e "davidita"(?). Em ambos os casos não foram confeccionadas

imagens através de MEV. Entretanto, observações realizadas através de microscopia ótica

revelaram que a thorita ocorre como minúsculos grãos inclusos em lamelas de biotita

parcialmente cloritizada. Ao contato com a mesma desenvolve nítidos halos pleocróicos.

Algumas vezes, exibe bordas de alteração que, no grão analisado, correspondem à

"davinita". Suas relaçöes microtexturais com a biotita hospedeira, indicam uma origem

primária para a thorita e secundária para a "davidita".

de
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Quimicamente, a thorita, afora seus componentes essencia¡s - S¡, O e Th - abriga 5,

64% deY e 1,21o/o de Ce e concentraçöes muito reduzidas de Ca, Al, Zr, Nd, La, K, Yb, Mg

e Na(em ordem decrescente de abundånc¡a), que ocorrem, ao que tudo indica, sob a forma

de impurezas(Anexo 47).

A "davidita", por sua vez, corresponde a um silicato de Ti que hospeda quantidades

um pouco elevadas de U, Th, Y, e Nb e conteúdos bem mais modestos de Ta, Sn e Al.

Comparativamente, à outras fases minerais com quimismo semelhante, apresentadas na

literâtura, observa-se que a fase estudada se aproxima, composicionalmente, da

davidita(Foord, 1982; pg. 201-202). Entretanto, como não se dispöem de informações

sobre a sua estrutura cristalina, não foi possivem conclu¡r inequ¡vocamente sobre a

designação da mesma.

7.6- Geoquímica

Os resultados analíticos apresentados na Tâbela 7.4(Anexo 48) correspondem às

principais fac¡es petrográficas ident¡ficadas no contexto do maciço granitóide Ub¡m/Sul.

7.6.1 - Garacterísticas Gerais

As facies granitóides BSGCI e BMG são diferenciados mu¡to evolufdos e

extremamente silicosos, cujos conteúdos de SiOz säo sempre superiores a 75% à

semelhança dos granitó¡des dos demais maciços ora estudados. Em relação aos óxidos

maiores, eles apresentam conteúdos de TiOz, AlzOg, MgO, CaO, NazO e PzOs muito baixos

e inferiores àqueles da média dos granitos(Le Maitre, 1976), enquanto que os de K2O são

ligeiramente mais altos e os de FezOs são eqtlivalentes. Exibem altos teores de Rb(média

entre 662 e 698ppm), Z(média entre 67 e 119ppm), Y(médiâ entre 121 e 177ppm),

W(média entre 141 e 324ppm) e F(média entre 3288 e 4799ppm), conteúdos moderados

de Nb( média entre 71 e 79ppm) e Th(média entre 55 e 61ppm) e baixas quantidades de

Sr(média entre 13 e 60ppm), Ba(média entre 25 e 37ppm), Ta(média entre 12 e 14ppm),

Hf(média em torno de Tppm) , Ga(média entre 27 e 28ppm), Sn(média entre 12 e 53ppm),

Mo(média entre 7 e 23ppm) , Co(média enlre 22 e 35ppm) e Zn(média entre 35 e 50ppm).

O Cl ex¡be concentrações médias mu¡to var¡áveis(385ppm no BSGCI e 0,01ppm no BMG).

Os teores de U säo baixos na facies BSGCI(média=25ppm) e moderados na facies

BMG(média=44ppm). Quanto aos ETR, ostentam conteúdos moderados(média entre 241 e

340ppm), com as quantidades de ETRL(média entre '179 e 247 ppm) sendo mais elevadas

do que aquelas de ETRP(média entre 63 e 93ppm; Tabela 7.5). As razões Rb/S(média

entre 1 1,67 e 49,93) e Rb/Ba(média entre 18,85 e 26,46) são altas, exceto na amostra de

número 6 da facies BMG(Tabela 7.4, Anexo 48), onde elas apresentam valores
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anomalamente mais baixos devido aos conteúdos mais elevados de Ba e de Sr na mesma.

As razões Th/U(média entre 1,41 e 2,16) säo maiores que 1,00 e decrescem

sistematicamente no sentido da facies BMG, enquanto as razöes llRb(média entre 56,29 e

59,47) são baixas se comparadas com aquelas dos granitos considerados normais(Shaw,

1e68).

7.6.2- Saturação em Alumina(lSA)

Apesar dos granitóides desse maciço possuírem conteúdos de AlzOs mais baixos

do que aqueles da média dos granitos(Le Maitre, 1976), em termos da aluminoisidade, eles

são peraluminosos(Figura 7.13). As razöes moleculares Nl(A variam entre 0,53 e

0,63(facies BMG) e entre 0,58 e 0,64(facies BSGCI), enquanto que as razões A/CNK

oscilam entre 1 ,45 e 1,69(facies BMG) e entre 1,47 e 1,60(facies BSGCI).

1,5
lNa"O+K"Ol:-Ãr,o- %mol

.ftsGCt
¡rÌrl{

t.¡
¡t

Al, O, /(C aO+Na rO+K2 O) Tomol

Figura 7.13- Diagrama binário

A/CNK versus NK/A(Maniar&

Piccoli, 1989) mostrando a

distribuiçåo das facies granitóides

do MGUS, com base nos índices

de Shand(lSA).

7.6.3 - Afinidade Tectonomagmática e Tipologia

Nos Diagramas Y-Nb, (y+Nb)-Rb e Ta-Yb de Pearce et al.(1984) correspondentes à

Figura 7.14(a, b e c, respectivamente), verifica-se que as composiçöes dos granitóides

ocupam o campo dos granitóides intra-placas à semelhança dos demais ocorrentes nos

maciços ora estudados.

Nb(ppm) .BSGCI
t It¡t a,

'ac 
¡

¡ ,r,/i,,'¡,, rl,, rlrl
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Figura 7.14- Diagramas discriminantes de

paleoambiència tectönica de Pearce et al.(1984)

mostrando a distribuiçäo das amostras dos granitóides

do MGUS. (a) Y-Nb; (b) [Nb+Yl-Rb; (c) Yb-Ta.

Objetivando caracterizar a tipologia dos granitóides estudados, utilizou-se os

parâmetros discriminantes entre os granitos tipo-l e tipo-A de Whalen et al.(1987). No

diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (K2O+Na2O/CaO, Figura 7.15a, observa-se que as amostras

incidem no campo correspondente aos granitos tipo-A.

No diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (Fer/MgO), dos mesmos autores, Figura 7.15b(que

expressa o grau de fracionamento) percebe-se que todas amostras ocupam o campo dos

granitóides tipo-A, confirmando o que foi observado na Figura 7.15a.

No diagrama 10.000Ga/Al vs. (K2O+Na2OyAlzOs de Whalen et al.(op. cit.),

modificado por Råmö & Haapala(1995), que exprime o grau de alcalinidade ou lndice

agpaítico, Figura 7.15c, as amostras situam-se área composicional correspondente aos

dos granitos tipo-A, de natureza subalcalina.

Adicionalmente, utilizou-se os diagramas discriminantes Y-Nb-Ce e Y-Nb-3Ga de

Eby(1992), Figura 7.16(a e b). Nesses diagramas verifica-se que a ampla maioria das

amostras ocupa a ârea dos granitos do sub-grupo tipo-A2. Em outras palavras, os

granitóides desse maciço incidem no campo composicional que guarda certas

semelhanças qufmicas com a média da crosta e com basaltos de arcos de llha(Eby, 1992).

É exceção a isso a amostra de número 3 da facies BSGCI, que incide no campo dos

granitóides do sub-grupo Ar. Esse comportamento pode ser devido a mesma possuir

conteúdos de Y e de Ce extremamente baixos em relaçäo às demais amostras do grupo,

já que os de Ga säo equivalentes(Tabela 7.4, Anexo 48). Uma outra hipótese, seria atribuir

esse posicionamento diferenciado, da amostra em questäo, a erros analíticos, uma vez

que o limite entre os dois campos foi definido estatisticamente e qualquer pequena

perturbação nas análises pode levar uma composição a se deslocar de um campo para o

outro.



Grorrltos Iipo A

Figura 7.15- Diagramas disc¡minantes mostrando a tipologia e o grau da alcalinidade(ndice

agpaítico) das principais fac¡es granitóides do maciço granitóide Ubim/Sul. a) Zr+Nb+Ce+Y vs.

(K2O+¡¿rg)/CaO(Whalen et al., 1987); b) Zr+Nb+Ce+Y vs. (FeOT/MgO) de Whalen et al.(1987) ; c)

10.000Ga vs. ( K2O + Na2O) / Al2O3(Whalen et al., 1987; modificado por Rämö & Haapala, 1995).
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Figura 7.16- Diagramas triangulares Y-Nb-Ce(a) e Y-Nb-3Ga(b) de Eby(1992) mostrando a

distribuiçäo composicionaldas principais facies granitóides do maciço granitóide Ubim/Sul.

7.6.4- Outras Feições Geoquímicas

Na Figura 7.17a observa-se que as razões l(Rb situam-se entre 50 e 100, embora

mais próx¡mas de 50. Na facies BSGC|essa razão varia entre 52,01 e62,84, enquanto que

na facies BMG ela oscila entre 50,81 e 62,03(Tabela 7.4, Anexo 48). Comparativamente

aos outros maciços da suite, elas säo semelhantes àquelas encontradas nos granitóides

dos maciços granitóides Velho Guilherme e Benedita, são mais elevadas do que às

determinadas no maciço granitóide Mocambo e se assemelham àquelas observadas nas

facies BSGA e BAGIA do maciço granitóide Antônio Vicente.

Na Figura 7.17b nota-se que as razões Rb/Sr, da ampla maioria das amostras,

situam-se entre 40 e 100. Foge dessa condição, uma amostra da facies BMG, que ostenta

razões entre 5 e 10. De qualquer modo, no geral, essa razåo é semelhante às encontradas

nos granitóides dos maciços granitóides Mocambo e Benedita, no BSGEm do maciço

granitóide Velho Guilherme e nas facies BSGA e BSGIA do maciço granitóide Antônio

Vicente.

No diagrama Rb-Ba(Figura 7.17c), verifica-se uma distribuição aleatória entre esses

dois elementos. Percebe-se, ainda, que as razões Rb/Ba de todas as amostras situam-se

entre 10 e 40.

Na Figura 7.17d(El-Bouseily & El-Sokkary, 1975) as amostras situam-se no campo

correspondente aos granitóides extremamente diferenciados (El Bouseily & El Sokkary,

1975). É exceçäo, a esse comportamento, uma amostra da facies BMG que foge um

pouco desse campo devido seu conteúdo mais elevado de S(TabelaT.4, Anexo 48).
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O Zr apresente-se em concentrações elevadas(Tabela 7.4, Anexo 48), o que é

indícativo de que o mesmo comportou-se como elemento incompatível durante a

diferenciaçäo magmática. Foge a esse comportamento a amostra de número 5(facies

BMG), cujo teor deZr é igual a 12,50ppm, No diagrama Rb-Z(Figura 7.'l7e) percebe-se

que as amostras amontouam-se em torno de um ponto comum, não definindo nenhum

"trend" evolutivo. Nota-se, ainda, quee as razöes ZrlRb säo sempre muito baixas e variam

entre 0,20 e 0,10.

No Diagrama Th-U(Figura7.17f) observa-se uma discreta correlação positiva entre

essas duas variávais, caracterizada pela crescimento nas concentraçöes das mesmas no

sentido da facies BSGCI para a facies BMG. Esse comportamento poderia representar

um "trend" de diferenciaçã/fracionamento magmático entre os granitóides em questão,

onde a facies BSGCI representaria o diferenciado menos evoluído e a facies BMG

corresponderia ao termo mais evoluido. Entretanto, qualquer afirmação a esse respeito é

prematura, visto que em outros diagramas envolvendo a distribuição de elementos

incompatíveis e compatíveis esse comportamento não foi claramente observado. Allman-

Ward(1985) estudou a distribuição do Th e U no granito St. Austell(lnglaterra) e os efeitos

dos processos de alteração sobre a concentração dos mesmos. Ele notou que enquanto o

Th é imóvel, o U, altamente susceptível à lixiviação, é empobrecido durante todos os

processos de alteração. No que se refere aos granitóides estudados isso parece ser

coerente visto que os conteúdos de U decrescem drasticamente no sentido da facies

BMG(média igual a 43,60ppm) para a facies BSGCI(média igual a 25,32ppm), gue

representa a facies mais afetada por alterações tardi a pós-magmáticas. Os conteúdos de

Th, embora diminuam no mesmo sentido, mostram uma pequena variação( 61,40 para

54,68). Nesse caso o "trend" observado na Figura 7.17e representa o efeito dos processos

de alterações tardi a pós-magmáticas.

KP/"1

Rb(ppm)



387

.BSGC¡
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Figura 7.17- Distribuição composicional das amostras das principais facies granitóides do maciço

granitóide Ubim/Sul nos diagramas (a) Rb-K; (b) Rb-Sr; (c) Rb-Ba-Sr(El-Bouseily & Sokkary,

1975); (d) Rb-Zr; (e) Th-U. Os campos 1 a 5 do diagrama Rb-Ba-Sr correspondem,

respectivamente, a dioritos, granodioritos e quartzo dioritos, granitos anômalos, granitos normais e

granitos extremamente diferenciados.

Considerando que a fluorita é uma fase presente em todas as amostras desses

granitóides, bem como foi detectada a presença de topázio na amostra de número 3 e de

cassiterita na de número 9, ambas do BSGCI(Tabela 7.1), e que os mesmos foram

formados no estágio de alterações tardi a pós-magmáticas, em decorrência de interações

fluidos tardios/rocha, é importante analisar o papel do F e dos Cl nesses granitóides a

exemplo do que foi realizado em relação aos granitóides dos demais maciços ora

estudados.

Conforme visto nos capftulos anteriores,o conteúdo médio de F em granitóides é de

cerca de 800ppm, embora os valores absolutos possam estar limitados entre dezenas de

"ppm" e vários "porcentos"( Bailey(1977).

Zr(ppm)

- ZrlRb.0,4

'./ 
/ / Rb(ppm,
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A Tabela 7.4(Anexo 48) mostra que as concentrações de F variam entre 750ppm

5024ppm. Em termos dos seus conteúdos médios observa-se um crescimento dos seus

teores no sentido da facies BSGCI(3287,50ppm) para a facies BMG(4799ppm). O Cl, por

outro lado, não foi detectado em algumas amostras, embora ocorra em conteúdos

elevados em outras. Na facies BSGCI observa-se os mais elevados conteúdos desse

elemento(761 a 777ppm), enquanto que no BMG ele é praticamente ausente(= 0,02ppm).

É importante salientar que a amostra de número 3(BSGCI) apresenta a maior

concentração de Cl(777ppm), contém o menor conteúdo de F(750ppm), possui o mais

elevado teor de Sn(179,60ppm) e corresponde a única amostrâ em que foi observada a

presença de cassiterita. lsso demonstra que amostras com conteúdos elevados de F e

quantidades reduzidas ou elevadas de Cl não hospedam necessariamente mineralizaçöes

de estanho e, em particular, de cassiterita. Fato semelhante foi verificado em granitóides

dos maciços granitóides Antônio Vicente, Velho Guilherme, Mocambo e Benedita.

Assim, os dados químicos e petrográficos permitem estabelecer que rochas

granitóides com teores expressivos de F eiou de Cl ou mesmo com concentrações

reduzidas desses voláteis, nâo são necessariamente enriquecidos em Sn e, como

consequência, não são portadores de minerais de estanfferos tais como a cassiterita.

Entretanto, granitóides com conteúdos elevados de Sn são, em geral, mineralizados à

cassiterita, independentemente de possuírem concentraçöes expressivas ou não de F e/ou

de Cl.

No que diz respeito aos ETR(Tabela 7.4, Anexo 48), observa-se que os granitóides

desse maciço apresentam-se enriquecidos em ETRL e em EÏRP relat¡vamente à

abundåncia desses elementos na crosta continental(Shaw et al., 1986; Condie, 1993).

Percebe-se, também, que as concentrações médias dos ETR såo ma¡s elevadas no BMG

em relação ao BSGCI. Considerando-se que essa última facies encontra-se ma¡s

intensamente afetada por alterações tardi a pós-magmáticas do gue o BMG, é muito

provável que o empobrecimento dos ETRL no BSGCI esteja ligado à essas alteraçöes,

uma vez que a presença de quantidades aprec¡áveis de fases de vapor, nos estágios tardi

a pós-magmáticos, pode ter produzido uma redução nos conteúdos de ETRL(Miller &

Mittlefheld, 1982). No que se refere aos ETRP, seus mais baixos conteúdos no BSGCI em

comparação à facies BMG não é claro. Entretanto, os ETR tendem a se empobrecer

fortemente durante evolução de magmas félsicos(Miller & Mittlefheld, 1982). lsso pode

explicar, pelo menos em parte, os baixos valores de ETR nesses granitóides. Uma

hipótese alternativa para interpretar essa questão é atribuir esses baixos valores à uma

fonte magmática originalmente empobrecida nesses elementos.
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Suas concentrações normalizadas para condritos(Sun, 1982) desenvolvem um

típico padrão "gaivota" , com uma moderada a forte anomalia negativa do Eu, a qual

mostra-se um pouco mais acentuada na facies BSGCI(Figura7.18).lsso deve decorrer da

maior quantidade modal de plagioclásio na facies BMG em relaçåp à facies

BSGCI(Tabelas 7.1 e 7.2), uma vez que o plagioclásio desses dois granitóides tem

composições eqüivalentes.

Na Tabela 7.5 percebe-se que, em ambos os granitóides, a somatória dos

conteúdos dos ETRL é mais elevada do que a dos ETRP, evidenciando a caráter mais

incompatível dos ETRL em relação aos ETRP(Cox et al., 1979; Figueiredo, 1985;

Figueiredo, 1993). As razões médias (LafYb)¡¡ decrescem no sentido do BSGCI para o

BMG, enquanto que as razões (Eu¡/Eu") situam-se em torno de 13 à semelhança do que

foi determinado nos granitóides dos maciços granitóides Antônio Vicente, Velho Guilherme,

Mocambo e Benedita. Contrariamente ao que foi observado na Figura 7.17f(dtagrama Th-

U) , as razÕes (LaIYb)H e as anomalias do Eu dos granitóides estudados, sugerem a

existência de um discreto "trend" de diferenciaçãoltracionamento magmático dentre os

mesmos, onde o BMG representa o diferenciado menos evoluído e o BSGCI corresponde

ao diferenciado mais evoluído. Essa hipótese é respaldada no estudos petrográficos, visto

que em termos modais, este "trend" também é observado(Figura 7.1). De qualquer modo,

como o BSGC|foi mais fortemente afetada por alteraçöes tardi a pós-magmáticas do que o

BMG, é possível que a sua composição modal tenha sido mudada. Nessse caso, o "trend"

observado na Figura 7.1 é falso. Em razão dissso, recomenda-se que, no futuro, um maior

número de análises seja executado, com vistas a esclarecer em definitivo essa questöe.
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Figura 7.'t8-. Padråo de distribuiçäo dos ETR para os granitóides do maciço Ubim/Sul.



f"bet" ?5- P,rincþais caractêrlsticas dos ETR nos granitóides do maciço granitóide Ubim/Sul.

Facies Granitóides BMG BSGCI

(LalYb)N 1,39 1,76

(EuN/Eu*) 13,00 12,94

'ETRL
246,99 178,66

TETRP 92,84 62,62

'ETR
339,64 241,35

7.6.5- Análises Normativas GIPW

os dados normativos clPW foram obtidos à semelhança daqueles dos granitóides

dos demais maciços ora estudados. Eles encontram-se na Tabela 7.6(Anexo 49) e

possibilitaram estabecer as seguintes consideraçöes:

1) os granitóides desse maciço são invariavelmente saturados em Al2o3, fato que é

traduzido pele presença constante de córindon normativo nas análises dos mesmos.

2) Os conteúdos de anortita variam erraticamente e, do mesmo modo, as razöes Ab/An.

3) Os teores de Hy são sempre muito baixos e constantes na facies BSGCI(0,05%), mas

säo muito variáveis na facies BMG(0,03 a 0,26), embora sejam igualmente baixos'

4) As quantidades de magnet¡ta variam aleatoriamente, enquanto que as de hematita

decrescem no sentido da facies BSGCI para a facies BMG e as de ilmenita são

constantes(0,08%).

No d¡agrama Q-Ab-Or(Figura 7.1 9a) observa-se que as composições normat¡vâs

dos granitóides desse maciço incidem, quase que inteiramente, no campo de 860/o de

freqüència das razóes normativas Q-Ab-Or de 1190 rochas granfticas de Winkler e Von

Platen(1961), já que uma amostra da facies BMG incide fora desse campo. Nota-se, ainda,

que elas encontra-se afastada do campo de máxima frequència(ponto M) em direção ao

vértice do quartzo, devido aos processos de silicificaçåo e mostra-se levemente deslocada

pâra a d¡reita desse campo, ao que todo indica, em decorrência dos processos de

microclinizaçäo.

A exemplo dos granitóides dos outros maciços ora estudados, embora esses

granitóides mostrem-se afetados por albitizaçäo, seu efeito näo influenciou suas



391

composiçöes normativas globais. lsso demonstra que os processos de alteração se deram

segundo um sistema fechado, fato que näo permitiu um aporte de Na ao mesmo. Com

relaçäo ao F, verifica-se que o magma gerador desses granitóides era pobre nesse

elemento, uma vez que suas composiçöes situam-se abaixo da posição de temperatura do

ponto de mínimo sem adição de F(Tuttle & Bowen, 1958). lsso demonstra que o F foi

remobilizado e enriquecido no estágio de alterações tardi a pós-magmáticas, tal qual foi

observado nos granitóides dos demais maciços estudados. lsso é evidenciado pelas

concentrações expressivas desse elemento nos granitóides desse maciço(Tabelas 7.4,

Anexo 48), que se traduz pela presença das quantidades modais elevadas de fluorita, às

vezes de topázio(Tabelas 7 .1 e 7.2).

Ainda no que se refere a esse diagrama, nota-se que as composições do BMG e

uma do BSGCI situam-se em torno da projeção da linha cotética de Ps26 de 2kbar de

Winkler(1977). A outra composiçåo d BSGCI incide abaixo da projeção dessa linha.

No diagrama Ab-An-Or(Figura 7.19b), as composições dos granitóides distruiem-se

próximo à aresta Ab-Or, com um pequeno deslocamento para o vértice do Or.

Figura 7.19a- Diagrama normativo Q-Ab-Or mostrando a distribuiçäo composicional das principais

facies granitóides do maciço granitóide Ubim/Sul. A curva envoltório dos postos composicionais

corresponde ao campo de freqtrência das razÕes Q-Ab-Or de 1190 rochas granlticas de Winkler &

Von Plaren(1961). As projeçÕes das linhas cotéticas isobáricas P-E'5 de 2, 5 e Tkbar foram

compiladas de Winkle(1977). M= é o máximo de freqüência das rochas granlticas, A= a posiçäo e

temperatura do ponto de mínimo sem F(Tuttle & Bowen, 1958). 1%F,2%F e4%F representam as

posiçöes e temperaturas dos pontos de minimo com F adicionado e excesse de água a

lkba(Manning, 1981).



Figura 7.19b- Diagrama normativo Ab-An-Or

mostrando a distibuiçåo compos¡cional das principais

facies petrográficâs do maciço granitóide Ubim/Sul.

7,7- Condíções de Cristalização

Em relação a esse aspecto, são válidas aqui as considerações feitas a esse

respe¡to no capftulo anterior, quando da discussão das condições de cristalizaçåo dos

granitóides do maciço Benedita.

7,8- Conclusöes e Gonsideraçöes F¡nais

Os estudos petrográficos aliados às análises qufmicas de fases minerais e de rocha

total, envolvendo elementos maiores, elementos traços e ETR permitiram estabelecer as

seguintes conclusões à respeito desse maciço granitóide:

1) nesse maciço foram caracterizadas duas variedades de granitóides, as quais mostram-

se representadas por biotita sienogranito com clorita e biotita monzogranito. Eles possuam

caráter holo-leucocrático e mostram valores de M'< 5%.

2) as características petrográficas observadas nesses ganitóides perm¡tem concluir que os

mesmos, a exemplo dos granitó¡des dos demais maciços ora estudados, cr¡stalizaram a

partir de líquidos muito evoluídos e silicosos, cujas principais evidências são traduzidas

pelos elevados conteúdos em quartzo modal (quase sempre superiores a 30%), bem como

pelos baixos teores de máficos.

3) análises qulmicas de clorita da facies BMG, indicaram que tratar-se de uma clorita não

oxidada, de compos¡ção correspondente. A pequena variação composiciona observada

decorreu de processos de substituiçÕes cat¡ôn¡cas, nas quais prevaleceram mecanismos

mais compatfveis com aqueles da equação 2 de Cathelineau(1988; pg.478).

4) os baixos valores de Fe3*, aliados a muito provável ausência de magnet¡ta na facies

BMG, desse maciço, demonstram que a clorita em questão cristalizou em cond¡ções de
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baixas {Oz e, ao que tudo ¡ndica, abaixo do buffer quarlzo-fayalita-magnetita(AFM) e

temperaturas situadas entre 525 e 5620C.

5) análises quimicas de muscovita revelaram corresponder à fengita, de composição muito

próximo a da Li-fengita, transicionando entre o grupo das Li -Al micas e o da Mg-Al micas.

6) os granitóides são diferenc¡ados muito evoluídos e extremamente silicosos, cujos

conteúdos de SiOz såo sempre superiores a 75% à semelhança dos granitóides dos

demais maciços ora estudados. Apresentam conteúdos de TiOz, AlzOg, MgO, CaO, Na2O e

PzOs muito baixos e inferiores àqueles da média dos gran¡tos(Le Maitre, 1976), enquanto

que os de KzO são ligeiramente mais altos e os de FezOs são eqÍ¡ivalentes

7) eles são essenc¡almente peraluminosos, mostram de natureza subalcalina,

correspondem aos granitos intra-placas, exibem muitas afinidades com os granitos tipo-A e

sáo mu¡to semelhantes àqueles do sub-grupo 42.

8) exibem altos teores de Rb(média entre 662 e 698ppm), Zr(m,édia entre 67 e 119ppm),

Y(média ente 12'l e 177ppm), W(média entre 141 e 324ppm) e F(média entre 3288 e

4799ppm), conteúdos moderados de Nb(média entre 7'l e 79ppm) e Th(média entre 55 e

61ppm) e ba¡xas quantidades de S(média entre 13 e 60ppm), Ba(média entre 25 e

37ppm), Ta(média entre 12 e l4ppm), Hf(média em torno de Tppm) , Ga(média enlre 27 e

28ppm), Sn(média entre '12 e 53ppm), Mo(média entre 7 e 23ppm) , Co(média entre 22 e

35ppm) e Zn(média enhe 35 e 50ppm). O Cl exibe concentrações médias muito

variáveis(38Sppm no BSGCI e 0,01ppm no BMG). Os teores de U são baixos na facies

BSGCI(média=25ppm) e moderados na facies BMG(média=44ppm).

9) ostentam conteúdos moderados de ETR(média ent¡e 241 e 340ppm), com as

quantidades de ETRL(média entre 179 e 247ppm) sendo mais elevadas do que aquelas de

ETRP(média entre 63 e 93ppm).

10) as razöes Rb/Sr(média entre 11,67 e 49,93) e Rb/Ba(média entre 18,85 e 26,46) såo

altas, exceto na amostra de número 6 da facies BMG, onde elas apresentam valores

anomalamente mais baixos devido aos conteúdos mais elevados de Ba e de Sr na mesma.

As razões l(Rb(média entre 56,29 e 59,47) são baixas se comparadas com aquelas dos

granitos considerados normais(Shaw, 1968).
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11) as razões Th/U(média entre 1,41 e 2,16) são maiores que 1,00 e decrescem

s¡stematicamente no sentido da facies BMG. Esses valores classificam os granitóides

desse maciço como do tipo HHP.

l2) as razöes ZrlRb são sempre muito baixas e variam entre 0,20 e 0,10.

13) as quântidades de F variam entre 750ppm 5024ppm. O Cl, por outro lado, näo foi

detectado em algumas amostras, embora ocorra em conteúdos elevados em outras. No

BSGCI observa-se os mais elevados teores desse elemento(761 a 777ppm), enquanto que

no BMG ele está praticamente ausente(= 0,02ppm).

14) é digno de nota o fato de que a amostra da facies BSGCI que apresenta a maior

concentração de Cl(777ppm), contém o menor conteúdo de F(750ppm), possui o mais

elevado teor de Sn('179,60ppm) e corresponde a única amostra na qual foi detectada a

presença de cassiterita. lsso demonstra que amostras com conteúdos elevados de F e
quantidades reduz¡das ou elevadas de Cl não hospedam necessariamente mineralizaçôes

estaníferas.

15) os dados químicos e petrográficos permitem estabelecer que rochas granitóides com

teores expressivos de F e/ou de Cl ou mesmo com reduzidos conteúdos de F e de Cl não

são necessariamente enr¡quecidos em Sn. Entretanto, granitóides com conteúdos elevados

de Sn säo, geralmente, mineralizados a cass¡ter¡ta, independentemente de possufrem

guant¡dades expressivas ou não de F eiou de Cl.

16) em relação às condições de cristalização, säo válidas aqui as cons¡deraçöes efetuadas

em relação aos demais granitóides ora estudados



CAP|TULO 8

8. MAC|çO GRANITÓ|DE RrO XrNGU(MGRX)

8.1- ContExto Geológico

O MGRX(Teixeira et al., 1998) ocorre como um pequeno "stock", aproximadamente

circular, de cerca de 1Km2 e aflora a 3Km a norte da cidade de São Felix do Xingu, na

margem esquerda do Rio Xingu, próximo à confluência com a desembocadura do Rio

Fresco(Figura 2.3). Suas relaçöes com as encaixantes não foram observadas diretamente

no campo. Entretanto, ocorre no contexto das rochas vulcånicas andesíticas pertencentes à

Formação Sobreiro, que constitui a unidade basal do Grupo Uatumã.

8.2- Asp€ctos de Campo e Amostragem

Esse corpo granitóide foi identificado por nós identifìcado, pela primeira vez durante o

mês de Julho de 1995. Devido às suas reduzidas dimensóes e à inexistência de fotografias

aéreas disponíveis em escala adequada, não foi possível confeccionar um mapa específico

para representar esse maciço. Os trabalhos de campo voltaram-se exclusivamente para a

amostragem do mesmo. Em razão de se tratar de um corpo muito pequeno e bastante

homogêneo, foram coletadas apenas quatro amostras as mais representativas do maciço.

8,3. Aspectos Petrográf¡cos

Nos estudos pekográficos, realizados através de microscopia ótica, foram utilizados

os mesmos métodos e técnicas seguidos no estudo dos granitóides dos outros maciços ora

estudados, nåo sendo, portanto, necessário repetl-los aqui. Esses estudos confirmaram as

observações mesoscópicas realizadas nos trabalhos de campo, em relação a

homogeneidade do corpo(ver mais adiante),

Na Tabela 8.1 são apresentadas as composições modais das amostras estudadas e

a Figura 8.1 mostra a distribuição das mesmas nos diagramas Q-A-P e Q-(A+P)-

M'(Streckeisen, 1 976).

No diagrama Q-A-P observa-se que esses granitóides são essencialmente

sienogranfticos e "subsolvus'(Tuttle & Bowen, 1958) , havendo apenas uma amostra situada

no campo dos álcali-feldspato granitos.

No diagrama Q-(A+P)-M' nota-se que as quatro amostras analisadas apresentam

M'<5%, caracterizando uma natureza holo-leucocrática para esses granitóides.
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Assim, essas características demonstram, tal como em relação aos granitóides dos

outros maciços vistos anter¡ormente, que essa rocha foi gerada a partir de um magma muito

evolufdo e s¡licoso.

Tabela 8.1. Composiçöes modais do sieno a álcali-feldspato granito

porf¡rftico(SAFGP). Mac¡ço granitóide Rio Xingu. Tr= treços; Nd= não

detectado.

VARIEDADE
AMOSTRAS NN-AV¿O NN-AV-43

1 3
PRIMARIOSI%ì

38 42
12 14

31

APATITA
iflNER tS
SFRIl:ITA+MI ISÍ:ôVITÂ i?

CI ôRITA
FLUORITA
EPIDOTO Tr o1 Tt lr
ESFALERITA Tr T¡ Tr Tr

¡Alo 03 04 03 o3
coMPosrçAo Do
PLÂGIOCLASIô

t5 05 13 l6
42 40 47
56 59 53

03 01 00
1296 1422

Com o objetivo de uniformizar a liguagem petrográfica àcerca desse granitóide em

relação aos demais estudados, ele será designado sienogranito a álcali -feldspato gran¡to

porfìritico(SAFGP).

Figura 8.1 Diagramas ternários Q-A-P e Q-(A+P)-M'(Strecke¡sen, 1976) mostrando a distribuição

composicional modal do gran¡tóide do maciço Rio Xingu.
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8.3.1- Textura e Mineralogia

Esse granitóide apresenta textura porfirítica peculia(Prancha 24', Foto d),

caracterizada pela presença de fenocristais grossos a médios, tabulares a semi-tabulares e,

às vezes, ovoidais, de feldspato potássico, bem como de fenocristais médios a grossos,

arredondados a sem¡-arredondados, de quartzo e fenocristais médios a grossos, ripiformes

e tabulares, de plagioclásio. Os mesmos encontram-se imersos em uma matriz

heterogranular fina, constituída essencialmente de feldspato potássico + quartzo

(intercrescimentos granoffricos e gráficos), quartzo e feldspato potássico(em cristais

¡ndependentes) e plagioclásio(Prancha 24: Foto e). Ainda, na matriz, ocorrem como fases

m¡nera¡s menores, pr¡márias, zircåo, minerais opacos(MOP1) e apatita.

Associados ao estágio de alteração tardi a pós-magmática, estão presentes sericita t
muscov¡ta(Mvr) I clorita(Cl1) t carbonato(Cbr) t epidoto(Epi) tfluor¡ta(Fl1), clorita(Cl2),

minerais opacos(MOP2), esfalerita(Esfr), epidoto(Epz) e carbonato(Cb2).

Texturas de preenchimento de cavidades são observadas, localmente, em algumas

amostras, as quais encontram-se preenchidas, principalmente, por carbonato(Cb2), minerais

opacos(MOP:), muscovita(Mv2), epidoto(Epz) e esfalerita(Esf2).

O quartzo ocore em, pelo menos guatro variedades, tomando-se por base a textura

e a morfologia:

1) quartzo 1(Qlz1): mostra-se representado por fenocristais anédricos a subédricos, médios

a grossos, geralmente arredondados a semi-arredondados, que, algumas vezes,

apresentam-se fraturados e exibem extinção ondulante variável, desde fraca até forte,

embora sejam mais freqüentes aqueles com extinção fraca. Localmente, hospedam

inclusöes de minerais da matriz(Prancha 24; Foto f).

2) quaûzo2(Qtz2): ocorre como gräos anédricos, de granulação fina, constituindio a matriz.

3) quartzo3(Qtz3): forma cristais, quase sempre, anédricos associado à alteração da clorita,

juntamente, com minerais opacos(MOP2) e muscovita(Mv2).

4) quartzo4(Qtzr): se apresenta como finíssimos cristais anédricos, associados ao feldspato

potássico, formando os intercrescimentos gráficos e granoff ricos, os quais formam tipos

diversos,,

O feldspato potássico apresenta-se, de acordo com a textura e morfologia, em, pelo

menos, três variedades. O tipo 1 refere-se aos fenocristais tabulares a semi-tabulares e,

subordinadamente, arredondados e sub-arredondados, subédricos a euédricos e,

localmente, anédricos , de granulação grossa a média, invariavelmente, pertfticos, os quais

apresentam-se, parcialmente, alterados para sericita + muscovita(Mv1), carbonato(Cb1), e

argilo-minarais. Além disso, mostram-se, por vezes, albitizados, cujas evidèncias são

expressas por "chess-board-albite" e'swapped rims". As fases albíticas das pertft¡tas säo,

geralmente, dos tipos 'films"e "patch perthites"(Alling , 1932 e 1 938; Smith, 1974). Os
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crista¡s, geralmente, não exibem maclas ou encontram-se mascaradas pelos minera¡s de

alteração. Localmente, hospedam inclusöes de minerais da matr¡Z. O tipo 2 ocorre na matriz.

Forma cristais independentes, finos e anédricos, os quais såo, às vezes, pertíticos("patch

perthites'). Não exibe maclas e mostra-se, parcialmente, alterado para argilo-minerais. A

variedade 3, refere-se às finíssimas fases constitutivas dos intercrescimentos granofíricos e

gráficos.

O plagioclásio, por sua vez, ocorre segundo duas modalidades, as qua¡s se

diferenciam pela textura, morfologia e granulação. A variedadel mostra-se representada por

fenocristais ripiformes e tabulares, subédricos a euédricos e de granulação grossa a média.

Apresenta maclas nítidas e os tipos mais comuns säo regidos pelas leis da albita e da albita-

Carlsbad. Costuma estar, parcialmente, alterado para sericita t muscov¡ta(Mv1) t clorita(Cl1)

t fluorita(Fl1) + epidoto(Epl)tcarbonato(Cb1). O tipo 2 encontra-se confinado à matriz,

Apresenta-se como grãos subédricos a anédricos finos, os quais exibem maclas pouco

marcantes. Mostra-ser, parcialmente, alterado para sericita + muscovita(Mvi) t fluorita(Fl1) t
epidoto(Ep1) t clorita(Cl1) t carbonato(Cb1). Localmente, ocorre como inclusöes em cristais

médios de feldspato potássico1. Em termos composicionais, parece não diferir do tipo 1.

Estudos realizados através de microssonda eletrônica indicaram uma composição albltica.

Entretanto. É válido ressaltar que os cristais analisados encontram-se alterados na sua

composição magmática original visto que mostram-se descalcificados.

A clorita ocorre segundo duas variedades. A primeira(Cl1), apresenta-se como

finíssimas lamelas, anédricas, associadas à alteração tardi a pós-magmática do plagioclásio.

O segundo tipo(Clr) está representada por lamelas anédricas finas e dispersas na rocha.

Apresenta pleocroismo moderado, variando de verde oliva(Z e Y) a verde claro-

amarelado(X) e tem cor de interferência caracteristicamente baixa, expressa por tonalidades

verde a verde-acinzentada. Mostra-se, parcialmente, alterada para muscovita(Mv) t
minerais opacos(MOP2)t esfalerita(Esf1) t quartzo(Qtz3) e deve representar um produto de

alteração da biotita primária(agora ausente).

Os minerais opacos ocorrem tanto como fase pr¡már¡a(MOP1), quanto como

secundária(MOP2). A modalidade 1, é muito freqüente e chega a alcançar até 2% da moda

desse granitóide(Tabela 8.1). Forma cristais euédricos a subédricos, finos, embora ocorram,

subordinadamente, grãos médios. Mostram-se dispersos na rocha, embora apresentam-se,

também, em menor quantidade, como inclusöes nas pr¡nc¡pa¡s fases minerais dessa rocha.

O tipo 2, forma grãos, via de regra, anédricos, fìnos, os quais costumam ocorrer intimamente

associados à clorita, dispondo-se ao longo dos planos de clivagem da mesma.

O zircâo é muito pouco freqüente. Apresenta-se como finissimos cristais euédricos e,

às vezes, zonados, os quais mostram-se distibuídos errat¡camente na rocha.
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A apatita ocorre em teores mu¡to reduzidos. Foma gräos euédricos muito ginos, os

quais mostram-se associados ao zitcão e minerais opacos(MOPr), embora, localmente,

mostre-se inclusa no plagioclásio(Plz).

A esfalerita(Esf1) ocorre como grãos anédricos, associados à alteração da

clorita(C12), dispondo-se ao longo dos planos de clivagem da mesma.

O epidoto ocorre segundo duas variedades. A primeira(Epr) apresenta-se como

cristais anédricos, os quais mostram-se associados à descalcificaçäo do plagioclásio(Pl1 e

Pl2). A variedade 2(Epz) ocorre como grãos anédricos a subédricos, os quais apresentam-se,

por vezes, em agregados, juntamente com Mv2+MOP2+Clz e, às vezes, com carbonato(Cb2).

O carbonato ocorre segundo duas modalidades. O tipo 1(Cbi) forma finfss¡mos

gråos associados à descalcificação dos plagioclásios primários. A variedade 2(Cb2) ocone

como gråos anédricos a subédricos, finos a médios, os quais formam agregados, conforme

visto acima.

O conjunto sericitatmuscovita(Mv1)tclorita(Cl1), predomina, em média, sobÍe as

demais fases tardias. Ocorrem como finas lamelas anédricas, as quais mostram-se,

preferencialmente, associadas à alteracão do plagioclásio(Ph e Plr). Da mesma forma como

nos demais granitóides dos outros maciços vistos anteriormente, está associado a um

evento autometassomático, de natureza potássica que afetou esse granitóide no início do

estágio de alteração terdi a pós-magmática.

A albita tardia, exceto as fases albfticas das pertitas, se apresenta como finos cristais

anédricos, límpidos, às vezes, maclados sob as leis da albita. Apresenta-se substituindo,

parc¡almente, o feldspato potássico sob a forma de "chess-board albite'(Smith, 1974).

A fluorita(Flr) é pouco abundante e ocorre como finissimos cr¡stais associadas à

descalcificaçåo do plagioclásio(Plr e Plz).

8.3.2. Ordem de Cristalização

O exame de låminas delgadas com o objetivo de estabelecer a ordem de

cristalização das fases minerais primárias que constituem esse granitóide permit¡u definir o

seguinte esquema:

'l) As fases minerais primárias representadas por zircão, minerais opacos(MOPr) e apatita

são claramente precoces em relaçâo ås fases esssncia¡s-quartzo, plagioclásio e feldspato

potássico uma vez que ocorrem como inclusöes nas mesmas.

2) Plagioclásio(Pl2), quartzo2 e feldspato potássico(Fkz), fases essenciais na matriz, são,

nitidamente precedentes em relação aos seus termos mais grossos(fenocristais)- Qtz1, Pl1 e

Fkr- visto que esses últimos hospedam inclusöes de matriz onde os primeiros såo

dominantes. Entretanto, no que se refere aos a Pl2, Qtz2 e Fk2, é difícil estabeler com

segurança uma ordem de cristalizaçäo entre os mesmos, visto que nåo foram observadas
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relaçöes de inclusöes entre eles. Nas porcöes de matriz, inclusas nos fenocristais, suas

dimensöes são muito reduzidas, bem como o elevado conteÚdo de fases

intercrescidas(intercrescimentos gráficos e granoflricos) mascaram as observaçöes. Na

matriz as três fases ocorrem lado a lado e, ao que parece, se separaram do líquido

magmático durante o mesmo intervalo de temperatura e pressäo.

3) A clorita formou-se às expensas da biotita primária, que foi totalmente subst¡tuídâ durante

o estágio de alterações tardi a pós-magmáticas. O seu modo de ocorrência nas amostras

estudadas assume¡ às vezes, uma forma intersticial em relação às fases essenciais da

matriz. lsso é indicat¡vo de que a biotita primária se cristalizou , pelo menos em parte,

posteriormente ao Qtzz, Ple e Fkz.

4) Além da clorita, as demais tases minerais estão associadas ao estágio de alterações tardi

a pós-magmát¡cas.

A Figura 8.2 mostra resumidamente um esboço da seqüência de cristial¡zaçåo das

fases minerais dos granitóides desse maciço,

F¡gura 8.2 Fluxograma mostrando um esboço esquemático da seqüência de cristelizeçåo megmática

e tardi a pós-magmática das fases minerais associadas à facies SAFGP do maciço granitóide Rio

Xingu. esf= esfalerita.

Estágio Magmático Minerais Opacos(MOPr), zircão e apat¡ta

Feldspato potássico 2 Plagioclásio 2 Quartzo 2

JJ.LJJ
ü <- <- F-kr ü Plagioclásio 1 Quarzo I

JJJJJ"Biotita"
JF-k3<- J J J ouaízo+ J
J.'JJJ
J + J J-+SericitarMvlÍclrrFlrrEpliCbr IMetassomatismo
J Jsericita+Mvr I Potássicol
JJJ
J nu¡ta Cl2Metassomatismo
J Cb2+Ep2tMoP2tQtz3tesf rlFlztMvz <- J Sódicol
J

Alteração

de Alteração Tardi a
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8.4. Discussão e Consideraçöes Finais

Trabalhos de campo aliados a estudos petrográficos mostraram que esse maciço é

um corpo bastante homogêneo composicionalmente. Nele foi caracterizado essencialmente

sieno a álcali-feldspato granito porfirítico(SAFcP), cuja principal fase máfica está

representada por clorita, que, ao que tudo indica, é uma fase tardi a pós-magmática,

formada às expensas da b¡otita primária. Texturalmente, difere muito dos outros granitóides

apresentados anteriomente, embora guarde algumas semelhanças com as facies

granofÍricas do maciço granitóide Antônio Vicente(SMGGf). É uma rocha tipicamente

subsolvus(Tuttle & Bowen, 1958), hotoJeucocrática a leucocrática, que, ass¡m como as

outras facies granitóides dos outros maciços ora estudados, evoluiu a partir de um magma

muito diferenciado e silicoso, o qual foi colocado em nlveis crustais rasos(Castro, 1987;

Marre, 1982; Turner et al., 1992). lsso é traduzido, principalmente, pela presença de

cavidades preenchidas por carbonato, epidoto, clorita, muscovita e esfalerita, bem como

pela marcante textura granof lrica.

A Tabela 8.2 mostra as principais características petrográficas do granitóide desse

maciço.

8.5- Qulmica Mineral

8.5.1- Análises qulmicas através de Microssonda Eletrônicâ

Neste maciço foram analisados apenas as fases minerais feldspato

potássico(fenocristais/Fk2) e plagioclásio(fenocristais/P12). As análises, as fórmulas

estruturais e as proporções Ab-Or-An encontram-se no Anexo 50.

8.5,1.1- Análises químicas em Feldspato potássico

8.5.1 ,1 ,1- Composição qufm¡ca

No diagrama Ab-Or-An(Figura 8.3) nota-se que o cristal analisado não exibe

variações composicionais importantes. A molécula Or varia enlre 92o/o e 98%, enquanto que

a molécula Ab oscila ent¡e 2o/o e 8%. No que se refere à molécula An, as análises, de um

modo geral, nåo há teores. Uma tendência de aumento nas quantidades da fração anortita
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paralelamente a um aumento na molécula Ab não é observada. lsso é discordante com o

que ocorre nos feldspato potássicos pertencente aos granitóides do maciço granitóide

Antônio Vicente, bem como vai de encontro com o que é apresentado Deer et al.(1966).

Conforme esses autores, a molécula de anortita tem, geralmente, teores baixos na sanidina,

a qual tem, de um modo característico, menos do que 1% de CaO. No ortoclásio, contudo,

a quantidade de CaO tende a aumentar à medida que a razão Na/K cresce aproximando-se

da composição da albita. No caso do feldspato em questão, isso não é observado como

mostrado na Figura 8.4 e no Anexo 44.

No que se refere à temperatura de cristalização não foi possível estimá-la em virtude

dos cristais estarem invariavelmente alterados(albitizados e/ou argilizados), não sendo, por

conseguinte, recomendada a utilizaçåo dos vários geotermômetros apresentados na

literatura(Haselton et al., 1983; Brown & Parsons, 1985; Elkins & Grove, 1990; Nekvasil,

1994; entre outros). O mesmo é válido para o plagioclásio.

Figura 8.3- Distribuiçäo composicional do

feldspato potássico da amostra NN-AV-4O do

maciço granitóide Rio Xingu no diagrama

triangular A-Or-An.

l0
t2 'r3

Figura 8.4- Diagrama Na-K mostrando a distribuiçäo composicional do feldspato potássico da facies

SAFGP do maciço granitóide Rio Xingu.
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8.5.1.2- Análises químicas em plagioclásio

O estudo do plagioclásio envolveu 06 análises pontuais em um único cristal da

amostra NN-AV-4O. Os resultados analíticos obtidos, bem como as fórmulas estruturais

calculadas e as proporçÕpes Ab-Or-An encontram-se no Anexo 50.

8.5.1.2.1 - Composição química

Em termos composicionais, as análises mostram um pequeno espectro de variação

da molécula Ab entre 92o/o ê 99%, a molécula An entre 1o/o e 3%o e a molécula Or entre 0o/o e

7o/o(Figura 8.5). Essa caracterlstica fortemente albítica do plagioclásio deve ser decorrente,

ao que tudo indica, da descalcificação do mesmo em funçåo dos processos de alteraçÕes

tardi a pós-magmáticas que afetaram esse granitóide e säo evidenciados pelo

desenvolvemento da associação sericita t muscovita + clorita 1 t fluorita t epidoto +

topázio, às expensas do plagioclásio. Em outras palavras, as composições do cristal

estudado näo correspondem às composições magmáticas originais. Em relação às

quantidades de CaO, nota-se que quanto maiores as razões Na/K menores os conteúdos

deste óxido(Figura 8.6; Anexo 50).

Or
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Figura 8.5- Distribuição composicional do

plagioclásio da amostra NN-4V40 do maciço

granitóide Rio Xingu no diagrama triangular A-Or-An.
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Figura 8.6- Diagrama Na-K mostrado a distrubuição composicional do plagioclásio da facies SAFGP

do maciço granitóide Rio Xingu.
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8.5.2.Análises químicas através de Microscopia Eletrônica

Neste maciço foram executadas três análises em fases minerais subordinadas da

amostra NN-AV-4O, da facies SAFGP, as quais envolveram apatita(duas análises) e óxido

de Fe com W. Em ambos os casos, nåo foram obtidas, através de MEV, imagens ilustrativas

das relações microtexturais das mesmas com outras fases com as quais elas estão

associadas. Entretanto, estudos realizados através de microscopia ótica, mostraram que a

apatita ocorre como diminutos cristais grosseiramente arredondados dispersos na matriz

dessa facies granitóide. Suas relaçöes microtextura¡s com as outras fases minerais

const¡tutivas da matriz indicam uma origem primária. A fase óxido de Fe com W, por sua

vez, apresenta-se como grãos anédr¡cos, os quais mostra-se associados a oxidaçåo de

feldspato potássico e de biotita cloritizada. Por essa razão, deve corresponder a uma fase

secundária, l¡gada ao estágio de alterações tardi a pós-magmáticas.

As análises de apatita revelaram que se trata de grãos quase puros, que incorporam

de 1,08% a 1,58% de Y e ínfimas quantidades de Al e Cl(Anexo 51). A presença de Cl,

mesmo em quantidades reduzidas, pode indincar gue os gråos analisados correspondam ao

componente e)dremo da série isomórfica(cloroapatita).

A fase óxido de Fe, por sua vez, afora seus componentes essenciais(Fe e O),

contém quantidades um pouco s¡gn¡ficativas de W e abriga reduzidas quantidades de Ta e

Ti(Anexo 51).

8.6- Geoquímica

No âmb¡to desse maciço foram analisadas duas amostras da facies SAFGP. Deve-se

ressaltar que esse número reduzido de análises decorreu do fato de se tratar de um corpo

granitóide de pequena dimensão e bastante homogêneo. Os resultados analfticos obtidos

encontram-se na Tabela 8.3(Anexo 52).

8.6.1 - Características Gerais

Na Tabela 8.3 observa-se que se trata de um granitóide muito diferenciado, cujos

teores de SiOz situam-se entre 74,55o/o e 75,00%. Em relação aos principais óxidos possui

conteúdos invariãvelmente baixos de T¡O2, Al2O3, MgO, CaO e PzOs, muito inferiores

àqueles da média dos granitos fornecidos por Le Maitre(1976). Os teores de Fe2O3 e de

MnO säo mais elevados, os de KzO são ligeiramente ma¡s altos e os de Na2O säo bem mais

reduzidos. No que se refere aos elementos menores e traços, ostenta altos teores de

Ba(média=1378ppm) , Z(média=350ppm) e de Zn(média=266ppm), conteúdos moderados

de Rb(média= 220ppm), Sr(média=101ppm), Y(média=83ppm), F(média=525ppm),

W(média=67ppm) e de Th(média=60ppm) e baixas concentraçöes de Nb(média=30ppm),
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Ga(média = 23ppm), Sn(média = zppm), Mo(média = lppm),Ta(média = 2ppm), Hf(média =

11ppm) e de U(média=5ppm). No que tange aos ETR(Tabela 8.2, Anexo 52), verifíca-se

que, de modo geral, seus conteúdos são um pouco elevados, especialmente aqueles de

ETRL, que mostram-se mais altos do que as quantidades de ETRP. As razöes Rb/S(2,10 a

2,29),ZrlRb(1,56 a 1,6'l) e Rb/Ba(O,16) são sempre muito baixas. Arazão Th/U é moderada

a alta(1 1,13 a 11,23), enquanto as razões llRb(200,95 a 2Q9,26) são eqüivalentes àquelas

dos granitos considerados normais(Shaw, 1968).

8.6.2- Saturação em Alumina(lsA)

Não obstante esse granitóide exibir quantidades de Al2O3 mais baixas do que aquela

da média dos granitos apresentada por Le Maitre(1976), ele é uma rocha genuinamente

peraluminosa, caracterizada pelas razöes dos conteúdos moleculares NllA entre 0,67 e

0,68 e pelas razões A/CNK oscilando entre 1 ,32 e 1,33( Figura 8.7).

{Na2O+K2O)
"/"molAleOr

t .ìr\t

'l'.t.lr,¡:',¡

{'Ð

Al, O, l(CaO+Na2O+K2 O) %mol

Figura 8.7. Diagrama binário A/CNK versus Nl(/A(Maniar& Piccoli, 1989) mostrando a distribuiçäo

das facies granitóides do MGRX, com baseado nos índices de Shand(lSA).

8.6.3 - Afinidade Tectonomagmática e Tipologia

A exemplo do que foi comentado em relaçäo aos granitóides dos outros maciços

estudados, as composições desses granitóides foram lançadas diagramas Y-Nb, (y+Nb)-Rb

e Ta-Yb de Pearce et al.(1984), Figura 8.8a, b e c. Observa-se que as amostras incidem

plenamente no campo composicional correspondente aos granitóides intra-placas.
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Nb(ppm)

r,,.rrrri, .l,ir ti,:ì1.). ////

Figura 8.8. Diagramas discriminantes de

paleoambiência tectônica de Pearce et

al.(1984) mostrando a distribuiçäo das

amostras dos granitóides do MGRX (a)

Y-Nb; (b) [Nb+Y]-Rb; (c) Yb-Ta.

Foi apresentado nos cap¡tulos anteriores que os granitóides tipo-|, altamente

fracionados, podem ser d¡stiguidos de granitóides tipo-A utilizando-se o paråmetro de

discriminação Zr+Nd+Ce+Y(Whalen et al.(1 987).

No que se refere aos granitóides desse maciço, os dados químicos foram lançados

nos diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (K2O+Na2O)/CaO, de Whalen et al.(1987), Figura 8.9.

Percebe-se, assim, que as duas amostras incidem inteiramente no campo composicional

correspondente aos granitos tipo-A. No diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. (Fer/MgO), dos mesmos

autores, Figura 8.10, que expressa o grau de fracionamento, nota-se que as amostras

ocupam no campo dos granitóides tipo-A, confirmando o que foi observado na figura

anterior.

O diagrama 10.000Ga/Al vs. (K2O+Na2O)/A|2O3 de Whalen et al.(1987), modificado

por Rämö & Haapala(1995), que exprime o grau de alcalinidade ou índice agpaítico, Figura

8.11, mostra que as duas amostras dos granitóides do maciço incidem na ârea

composicional correspondente aos granitos tipo-A, de natureza subalcalina.

Considerando-se a subdivisão proposta por Eby(1992), os dados químicos dos

granitóides desse maciço foram "plotados" nos diagramas triangulares discriminantes Y-Nb-
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Ce e Y-Nb-3Ga, Figura 8.12a, b. Em ambos os diagramas as amostras incidem

invariavelmente no campo composicional correspondente aos granitóides tipo-42, enquanto

que o segundo grupo, tipo-A2, foi assim definido por guardar certas , o qual guarda, de

acordo com o referido autor, certas semelhanças quÍmicas com a composição média da

crosta e com basaltos de arcos de ilha.

Figura 8.9- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs.

(K2O+Na2O)/CaO de Whalen et al.(1987) mostrando

a distribuição composicional das amostras das

principais facies granitóides do MGRX.

Figura 8.10- Diagrama Zr+Nb+Ce+Y vs. FeO*/MgO de

Whalen et al.(1987) mostrando a distribuiçäo

composicional das amostras das principais facies

granitóides do MGRX.

Feo'/MgO
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Figura 8.11- Diagrama 10.000Ga/Al

vs.(K2O+Na2O)/Al2O3 de Whalen et al.(1987)

mostrando a distribuição composicional das

amostras das principais facies granitóides do

MGRX,

(K2OlNa?O)rCrO 
' 

sat:¡ìP

ltt,¡iltr!, I rx):,1V1, ! | 5

zOr lnd¡c. Aoprldcû

Gran¡tos l.,po-A

G¡arrilos
T¡pos l. )Vl

oS



F¡gura 8.12- Diagramas triangulares Y-Nb-Ce(a) e Y-Nb-3Ga(b) de Eby(1992) moslrando a

distribuiçäo composic¡onal da facies granitóides SAFGP do maciço gran¡tóide Rio Xingu.

8.6.4- Outras Feições Geoquímicas

As razöes llRb entre 150 e 300 säo consideradas normais para granitóides(Taylor,

1964, Shaw, 1 968). No granitóide desse maciço, diferentemente dos tipos vistos

anteriormente, as razões l(Rb das duas amostras analisadas situam-se entre 200 e

25O(Figura 8.13a). A razão disso, é devido ao fato desses granitóides possuírem

quant¡dades um pouco elevadas de KzO(5,41% a 5,48o/o) e conteúdos baixos de

Rb(214,58ppm a 226,34ppm), decorrentes, pr¡ncipalmente, da sua composição ser rica em

feldspato potássico e da ausência de biotita(Tabela 8.1).

Na Figura 8.13b observa-se que as razöes Rb/Sr situam-se entre 1,50 e 3,00,

demonstrando que tanto Rb quanto o Sr se comportaram como elementos compativeis

durante a diferenciação/fracionamento desse granitóide. Uma outra hipótese para explicar

esses teores baixos de Rb nesses granitóides é o fato dos mesmos terem sido derivados de

uma fonte algo empobrecida de Rb, já que os mesmos representam diferenciados muito

evolufdos.

No diagrama Rb-Ba(Figura 8.13c) percebe-se que as razões Rb/Ba situam-se entre

0,20 e 0,10. Esses valores extremamente baixos para granitóides muito

diferenciados(Taylor, 1964) são devido aos conteúdos anomalamente altos de Ba nas

rochas estudadas(1375ppm a 1380ppm) em contrapartida aos teores relativamente baixos

de Rb(Tabela 8.3, Anexo 52). De acordo com Taylo(1965) e Ollila(1984) o Ba2* é capturado

pelos minerais de K formados precocemente e conforme Nockolds & Mitchell(1948. ln:

Taylor, 1965, pg 156) ele prefere mais o feldspato potássico do que a biot¡ta em uma razâo

de cerca de 2:1. Segundo Smith(l974) o Ba2* se concentra mais fortemente no feldspato
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potássico em relação ao plagioclásio. Nos granitóides estudados os conteúdos elevados de

Ba podem ser explicados por esse modelo ou seja as quantidades elevadas de Ba podem

estar diretamente atreladas ao conteúdo de feldspato potássico, visto que a biotita está

ausente nessas rochas e o plagioclásio é pouco abundante e de composiçäo albftica.

Entretanto, dados de qulmica mineral obtidos através de m¡crossonda eletrônica(Anexos 50)

mostram que tanto o feldspato potáss¡co, quanto o plagioclásio são pobres em Ba. Por

outro lado os estudos pehográfìcos em lâminas delgadas revelaram que esses granitóides

são portadores de carbonato(3% a 4% modal, Tabela 8.1), epidoto e fluorita, os quais foram

interpretado como fases tardias, visto que ora estão intimamente associados à

descalcificação do plagioclásio, ora ocorrem preenchendo cavidades, juntamente com

muscovita minerais opacos e clorita, especialmente os do¡s primeiros(ver ftem aspectos

petrográficos desse capftulo). Assim, pode-se pensar alternat¡vamente que o Ba,

in¡cialmente concentrado no feldspato potássico, no plagioclásio e na provável biotita

primária( atualmente alterada para clor¡ta) foi remobilizado durante os processos de

alteraçöes tardi a pós-magmáticas, juntamente o cålcio do plagioclásio, e se concentrou

nesses fases tardias, principalmente na fase carbonática, juntamente com algumas terras

raras leves(Ce e La) e outros elementos associados, como por exemplo o F(Cesbron, 1989),

que também mostram-se enriquecidos nesses granitóides. De qualquer modo, essa hipótese

representa, no momento, uma conjectura que necessita ser comprovada no futuro através

de estudos detalhados de microssonda eletôrnica ou mesmo através de microscopia

eletrônica de varredura.

O Zr apresenta-se em quantidades elevadas nesses granitóides(346ppm a 353ppm),

se comparadas com os outros granitóides da su¡te ora estudados(Tabela 8.3, Anexo 52),

comportando-se, portanto, como elemento incompatível durante a diferenciação magmática.

No diagrama Rb-Zr(Figura 8.13d) observa-se que as .azöes Z Rb situam-se entre 1,00 e

2,00, estando , por conseguinte, em nfve¡s compatíveis com as médias dos granitos

apresentada em Taylo(1964). Sua principal fonte, nesse granitóide, mostra-se representada

principalmente pelo zircåo, embora a apat¡ta possa ter alguma contribuição(Taylor, 1965).

Na Tabela 8.3(Anexo 52) nota-se que os conteúdos de Th(58,01ppm a 61,60ppm)

são elevados se comparados com a média dos granitos apresentada em Taylo( 1965; pg.

1281), enquanto que as de U são levemente superiores(5,21ppm a 5,48ppm). Na Figura

8.13e observa-se gue as razões U/Th s¡tuam-se entre 0,10 e 0,05. Dentre as fases minerais

presentes nesse granitóide, o zircão representa a principal fonte desses elementos.

No diagrama Rb-Ba-S(El-Bouseily & El-Sokkary, 1975), Figura 8.13f percebe-se que

as amostras analisadas incidem no campo composicional correspondente aos granitos

normais. lsso diferencia esse granitóide daqueles da maioria dos seus correlativos dos

maciços apresentados anteriormente, embora coincida com uma amostra da facies BASMG
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e uma amostra da facies BSGCI, ambas pertencentes ao maciço granitóide Antônio Vicente

e correspondentes aos termos menos evoluídos e desprovidos de mineralizaçÕes de

estanho, bem como de outros metais associados. Não não foi registrado, até o momento,

qualquer ocorrências de mineralizações nesse maciço.

,'f 7
t'n.r,'' 

,/

f0e

ú¡
Zr(ppm

Rb(ppm)

u(ppm)

,,

¡Ít ¡t-0.1o +/ tÍTh.0.06

Figura 8.13- Distribuiçäo composicional das

amostras da facies SAFGP do maciço

granitóide Rio Xingu. (a) Rb-K; (b) Rb-Sr;

(c)Rb-Ba; (d) Rb-Zr; (e) Th-U; f) Rb-Ba-S(El-

Bouseily & Sokkary, 1975). Os campos I a 5

do diagrama Rb-Ba-Sr correspondem a

dioritos, granodioritos e quartzo dioritos,

granitos anômalos, granitos normais e

g ranitos extremamente diferenciados.

No que se refere aos ETR, a análise da Tabela 8,3(Anexo 52) mostra que o

granitóide desse maciço é empobrecido em ETRL e enriquecidos em ETRP, em relação à

abundância desses elementos na crosta continental(Shaw et al., 1986; Condie, 1993).

Em relaçäo ao comportamento geoquímico desses elementos observa-se na Tabela

8.4 que, de um modo geral, esse granitóide é enriquecido em ETRL(IEïRL = 613,85ppm)

relativamente aos ETRP(IETRP = 47,62ppm). Na Figura 8.14 nota-se que a distribuição
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desses elementos normalizada para condritos(Sun, 1982) desenvolve, um padrão "ga¡vota",

com uma anomalia negativa de Eu, atenuada em relação à maior¡a dos granitóides dos

outros maciços vistos anteriormente, sendo, entretanto, semelhante ao padrão de

d¡stribuição desenvolvido pelas facies granitóides BASMG e BSGCI ocorrentes no maciço

granitóide Antônio Vicente(ver capítulo 3 deste trabalho).

A razão média (Lalfb)¡ nesse granítóide é igual a 17,75, sendo a mais elevada entre

todos os granitóides dos maciços estudados nesse trabalho. A razâo média(Eu¡/Eu.) é igual

a 12,99 e se assemelha muito àquelas determinadas para os demais granitóides vistos nos

capltulos 3, 4, 5, 6 e 7 .

Estudos realizados através de microscopia ótica acusaram a existência de diversas

fases minerais acessór¡as representadas por minerais opacos, apatita e zircão(fases

primárias) e fluorita, epidoto, esfalerita e carbonatos(fases secundár¡as). Adicionalmente,

foram realizadas anál¡ses químicas em algumas dessas fases através de microscopia

eletrôn¡ca de varredura. Essas análises revelaram a presença de apatita e de óxido de Fe

com W. A apat¡ta corresponde a uma fase quase pura, com ínfimas quantidades de Y. A

fase óxido, por sua vez, também, não hospeda ETR. Assim, restam como cand¡datos a

portadores desses elementos as fases a saber: 1) o zircâo, que pode conter diversos

porcentos ou mais de óxidos de ETR, com o grupo do Y predominando sobre o grupo do Ce,

especialmente nas variedades mais ou menos metamíticas tais como 'cyrtolita' e

malacon(Cesbron, 1989; pS. 11); 2) os carbonatos que podem abrigar quantidades

expressivas de ETRL, F e de Ba(anomalamente concentrado nesse granitó¡de), ta¡s como

cebaita e cordilita(Cesbron, 1989, pg. 23; Jones et al., 1996). Entretanto, qualquer

conclusåo a esse respeito, no momento, é prematura, visto que essas fases não foram

ânalisadas quimicamente através de microssonda eletrôn¡ca ou mesmo ahavés de MEV.

Tabela 8.4. Principais caracterlst¡cas dos ETR nos granitó¡de do maciço granitóide Rio Xingu.

Facies Granitóide SAFGP

(LaÍYb)N '17,75

(EuN/Eu*) 12,99

'ETRL
613,85

>ETRP 47,62

TETR 662,99
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Figura 8.14. Padräo de

distribuiçäo dos ETR para os

granitóides do maciço Rio

Xingu.
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8.6.5- Análises Normativas CIPW

A Tabela 8.5 permite estabelecer as seguintes considerações àcerca desse

granitóide:

1) trata-se de um granitóide saturado êrn AlzO¡, embora com baixo córindon normativo, tal

qual a grande maioria dos granitóides dos demais maciços ora estudados, especialmente,

as facies mais evoluídas.

2) as análises revelam uma grande homogeneidade dessa rocha. São excessões os

conteúdosc de córindon(O,O1o/o a 0,17o/o) e de anortita(5,1 4o/o a 4,00o/o)

No diagrama Q-Ab-Or(Figura 8.15a) observa-se que as composiçöes normativas

desse granitóide incide no campo correspondente a 86% de freqüência das razÕes

normativas Q-Ab-Or de 1190 rochas granlticas de Winkler e Von Platen(1961), porém

mostram-se um pouco afastadas do campo de máxima freqtiência(ponto M), deslocando-se

para a direita e em direçäo ao vértice do Q(slicificação +microclinizaçâo).

A exemplo dos demais granitóides comentados anteriormente, este mostra-se

albitizado, em grau variado, embora, o efeito dessa alteração não se reflita na sua

composição normativa global, confirmando o que foi observado nas rochas dos outros

maciços da suite. Adicionalmente, percebe-se, nesse diagrama, que o magma gerador deste

granitóide era, também, pobre em F, uma vez que a composição do mesmo situa-se abaixo

da posição de temperatura do ponto de mínimo correspondente a 1o/o de F

adiconado(Manning, 1981), bem como encontra-se distante do ponto de mínimo sem adição

de F(Tuttle & Bowen, 1958). O que demonstra que este elemento foi realmente remobilizado

e enriquecido no estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas. lsso é traduzido pela

presença de quantidades um pouco expressivas do mesmo nestas rochas, embora näo



413

sejam tão elevadas quanto nos demais granitóides dos outros maciços, especialmente

naquelas facies mais evoluldas e mais intensamente alteradas. lsso é reforçado pela

presença freqüente de fluorita.

Ademais, nota-se, nesse diagrama, que a totalidade das composições situa-se entre

as projeçóes das linhas cotét¡cas isobáricas de PHzo de 2kbar e de Skbar de Winkle(1977),

tal qual as amostras das variedades mais evoluídas e mais fortemente alteradas do maciço

granitóide Antônio Vicente.

No diagrama Ab-An-O(Figura 8.15b) as duas composições incidem junto à arestâ

Ab-Or, mas um pouco deslocadas para o vértice do Or.

Figura 8.15- a) Diagrama nomativo Q-Ab-Or mostrando a distr¡buiçäo compos¡c¡onal das principais

facies granitóides do maciço gran¡tó¡de Rio X¡ngu. A curva envoltório dos pontos composicionais

corresponde ao campo de distribuição de freqlrência das razões Q-Ab-Or de 1190 rochas granlticas

de Winkler & Von Plaren(1961). As projeçÕes das linhas cotét¡cas isobáricas P-E's de 2, 5 e Tkber

foram compiladas de Winkle(1977). M= o máx¡mo de freqüência , A= a posigão e temperatura do

ponto de mf nimo sem F(Tuttle & Bowen, 1958). 1%F , 2VoF e 4%F representam as posições e

temperaturas dos pontos de mlnimo com F adicionado e excesse de água a lkba(Mann¡ng, 1981);

b) Diagrama normativo Ab-An-Or mostrando a distibu¡çäo composicional das principais facies

petrográficas do maciço granitóide Rio Xingu.

8.7- Gondições de Cristalizaçäo

8.7.1 - Posicionamento Crustal

Similarmente aos granitóides dos macicos Antônio Vicente, Mocambo, Benedita e

Ubim/Sul, essa rocha ocorre, no campo, lado a lado e no mesmo nível de erosão, com
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rochas vulcânicas intermediárias, não metamorfisadas regionalmente, pertencentes à

Formação Sobreiro do Grupo Uatumã. Entretanto, trabalhos de detalhe com vistas a

caracterizar as relaçöes de contato entre essamaciço e as vulcânicas, bem como definir

auréola de metamorfismo entre as mesmas não foram, até o momento, realizados. De

qualquer modo, a semelhança entre o ambiente de ocorrência dos maciços acima citados e

esse granitóide permite deduzir que o mesmo foi alojado em nível crustal alto.

Além disso, estudos petrográf¡cos real¡zados através de microscopia ótica mostraram

a presença de abundantes intercresc¡mentos granofíricos, os quais constituem a quase

totalidade da matriz. Texturas de preenchimento também foram observadas. Êssas

microtexturais säo, geralmente, desenvolvidos em rochas fgneas félsicas colocadas próximo

à superfície do crosta(Moorhouse, 1959, pg.270; Smith, 1974, pg. 582; Bard, 1986, p.1i1;

Pitcher, 1987) e, por portanto, em condições de baixas pressöes, a partir de uma

cristalizaçáo rápida de um granito eutético ternário, com quantidades semelhantes de

quartzo, feldspato potáss¡co e plag¡oclásio(Smith, 1974, pg. 582).

A presença da paragênese fluorita+seric¡ta+muscovita nesse granitóide, bem como

sua relaçáo com quantidades ¡mportantes de F, indicam um posicionamente do mesmo em

nfvel crustal raso, entre 1km a Skm(Bailey, 1977).

Dataçöes radiométricas realizadas por Teixeira et al(1998) forneceram idades de

1.906t29Ma(rocha total) e 1.86213(evaporação de Pb em zircões) para esse granitóide.

Essas idades quando comparadas com aquelas obtidas pelos mesmos autores em rochas

do Grupo Uatumã, ind¡cam contemporaneidade entre esse granitóide e as vulcãnicas O fato

de terem idades semelhantes e ocorrererem lado a lado no campo ¡ndica que essas rochas

estão associadas no tempo e no espaço, tal qual foi observado em relação aos granitóides

dos maciços Antônio Vicente, Mocambo, Benedita e Ubim/Sul,

8.7.2- Gondições de fO2, T e P

Em relação a esse granitóide, não foram obtidos em laboratór¡o dados que

possibilitassem uma d¡scussão àcerca das condições de fOe, bem como permitissem

estimar quantitat¡vamente a temperatuÍa e pressão que reinaram durante a história de

cristalização desse granitóide.

Entretanto, o fato de ocorrerem am ambientes similares àqueles dos granitóides

Antônio Vicente, Mocambo, Bened¡ta e Ubim/Sul, bem como mostrarem feiçöes texturais

indicativas de nlvel crustal raso, permite supor que o mesmo cristalizou em condições

semelhantes àquelas estimadas para os granitóides dos maciços referidos acima. Assim,

pode ser estabelec¡do que esse granitóide cristalizou em condiçöes de baixa fugacidade de

oxigênio, em temperaturas em torno dos 7OO0C e baixas pressöes(J lkbar).
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8.8. Conclusões e Considerações Finais

Os estudos petrográficos, análises químicas de fases minerais e de rocha total

permit¡ram estabelecer as seguintes conclusões a respeito desse maciço granitóide:

I ) o granitóide desse maciço é essencialmente s¡enogranft¡co e "subsolvus", havendo

apenas uma amostra cuja composiçäo corresponde ao álcali-feldspato granito. Tem

natureza hololeucocrática e apresenta M'<5%, Essas características demonstram que o

mesmo se formou a partir de um fundido muito evoluído e féls¡co, do mesmo modo que os

granitóides dos demais maciços, embora, texturalmente seja muito diferente dos mesmos.

Ele apresenta textura porf¡rft¡ca peculiar, caracterizada pela presença de fenocr¡stais

grossos a médios, tabulares a semi-tabulares e, às vezes, ovoidais, de feldspato potássico,

arredondados a semi-arredondados de quartzo e ripiformes e tabulares, de plagioclásio.

Esses fenocrista¡s encontram-se imersos em uma matriz heterogranular fìna, constitufda

essencialmente de feldspato potássico + quartzo (intercrescimentos granoflricos e gráficos),

quartzo e feldspato potássico(em cristais independentes) e plagioclásio. Mostra-se afetado

poÍ alteraçöes tardi a pós-magmáticas.

2) a presença da associaçäo fluorita + muscovita + clorita, etc., sugere que o mesmo foi

colocados em nfvel crustal raso, entre 1Km e 5Km(Bailey(1977). lsso é reforçado pela

ocorrência de abundantes intercrescimentos gráficos e granofiricos e pela existência de

cavidades, as quais mostram-se preenchidas, principalmente, por carbonato(Cb2), minerais

opacos(MOP2), muscovita(Mv2), epidoto(Epr) e esfalerita(Esf2).

3) análises quimicas de rocha total demonstram que se trata de um granitóide muito

diferenciado, cujos teores de SiOz situam-se em torno de 75,00%, confirmando o que fora

estabelecido através dos dados petrográficos. Em relação aos principais óxidos possui

conteúdos sempre reduzidos de TiOz, AlzOs, MgO, CaO e P2O5 e muito inferiores àqueles da

média dos gran¡tos fornecidos por Le Maitre(1976). Os teores de Fe2O3 e de MnO são mais

elevados, os de KzO são ligeiramente mais altos e os de NazO são bem mais reduzidos.

4) é essencialmente peraluminoso, de natul,eza subalcalina, apresenta características de

granitóides intra-placas, mostra semelhanças qulmicas com os granitos tipo-A, sub-grupo

A2. ). Trata-se de um granitóide saturado em AlzOs, embora com baixo córindon normativo,

tal qual a grande maioria dos granitóides dos demais maciços ora estudados,

especialmente, as facies mais evoluldas.
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5) no que se refere aos elementos menores e traços, ostenta altos teores de

Ba(média=1378ppm) , Z(média=350ppm) e de Zn(média=266ppm), conteúdos moderados

de Rb(média= 220ppm), S(média=10lppm), Y(média=83ppm), F(média=525ppm),

W(média=67ppm) e de Th(média=60ppm) e baixas concentrações de Nb(média=30ppm),

Ga(média = 23ppm), Sn(média = 2ppm), Mo(média = l ppm),Ta(média = 2ppm), Hf(média =

1 l ppm) e de U(média=Sppm) .

6) em relação aos ETR, esse granitóide mostra-se empobrec¡do em ETRL e enriquecido em

ETRP, em relação a abundåncia desses elementos na crosta continental(Shaw et al., 1986;

Condie, 1993). Entretanto, verifica-se que as concentrações de ETRL(média=61 3,85ppm)

mostram-se mais altos do que as quant¡dades de ETRP(47,62ppm). O padrão de

distr¡buiçåo desses elementos normalizado para condr¡tos(Sun, 1982) é também do tipo

'gaivota", com uma anomalia negativa de Eu atenuada em relação à maioria dos gran¡tóides

dos outros maciços ora estudados, sendo, porém, semelhante ao padräo de distribuiçilo

desses elementos apresentado pelas fac¡es gran¡tóides BASMG e BSGCI, ocorrentes no

maciço granitóide Antônio Vicente. Uma pequena anomalia de Eu pode decorrer, também,

da presença de pequenas quantidades no reslduo do fundido.

A razáo média (Lallb)¡ nesse granitóide é igual a 17,75, sendo a mais elevada entre

todos os granitóides dos maciços estudados. A razâo média(Eur/Eu.) é igual a 12,99 e se

assemelha muito àquelas determinadas para os demais granitóides da suite.

7) as razões Rb/S( em torno de 2r, ZilRb( em torno de 1,5) e Rb/Ba(O,16) såo sempre muito

baixas, A ¡azão ThlU é moderada a alta( em torno de 1 1), enquanto as razões llRb(201 a

209) sáo eqtiivalentes àquelas dos granitos considerados normais(Shaw, 1968).

8) as razöes llRb das amostras analisadas s¡tua-se entre 200 e 250. A razão disso reside

no fato desses granitóides possulrem quantidades elevadas de KzO(5,41% a 5,48%) e

conteúdos baixos de Rb(214,58ppm a 226,34ppm), decorrentes, principalmente da sua

composição rica em feldspato potássico e da ausência de biotita.

9) as razões Rb/Sr situam-se entre 1,50 e 3,00, demonstrando que tanto Rb quanto o Sr se

comportaram como elementos compatíve¡s durante a diferenciaçäo/fracionamento desse

granitóide. Uma outra hipótese para explicar esses teores relativamente baixos de Rb

nesses gran¡tóides é o fato dos mesmos terem sido derivados de uma fonte algo

empobrecida de Rb, já que os mesmos representam diferenciados muito evolufdos.



417

10) as baixas razões Rb/Ba devem-se aos conteúdos anomalamente altos de Ba nas rochas

estudadas(1375ppm a 1380ppm) em contrapartida aos teores relativamente baixos de Rb.

De acordo com Taylo(1965) e Ollila(1984) o Ba2* é capturado pelos minerais de K formados

precocemente e conforme Nockolds & Mitchell(1948. ln: Taylor, 1965, pg 156) ele prefere

mais o feldspato potássico do que a biot¡ta em uma razão de cerca de 2:1 . Segundo

Smith(1974) ele se concentra mais fortemente no feldspato potássico em relaçäo ao

plagioclásio. Nos granitóides estudados os conteúdos elevados de Ba podem ser explicados

por esse modelo ou seja as quantidades elevadas de Ba podem estar d¡retamente atreladas

ao conteúdo de feldspato potáss¡co, visto que a biotita está ausente nessas rochas e o
plagioclásio é pouco abundante e de composiçäo albltica. Entretanto, dados de qulmica

mineral obtidos através de microssonda eletrônica mostram que tanto o feldspato potássico,

quanto o plagioclásio são pobres em Ba. Por outro lado os estudos petrográficos em låminas

delgadas revelaram que esses granitóides sâo portadores de carbonato(3o/o a 4o/o modal),

epidoto e fluorita, os quais foram interpretado como fases tardias, visto que ora est¿io

vinculados à descalcificação do plagioclásio, ora ocorrem preenchendo cavidades, junto

com muscovita minerais opacos e clorita, especialmente os dois primeiros. Assim, pode-se

pensar em uma hipótese alternativa em que o Ba, inicialmente concentrado no feldspato

potássico, no plagioclásio e na provável biotita primária( atualmente alterada para clorita) foi

remobilizado durante os processos de alteraçóes tardi a pós-magmáticas, juntamente com o

cálcio do plagioclásio, e se concentrou nesses fases tardias, princ¡palmente na carbonática,

em companhia com algumas terras raras leves(Ce e La) e outros elementos associados,

como por exemplo o F(Cesbron, 1989), que também mostram-se enriquecidos nesses

granitóides. De qualquer modo, essa hipótese representa, no momento, uma conjectura que

necessita ser comprovada no futuro através de êstudos detalhados de microssonda

eletôrnica ou mesmo através de microscopia eletrônica.

l1) os conteúdos de Th(58,01ppm a 61,60ppm) são elevados se comparados com a média

dos gran¡tos apresentada em Taylor(1965; pg. 1281), enquanto que as de U são levemente

superiores(5,21ppm a 5,48ppm). As razöes U/Th situam-se entre 0,10 e 0,05. Granitos

peraluminosos afetados por microclinizaçåo são, quase sempre, empobrecidos em U,

enquanto que a taxa de Th mantem-se inalterada, refletindo razöes Th/U crescentes. Esse

fato é coerente em relação aos gran¡tos estudados já que os mesmos mostram-se afetados

por alteraçöes tardi a pós-magmáticas.

12) estudos realizados através de microscopia ótica acusaram a existência de diversas

fases minerais acessórias representadas por minerais opacos, apat¡ta e zircão(fases

primárias) e fluorita, epidoto, esfalerita e carbonatos(fases secundårias). Adicionalmente,
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foram realizadas análises químicas em algumas dessas fases através de microscopia

eletrônica de varredura. Essas análises revelaram a presença de apat¡ta e de óxido de Fe

com W. A apatita corresponde a uma fase quase pura, com ínfimas quantidades de Y. A

fase óxido, por sua vez, também, não hospeda ETR. Assim, restam como candidatos a

portadores desses elementos as fases a saber: 1) o zircão, que pode conter diversos

porcentos ou mais de óxidos de ETR, com o grupo do Y predominando sobre o grupo do Ce,

especialmente nas variedades mais ou menos metamlt¡cas ta¡s como "cyrtolita" e

malacon(Cesbron, 1989; pS. 11); 2) os carbonatos que podem abrigar quantidades

expressivas de ETRL, F e de Ba(anomalamente concentrado nesse granitóide), tais como

cebaita e cordilita(Cesbron, 1989, pg. 23; Jones et al., 1996). Entretanto, qualquer

conclusáo a esse respeito, no momento, é prematura, visto que essas fases não foram

analisadas quimicamente através de microssonda eletrônica ou mesmo através de MEV.

13) similarmente aos granitóides dos macicos Antônio Vicente, Mocambo, Bened¡ta e

Ubim/Sul, essa rocha ocorre , no campo, lado a lado e no mesmo nível de erosão, com

rochas vulcånicas intermediárias, nåo metamorfisadas regionalmente, pertencentes à

Formação Sobreiro do Grupo Uatumã. A semelhança entre o amb¡ente de ocorrência dos

maciços acima citados e esse granitóide permite deduzir que o mesmo foi alojado em nfvel

crustal alto.

14) em relação a esse granitóide, não foram obtidos em laboratório dados que

poss¡bil¡tassem uma discussão àcerca das condições de fOz , bem permitissem como

estimar quant¡tat¡vamente a temperatura e pressão que re¡naram durante a história de

cristalizaçäo do mesmo. Entretanto, o fato de ocorrerem am ambientes similares àqueles

dos granitóides Antônio Vicente, Mocambo, Benedita e Ubim/Sul, bem como mostrarem

feições texturâis indicativas de nível crustal raso, permite supor que o mesmo cristalizou em

condições semelhantes àquelas estimadas para os gran¡tóides dos maciços refer¡dos acima.

Assim, pode ser estabelecido que esse granitóide cristalizou em condiçöes de baixa

fugacidade de oxigênio, em temperaturas em torno dos 7OO0C e baixas pressões(t lkbar).



CAP¡TULO 9

9 - ESTUDO DE ISÓTOPOS DE OXIGÊNIO

Nas últimas décadas um número elevado de análises de isótopos de oxigênio tem

sido realizado em granitóides, tanto em rocha total, quanto em minerais separados(Clayton

e|a1.,1972; Bottinga&Javoy, 1973; O'Neil etal., 1977; Ferester&TaylorJr.,'1980; Mölleret

al., 1985; Cheang et al., 1986; Kenich & Beckinsale, 1988; Taylor Jr., 1988; Rios, 1995,

entre outros). Esses trabalhos tem fornecido importantes ¡nformaçöes sobre a origem e

evolução de granitóides, tipos de protólitos e condiçöes de formação, bem como àcerca dos

processos que afetaram os corpos granitóides durante e após as suas colocaçöes.

Neste trabalho, o estudo de isótopos de oxigênio tem caráter preliminar e representa

um dos primeiros estudos dessa natureza em granitóides da Amazônia Oriental, só tendo

sido antecipado pelos estudos realizados por Rios(1995) em granitóides e veios

hidrotermais, ocorrentes no âmbito dos maciços Musa e Serra dos Carajás. Foi realizado em

grãos de quartzo, correspondentes ao tipo 1, extrafdos dos maciços granitóides Antðnio

Vicente, Velho Guilherme e Mocambo e as análises foram assim discriminadas:

1) Maciço granitóide Antônio Vicente: foram analisados grãos de quartzo oriundos das facies

BASMG, BASAFG e BSG e do CSMQGs. Os granitóides encontram-se pouco afetados por

alterações tardi a pós-magmáticas, enquanto que o CSMQGS representa um extremo

dessas alteraçöes.

2) Maciço granitóide Velho Guilherme: foram estudados gãos de quartzo I pertencentes å

facies SGH, cujo grau de alteração é mais alevado do que aqueles dos granitóides do

MGAV.

3) Maciço granitóide Mocambo: foram analisados gråos de quartzo I em três amostras

distintas da facies SMGP, as quais encontram-se um pouco mais alteradas do que aquela

do MGVG.

Em todos os casos foram estudados gãos de quartzo puros. A limpeza de impurezas

odsorvidas nas superfícies dos mesmos foi realizada através de banhos em soluçöes de

HCI com diluiçåo l:1.
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A Tabela 9.1 mostra a somatória das quantidades modais das principais fases

minerais de alteração dos granitóides estudado e do gre¡sen, bem como os valores de

ôr8O(o/6e ) obtidos nos mesmos.

Os cáculos de ô18O(%o ) obedeceram a seguinte condição:

ô18o"'o"r," 1o7oo¡=¡118o/16o"'o"m + r8o/16op"o,no) - 1l x 1000

onde: 180/160 
p"o,¿o é SMOW e 180/160 

ea¿,¿o= 0,0039948

O caráter preliminar desse estudo decorre do fato de não se dispor, no momento, de

análises de isótopos de H(ôD), bem como de não ter sido analisado, pelo menos, um par de

m¡nera¡s em equlíbrio ou mesmo, amostras de rocha total.

Assim, de posse tão somente dos valores de õ18O, esse estudo fica limitado à

discussão do signifìcado da assinatura isotópica dos granitóides estudados e do geisen.

9.1- Discussão dos Resultados

De acordo com Clayton et al.(1972) o fracionamento isotópico de oxigênio entre o

quartzo e a água é grande e depende fortemente da temperatura. Como resultado, a

composiçåo isotópica do quartzo formado ou recristalizado em sistemas aguosos é

governada mais pela temperatura de formaçâo do que pela composição isotópica da água.

Sabe-se, entretanto, que o quartzo é altamente resistente à troca isotópica de

oxigênio com fluidos hidrotermais a temperaturas menores ou igua¡s a 30OoC(Clayton, op.

cit., pg. 3058; Forester & Taylor, 1980, pg. 357; Kerrich & Beckinsale, 1988, pg. 117),

enquanto que os feldspatos são susceptíveis a trocas até cerca de 1500C. De acordo com

esses autores, essa diferença na cinética das reações de troca de isótopos ocorre devido à

un¡formidade dos valores de ô18O do quartzo em contraste com a grande dispersão dos

valores de ô18O do feldspato.

Em relaçäo aos granitóides estudados, conforme v¡sto acima, não foi analisada

qualquer outra fase mineral a não ser o quartzo. Por isso, não é possível estabelecer uma

comparação entre os dados aqui apresentados e aqueles apresentados pelos estudos ac¡ma

mencionados.

Na Tabela 9. 1 e na Figura 9.1 , verif¡ca-se que os valores de ô18O referentes maciços

granitóides Antônio Vicente e Velho Guilherme são muito semelhantes e pouco variáveis,

estando compreend¡dos entre +8,00/oo(facies BSG) e +8,50/oo(facies BASAFG). Em relação

ao maciço granitóide Mocambo, os valores de ô18O tornam-se um pouco mais elevados e

s¡tuam-se ente +8.80/oo e 9,00/oo, o que é sugestivo de uma fonte provavelmente distinta

daquela dos granitóides dos dois outros maciços ora comentados.
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Essas observaçöes reforçam, em parte, as cons¡derâçôes apresentadas pelos

autores supracitados, de que o quartzo é resistente à troca isotópica de oxigênio com fluidos

hidrotermais coexistentes, uma vez que os granitóides estudados mostram-se afetados por

fluidos tardios, em diferentes intensidades, e os vatores de ô18O mostram-se muito pouco

variáveis internamente a cada maiço.

Dados de química mineral obtidos através de microssonda eletrônica em grãos de

clorita, inequ¡vocamente formados no estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas,

hospedadas nos granitóides estudados e no greisen, indicaram os seguintes intervalos de

temperaturas mfnimas de cristalizaçåo para a mesma:

1)Facies BASMG(MGAV) =

2)Facies BASAFG(MGAV) = 267,46oC - 418,150C

3)Facies BSG(MGAV) = 493,170c - 507,980c

4)CSMQGs(MGAV) = 459,170" - 592,660C

S)facies SGH(MGVG) = 393,030C - 415,890C

6)Facies SGMv(MGM) = 474,49oC - 581,070C

7)SCMQGs(MGM) = 573,340C - 6O3,6OoC

Embora náo se tenha analisado grãos de clorita correspondente à facies SMGP do

maciço gran¡tóide Mocambo, considera-se que sua temperatura mlnima de cristalizaçäo nåo

foge mu¡to dos intervalos estimados para os grão de clorita da facies SGMv e SCMQGs

daquele maciço.

Diante disso, percebe-se que os fluidos tardios que interagiram e alteraram as rochas

em questão atingiram temperaturas mínimas em torno destas estimadas para a clorita, visto

que esta fase mineral representa uma das primeiras a se formar no estágio de alterações

tardi a pós-magmáticas. Nesse caso, como o quartzo é mais susceptível a trocas isotópicas

de oxigênio em condiçöes de temperatura acima de 3oooc(conforme visto acima), pode-se

concluir que durante os processos de alteração houve trocas isotópicas de oxigênio entre os

flu¡dos tardios aguosos(ver estudo de inclusões fluidas, capítulo 10) e os gråos de quartzo

estudados, sem, no entanto, causar modificações importantes nas assinaturas isotópicas
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orig¡na¡s de oxigênio dos mesmos. Esse fato se torna mais claro em relação ao CSMQGS

que embora represente um extremo de alteração pervasiva da facies BSG, mostra um valor

de ô18O semelhante ao deste granitóide(+8,40/oo), embora um pouco mais elevado(Tabela

9.1).

Além disso, os valores de ôr8O do quartzo'l das rochas dos maciços Antônio Vicente

e Velho Guilherme sugerem que as mesmas derivaram de fontes com características

isotópicas de oxigênio muito semelhantes, as quais não foram modificadas de modo

significante. O granitóide do maciço Mocambo devido exibir valor de ôr8O um pouco mais

elevado, deve ter sido derivado de uma fonte diferente ou teve seu valor original de ô18O

modificado devido aos processos de alterações tardi a pós-magmáticas. Este último caso

não parece ser verdadeiro, visto que não explica o fato do CSMQGS, associado ao maciço

granitóide Antônio Vicente, mostrar valor mu¡to semelhante àquele do granitóide do qual foi

originado(facies BSG, Tabela 9.1), conforme comentado acima.

Adicionalmente, os valores relativamente mais elevados de ô18O encontrados na

facies SMGP do MGM(+8,80/66 a 9,00/¡e), superam o mais reduzido(+8,0%o) encontrado na

facies BSG do MGAV 12,5o/o, o que se supöe ser uma diferença muito expressiva, visto que

tratam-se de dados obtidos através de um método analltico convencional de anál¡ses, os

quais admitem apenas pequenas oscilaçôes nos resultados.

De acordo com Taylo(1978), as rochas granfticas podem ser classificadas,

arbitrar¡amente, em três categorias a saber: 1) granitos com baixos õ18O (ôr8O < +6); 2)

granitos com 8180 normais( +60/oo < ô18O <+100/oo); 3) granitos com ô18O altos(ô18O >

+100/00). Considerando-se esta classificação, os granitóides ora estudados enquadram-se no

grupo dos gran¡tos normais(ô18O entre +8 e +90/oo).

As composiçöes isotópicas de oxigênio mais favoráveis à interpretação encontram-se

fora do intervalo da granitos normais(Anderson & Morrison, 1992). Entretanto, a ampla

maioria dos granitóides anorogênicos possui valores de E18O correspondentes aos gran¡tos

normais(Anderson & Morrison, op. cit.). Assim, a interpretaçäo dos valores de ô18O

referentes aos granitos normais geralmente incorrem em ambiguidades, as quais podem

estar vinculadas à múltiplos processos envolvendo os valores de õ18o a saber: 1) mistura

variável entre basalto derivados do manto e grabros(õr8O = +60/oo) e rochas crustais(ô18O= +

I a +100/oo) pode explicar alguns valores normais. Alternativamente, a fusão de rochas

crustais meta-lgneas com valores de ô18O variáveis entre +6 e +100/oo , pode, também,

gerar granitos normais(Anderson & Morrison, op. c¡t.).

De acordo com Taylo(1988) valores incomunmente altos de ô18O 1>+80700¡, "t
magmas, requerem o envolvimento com material parental precursor que em algum tempo no
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passado residiu próximo à superfície, ou com rochas sedimentares ou, ainda, com rochas

alteradas imtempericamente ou hidrotermalmente.

No que se refere aos granitos estudados, os valores de ô18O aliados aos dados de

isótopos radiogênicos(Pb-Pb e Sm-Nd; ver mais adiante) indicam que os magmas parentais

dos granitóides estudado evoluíram a partir de uma fonte com importante conhibuiçåo

crustal(nlveis rasos), predominantemente Arqueana, com provável contaminação com

sedimentos,

Deve-se ressaltar, entretanto, que devido o valor de ô180(+8,8 a 9,0%o),

correspondente ao granitóide do maciço Mocambo, ser um pouco diferente e mais elevado

do que aqueles relativos aos maciços Antônio Vicente e Velho Guilherme, pode-se inferir

que o protólito do mesmo tinha características isotópicas distintas daquele(s) gerador(es)

dos granitóides destes maciços. lsso é muito evidente na Figura 9.2.

De qualquer modo, essas consideraçöes devem ser vistas como preliminares em

função dos dados disponíveis serem, no momento, insuficientes para se concluir de forma

mais consistente a esse respeito, bem como para se obter outras informaçöes adicionais

àcerca dos granitóides dos maciços em queståo.

Comparativamente às assinaturas isotópicas obtidas através da análise de grãos de

quartzo extraídos dos granitos Musa e Serra Garajás, ocorrentes, também, no Craton

Amazônico, na Amazônio Oriental(Rios, 1995), os valores de 6180 obtidos em grãos de

quartzo dos granitóides ora estudados, mostram-se mais elevados, enquanto que em

relação àqueles fornecidos por gråos de quartzo oriundos de veios hidrotermais associados

aos granitos supracitados, são eqt¡ivalentes, especialmente, em relação ao veio hidrotermal

associado ao granito Serra dos Carajás

Tabela 9.1- Características isotóp¡cas de granitóides e greisen dos maciços Antônio Vicente,
Velho Guilherme e Mocambo, em termos de ¡18O(%o ). *'Valor médio. Alb=albita; Ep=ep¡doto;
Cl=clorita; Ser=ser¡cita; Mv=muscovita; Fl=fluor¡ta; Cass=cassiterita; Sid=siderofilita.
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ÞAÞM(,

BASAFG

BSG

CSMOGS
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Figura 9.1- Esquema comparativo mostrando as caracterfsticas isotópicas em termos de ô'oO obtidos

em gräos de quartzo de granitóides e de greisen dos maciço Antôn¡o V¡cente, VelhÒ Guilherme e

Mocambo.
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CAPITULO IO

10- ESTUDO DE TNCLUSÕES FLUIDAS(|Fs)

Os fluidos e suas interaçöes com as rochas desempenham papel importante na

maioria dos processos geológicos e, por isso, seu estudo, integrado aos dados petrológicos,

pode fornecer uma interpretação mais precisa das condiçöes ffsico-qulmicas reinantes

durante a cristalização e/ou recristalização dos minerais.

Dada essa importåncia, observa-se que um número cada vez mais expressivo de

trabalhos sobre o estudo dessas inclusöes tem sido publicado envolvendo aspectos

diversos(Borizenko, 1978; Eadington & Nashar, 1978; Haapala & Kinnunen, 1979; Crawford,

1981; Eadington, 1983; Roedder, 1984; Shepherd et al., 1985; Kwak et al., 1986; Davis et

al., 1990; Rios, 1991; Bennet & Barker, 1992; Bello et al., 1994; Gandini, 1994, Rios 1995;

Fuzikawa & Alves, 1995; Luiz-Silva et al., 1997; Molnár et al., 1999; enhe muitos outros).

Esses trabalhos mostram, de modo geral, que esses estudos revestem-se de grande

importåncia pois podem permitir o estabelecimento das salinidades, composições e

densidades dos fluidos envolvidos nos processos formadores das rochas e minerais de

minério e , em muitos casos, auxiliar na determinação das condições de P e T atuantes

durante a cristalização das associações minerais minerais hospedeiros e, algumas vezes, no

estabelecimento da evolução das soluçöes apr¡sionadas.

Neste trabalho, a análise de lFs tem caráter preliminar e representa um dos primeiros

estudos dessa natureza efetuado em granitóides e em fases minerais de sistemas

mineralizados da Amazônia Oriental, tendo sido antecipado apenas por Pinho(inédito) e

Rios(1991, 1995). O enfoque dado aqui corresponde à caracterizaçåo dos sistemas salinos

envolvidos( composições, salinidades e densidades), bem como ao estabelecimento

preliminar da história evolutiva dos mesmos. A Tabela 10.1 mostra resumidamente as

principais características petrográficas dos granitóides e greisen envolvidos neste estudo.

10.1- Descriçöes das lFs

As análises microtermométricas envolveram um total de 257 lFs, contidas em grãos

de quartzo l(ver ftem Aspectos Petrográficos do capítulo 3), presentes em granitóides(facies

BASMG, BSG e BSGIA) do maciço granitóide Antônio Vicente, bem como em

greisen(CSMQGs) a ele associado. Neste último caso, a fase analisada corresponde ao

quartzo t herdado a partir do granitóide do qual o greisen foi originado através de intensa

alteração pervasiva(facies BSG).
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As inclusöes investigadas foram principalmente aquelas de diskibuição aleatória(não

alinhadas), que ocorrem em agrupamentos ou isoladamente, possuindo, portanto, feições

indicâtivas de inclusões primárias, de acordo com os pr¡ncip¡os estabelecidos por

Roedde(1984).

De um modo geral, são ¡nclusõss bifásicas(L+V; Fotom¡crografia 10.1) e kifásicas a

mu¡tifásicas(S+L+V; Fotomicrografia 10.2), sendo constituídas por soluções aquosas salinas.

lnclusões monofásicas foram observadas, mas nåo foram estudadas. Em relação à

morfologia ocorrem desde inclusões prismáticas(cristais negativos) até de contornos

bastante irregulares, com dimensöes variando desde inferiores a 1O¡rm até superiores a

3opm(Fotomicrografias '10.3 a, b). Fases sólidas mostram-se presentes e exibem coloração

dominantemente clara e esbranquiçada e podem apresentar forma cúbica(dominantes) a

alongadas. Subordinadamente foram observados cristais de coloração escura, Aqueles

claros, de forma cúbica, foram interpretados como sendo cr¡stais de saturação egüivalentes

à halita ou silvita(Borizenco, 1978), conforme os princípios apresentados por Roedder(op.

cit.). Os tipos alongados, de coloraçåo clara, e os escuros não foram devidamente

identificados.

Os dados m¡crotermométricos obtidos revelaram a ex¡stência de, pelo menos, oito

grupos distintos de inclusöes aquossalinas(Tabela 10.2) a saber:

Grupo 7:

As inclusões desse grupo são mu¡to pouco freqüentes e foram observadas nas

amostras lE-02( facies BASMG; cinco exemplos), SL-7C-DT( facies BSG; dois exemplos) e

NN-AV-IN-5(CSMQGs; dois exemplos). Elas mostram temperaturas do eutético(TE)

variando entre -95, 8 e -88,50G(Figura 10.1a), temperatura de fusäo do gelo(Tfg) entre -57,0

e -27,30c(Figura '10.1b), indicativas de salinidades bastante elevadas(Tabela 10.2) e

temperatura de homogeneizaçäo(Th), para o líguido, enhe 116,3 e 147,00C(Figura 10.1c).

De acordo com os dados experimentais apresentados por Borizenko(1978; pg. 12),

Anexo 54, valores de TE acentuadamente negat¡vos(-78,0 e -74,80C) são ind¡cativos dos

sistemas salinos LiCl-KCl-HrO, LiCl-MgCl¿-HzO, LiCl-CaCl2-H2O e LiCl-H2O. Os valores

fortemente negativos obt¡dos que caracter¡zam esse grupo de lFs, inferiores a -78,00C,

evidenciam, que a composição da fase aquosa estudada pode perm¡tir seu enquadramento

em qualquer um desses sistemas salinos, especialmente nos très primeiros, embora

acompanhados de outros cátions que propiciaram um grande rebaixamento nos valores de

TE.

Alternativamente, outras hipóteses podem ser aventadas para explicar baixos valores

de TE. Segundo Bakke(1997), valores muito baixos de TE podem indicar a presença de Li
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metaestabilidade(Bakker, 1997) ou , ainda, os fluidos parecem requerer uma composição

exótica(Burruss, 1997). Entretanto, tais composiçöes näo estão bem documentadas

experimentalmente(Burruss, op. cit, ).

De cordo com Burrus('l997, 1998) e Bodnar(1998) existe uma suspeita muito grande

de que muitos dos baixos valores de TE obtidos decorrem de erros cometidos durante o

monitoramento visual do processo, ao microscópio, em que se confunde o fenômeno de

crescimento de cristais de gelo a partir do seu pleno estado de congelamento, que, por sua

vez, apresenta um aspecto vlheo(liso/homogêneo). Em outras palavras, após o resfriamento

completo da fase aquosâ, ao se deixar a temperatura retomar as condiçöes ambientais,

cristais de gelo recristalizam-se e crescem dando a ¡mpressão que se trata do infcio da

fusão(TE). Na realidade, o fenômeno observado pode representar somente um rearranjo

dos cr¡stais de gelo em crescimento. Nesse caso, o ponto eutético situa-se em temperaturas

um pouco mais elevadas.

Bodna(1998) mostrou que a quantidade de llquido gerado nas temperaturas do

eutético está diretamente relacionada à salinidade. Ou seja, quanto mais próximo a

salinidade está da composição do eutético, mais claramente será observada a explosão da

fusão. Por outro lado, se a salinidade é muito baixa, pouco líquido será formado no ínicio da

fusão, o que dificultará o observação da TE, especialmente em inclusões muito pequenas.

Segundo Oakes(1997) é possfvel que valores de TE muito baixos sejam, na verdade,

uma metaestabilidade da primeira fusão do gelo em um sistema do tipo NaCl-CaClz-HzO de

alta salinidade. Nesses casos, essa fusão ocorre, geralmente, em temperaturas mais baixas

do que aquelas dos verdadeiras TE. Enhetanto, esse comportamento não é comumente

observado na natureza.

Roedder(1997) baseado na presença de minerais de saturação obscuros, tal como a

avogadrita(borofluoreto de K e Cs) em pegmat¡tos, considerou que sendo a composição das

inclusões fluidas um extremo final de diferenciação, não existe uma : zão parc excluir a

ocorrência de qualquer elemento nas inclusöes fluidas.

Em relaçäo às inclusöes deste grupo, verifica-se na Tabela 10.2 que se trata de

inclusöes de salinidades elevadas cujos valores são superiores a 23,02 eqüivalentes em 7o

em peso de NaCl. Além disso, suas dimensões apropriadas à investigação do fenômeno

propiciaram uma clara observação da primeira fusão(TE). Esses dados ratificam as

considerações apresentadas por Bodna(1998) e contemplam as observações de

Roedde(1997).

Ademais estudos experimentais apresentando valores de TE semelhantes aos

identifìcados nesse grupo de inclusões não foram encontrados, até o momento, na literatura.
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De qualquer modo, dúvidas àcerca da verdadeira composição salina das inclusöes desse

grupo permanecem e essa discussão fìca em aberto.

Conforme visto nos ítens "Aspectos Petrográficos" e'Qufmica mineral"(Capítulo 3) e

na Tabela 10. 1 , a paragênese mineral principal presente nas amostras de granitóides

estudados, especialmente naquela da facies BASMG(|E-02), onde esse grupo de inclusões

é relativamente mais abundante, indica uma maior tendência para o s¡stema salino LiCl-

CaClz-KCl-NaCl-HzO uma vez que esses cátions maiores podem ter sido lixiviados da

mesmar a partir dos processos de alteraçöes tardi a pós-magmát¡cas, passando a ser

incorporados à fase aquosa. Assim, as principais fontes dos cátions de Li* seriam anfibólio e

b¡otita; de K*, o feldspato potássico e biotita; de Ca2*, pr¡ncipalmente, anfibólio e plag¡oclásio

e de Na*, preferencialmente, plagioclásio. lsso explicaria a presença conjunta desses

cátions na fase aquosa, que por sua vez, foi aprisionada como inclusöes em grãos de

quartzo 1. No caso do greisen, essas inclusões podem ser interpretadas como

herdadas(reliquiares), visto que as mesmas não foram observadas na variedade BSGIA,

que representa um estágio intermediário de alteração entre a facies BSG e o CSMQG.

Entende-se, assim, que essa hipótese é a que melhor se ajusta, no momento, para explicar

o tipo de sistema salino caracterizado nesse grupo de inclusões.

Grupo 2:

As inclusóes desse grupo são muito freqüentes e foram observadas nas amostras lE-

02( facies BASMG) e SL-7C-DT( facies BSG). Elas mostram temperaturas do eutético(TE)

osc¡lando entre -84,2 e -71,1oc(F¡gura 10.2a), temperatura de fusão do gelo(Tfg) enke 46,0
e -13,2oC(Figura '1'0.2b), evidenciando salinidades intermediárias a elevadas(Tabela 10.2) e

temperatura de homogeneização(Th), para o liquido, entre 1 19,0 e 192,1oC(Figura I 0.2c).

Os valores de TE obtidos nas inclusöes desse grupo são mais elevados do que

aqueles apresentados em relação às inclusões do Grupo I e mostram um amplo intervalo

de valores coincidentes com aqueles estabelec¡dos por Borizenko(op. cit), para os sistemas

salinos LiCl-KCl-H2O, LiCl-MgCl2-H2O, LiCl-CaCl2-H2O e LiCl-H2O. Embora os valores

obtidos tendam mais fortemente para esses sistemas do que aqueles obt¡dos nas inclusões

do grupo 1, é difícil precisar exatamente qual dentre eles é o que melhor representa a

composição catiônica da fase aquosa das inclusöes desse grupo. Entretanto, pelas

consideraçöes apresentadas em relação às inclusöes do Grupo 1, acred¡ta-se que se trata

de um sistema salino do tipo L¡Cl-CaCl2-NaCl-H2O e que representa uma variação do

sistema LiOl-HzO(puro), causadas pela presença dos cátions de Ca2* , K. e Na*,

especialmente aqueles valores inferiores a -78,00C, visto que de acordo com a tabela de TE
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apresentada por Borizenko(op. cit.), a presença desses cátions tende a baixar a temperatura

do eutético da fase aquosa.

A mesma hipótese apresentada para explicar a presença desses cátions na fase

aquosa das inclusöes do grupo I é válida para as inclusöes deste grupo, com a ressalva de

que, neste últ¡mo, a fase aquosa parece estar relativamente mais pura em Li*.

As inclusóes desse grupo devem representar, portanto, uma var¡açäo composicional

das inclusões do grupo 1 em direção aos sistema salino LiGl-H2O(puro).

Grupo 3:

As inclusões desse grupo säo muito pouco freqiìentes e foram visualizadas nas

amostras lE-02( facies BASMG; quatro exemplos) e SL-7C-DT( facies BSG; três exemplos).

Suas TE variam entre -69,9 e -66,1oC(Figura 10.3 a), as de fusão do gelo(Tfg) entre -26,7 e

-16,50o(Figura 10.3b), as quais são indicativas de salinidades intermediárias a um pouco

elevadas(Tabela 'lO.2) e as de homogeneizaçäo(Th), para o líquido, enhe 123,80C e

1 26,60C(Figura 1 0.3c).

Considerando os resultados exper¡mentais apresentados por Linke(1958. ln:

Roedder, 1984) e por Borizenko(1978), os valores de TE obtidos aqui indicam a presença

dos s¡stemas salinos a saber: 1 ) AlCle-HzO(Linke, 1958; TE=-55'00C) acompanhado de

outros cátions tais como Caz*, Na* e K* já que os mesmos tendem a reduzir as TE quando

presentes na fase aquosa; 2) CaClz-NaCl-HzO(Borizenko, 1978; TE=-55,00C) acompanhado

de outros cátions tais como o Li* e, possivelmente Al3* , que também como Ca2* e Na'

tendem a diminuir as TE da fase aquosa; 3) CaClz-KCl-NaCl-HzO(Yanati"u"' 1946: TE=-

55,00C) acompanhado por Al3* e Li*.

Considerando que anfibólio, biotita e feldspatos são as principais fases minerais

presentes nas amostras estudadas, acredita-se que um s¡stema salino transicional híbrido

do tipo AlCh-CaClz-KCl-NaCl-LiCl-H2O é o que melhor se adequa a este grupo de inclusöes,

visto que a paragênese apresentada acima pode perfeitamente fornecer todos esses cátions

para a solução aquosa aprisionada, a partir da lixiviaçåo dos mesmos, em decorrência dos

processos de alteraçöes tardi a pós-magmáticas que afetaram as rochas estudadas.

Gtupo 4:

As inclusões desse grupo são bastante freqüentes e ocorrem principalmente nas

amostras lE-02(facies BASMG) e SL-2A-DT(variedade BSGIA), embora tenham sido

observadas localmente na âmostra SL-7C-DT(facies BSG) e SL-7C-DT( facies BSG; três

exemplos). As análises microtermométricas acusaram TE variando entre -65,70C e -

54,70c(Figura 10.4a), as de fusão do gelo(Tfg) oscilando entre -43,20C e -2,90c(Figura
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10.4b), que representa uma faixa bem ampla de variação, indicando soluçöes com

salinidades desde muito baixas até bastante elevadas(Tabela 10'2) e as de

homogeneização(Th), para o lfquido, entre 98,6 e 2so,Ooc(Figura 10.4c).

Tomando-se por base os dados experimentais obtidos por Yanatieva(1946)'

Luzhnaja & Vereshtchetina(1946), Linke(l958. ln: Roedder, 1984)' Borizenko(1978) e por

Crawford(1981), as TE obt¡das para as lFs desse grupo indicam a presença dos sistemas

salinos Alolg-Hzo(Linke, 1958; TE=-55,00C), Caclr-Nacl-HzO(Luzhnaja & Vereshtchetina,

1946; TE=-52,00C; Borizenko, 1978; TE=-55,00C; Crawford, 1981; TE=-52,00C¡ e Caclr-

KCI-NaCl-HzO(Yanatieva, 1946; TE=-55,00C). Os valores em torno de -55,00C

correspondem a esses três sistemas no estado puro. Por outro lado, as TE mais baixas

podem corresponder aos mesmos sistemas, porém acompanhados de outros cátions à

semelhança das lFs do Grupo 3. Nesse caso, a composiçåo mais aproximada do conjunto

dessas inclusöes deve corresponder a um sistema salino do tipo AlCls-CaClz-KCI-NaCl-HzO.

As fontes dos cátions presentes nas fases aquosas aprisionadas estäo

representadas principalmente pelo plagioclásio, feldspato potássico e biotita, que mostram-

se, nas amostras estudadas, afetados pelas soluçöes tardi a pós-magmáticas, em diferentes

graus, liberando, por lixiviação, esses cátions e tornando a fase aquosa presente

enriquecida nos mesmos.

Grupo 5:

As inclusöes desse grupo são freqiientes(15 exemplos) e estão restritas à amostra

SL-24-DT(variedade BSGIA). As análises m¡crotermométricas mostraram TE variando entre

-52,80c e -47,00c(Figura '10.5a), de fusão do gelo(Tfg) entre -21,90c e -6,90c(Figura 10.5b),

representando salinidades baixas a levemente elevadas(Tabela 10.2)' e as de

homogene¡zaçåo(Th), para o lfquido, entre 98,6 e 2¿14,1oc(Figura 10.5c).

Por analogia aos dados experimentais obt¡dos por Linke(1958. ln: Roedder, '1984) e

por Borizenko(1978), as TE obtidos para as lFs desse grupo indicam a presença dos

s¡stemas salinos CaClz-H2O(Borizenko, 1978; Crawford, 1 981 ; TE=-49,800C), CaCl2-KCl-

H2o(Borizenko, 1978; TE=-50,50C),CaClz-NaCl-H2O(Crawford, '1981; TE=-52,00C¡. Valores

de TE iguais a 47,00C não tem correspondência na literatura. Entretanto, uma boa parte

das medidas de TE determinadas para essas inclusões situa-se entre -52,00C e -48, 00C.

Assim, os sistemas correspondentes sáo aqui interpretados como uma mistura salina do tipo

CaClz-KCl-NaCl-HeO.

A presença desses cát¡ons na fase aquosa decorre das mesmas razöes

apresentadas em relação às inclusöes do Grupo 4. Ou seja, eles foram lixiviados através da

interação de fluidos tardi a pós-magmáticos com a rocha granitóide, que se encontra
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intensamente alterada, demonstrando que grande parte desses cátions entraram na fase

aquosa a partir da atuação desses processos de alteração.

Grupo 6:

Em relação às inclusöes desse grupo, elas säo freqa¡entes, mas só foram observadas

na amostra SL-24-DT(variedade BSGIA). Os dados obt¡dos revelaram valores de TE

variáveis desde -46,40C até -39,1oc(F¡gura 10.6a), com a Tfg estando compreendida entre -

18,90C e -2,20c(Figura 10.6b), demonstando salinidades baixas a intermediárias(Tabela

10.2)e a Th, para o lfquido, entre 95,7 e 139,1oO(Figura 10.6c).

Valores de TE semelhantes aos apresentados acima não tem correspondência na

literatura. Assim, por aproximação com os dados experimenta¡s fornecidos por

Borizenko(1978), acredita-se que a fase aquosa aprisionada encontra-se constituída por um

sistema salino do tipo NaCl-FeClz-H2O(TE=-37,00C), acompanhado de outros cátions tais

como Ca2* e K* que são considerados como redutores de TE(Borizenko' 1978). Nesse caso,

a associação biotita, plagioclásio e feldspato potássico seria a principal fonte desses solutos,

que foram lixiviados da mesma pelos processos de alterações tardi a pós-magmáticas, os

quais säo muito intensos na amostra estudada.

Grupo 7:

As lFs em questäo såo pouco freqüentes e mostram-se restritas à amostra SL-24-

DT(variedade BSGIA). Elas mostram TE variável desde -37,600C até -34,100c(Figura

10.7a), Tfg entre -21,200C e -15,800c(Figura 10.7b), o que significa salinidades

intermediárias a levemente elevadas(Tabela 10.2) e Th compreendido entre 126,400C e

1 81,3ooc(Figura 1 0.7c).

Os valores de TE quando comparados com aqueles de natureza experimental

fornecidos por Borizenko(1978; Anexo 54) são compatíveis com aqueles dos sitemas salinos

NaCl-FeClz-HzO(TE=-37,00C), FeC12-H20(TE=-35,00C) e FeCls-HzO(TE=-36,500C),

especialmente aqueles compreendidos entre -37,00C e -35,00C, visto que valores iguais a -

34,lOoC não tem correspondência na literatura.

Assim, tomando-se por base os estudos petrográfìcos, verifica-se que em termos

composicionais a solução aquosa aprisionada deve corresponder a um sistema salino do

tipo NaCl-FeCl2-FeClg-HzO. O sistema salino FeCls-HzO está sendo aqui considerado devido

estarem presentes nessa amostra fases minerais onde o ferro férrico está presente(biotita e

clorita, pr¡nc¡palmente), embora em reduzidas quantidades. Dessa forma, é razoável admitir

a presença desse cátion na fase aquosa.
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Grupo 8:

As inclusöes desse grupo tem ocorrência freqüente e foram observadas apenas na

amostra NN-AV-IN-5(CSMQGs). Elas possuem TE variável entre -31,00C e -27,00c(Figura

10.8a), Tfg entre -23,60C e -11,3oc(Figura 10.8b), correspondendo a sal¡nidades

intermedárias a levemente elevadas(Tabela 10.2) e os valores de Th, para o lfquido,

situando-se entre 179,80C e 396,60c(Figura 10.8c).

Os valores de TË apresentados acima não tem correspondência na l¡teratura. Em

razäo disso, esta questáo fica, no momento, em aberto, embora se possa supor que cátions

tipo Sn2* ou mesmo Sna* possam estar presentes na fase aquosa, interferindo nos valores

das TE, uma vez que a cass¡terita é mais abundante nessa rocha, que também exibe os

mais elevados conteúdos de Sn. lsso é reforçado pelo que é observado na Figura 3.55f(ver

Item Quím¡ca de rocha total do Capítulo 3).

É digno de nota o fato de que, em quase todos os casos, os valores de salinidade

obtidos foram calculados até o limite de Tfg=-!109, uma vez que o programa

FLINCOR(Brown, 1989) utilizado, calcula esse parâmetro em eqüivalentes a % em peso do

NaCl, no sistema puro NaCl-H2O, cuja Tfg= -29,6.

Além disso, devido aos baixos valores de Th obtidos para todos os grupos de

inclusões, mesmo representando as temperaturas mínimas de aprisionamento, interpretou-

se as mesmas como expressöes do estágio de alterações tardi a pós-magmáticas, uma vez

que as inclusões relacionadas ao estágio magmático deveriam apresentar temperaturas de

homogeneização mais elevadas e, ao que tudo indica, ac¡ma de 6000C. lsso é condicionado

pelas temperaturas de cristalização da clorita, presente nos granitóides e gre¡son(ver ltem

Quf mica Mineral do Capítulo 3), estimadas a partir da aplicaçäo geotermômetro de

Cathelineau(1988) a saber: 1) 393,93 a 439,400c(facies BASMG); 2) 493,17 a

507,780c(facies BSG); 3) 458,71 a 592,660C(GSMQGs). Assim, como clorita representa

uma fase cuja cristal¡zaçåo se deu inequivocamente no estágio da alterações tardi a pós-

magmáticas, estas temperaturas foram consideradas como de referência para o mesmo.

'10.2- Evolução dos Fluidos

A análise das Tabelas 10.2 e 1 0.3 indica uma gradativa variação composicional

catiônica da fase aquosa das inclusões estudadas, a qual é traduzida pelo aumento

sequencial dos valores de TE(-95,8 A -27,oo?l obtidos através das análises

microtermométricas.

As inclusöes do grupo 1 foram interpretadas como as mais precoces pelas seguintes
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1) apresentarem os mais baixos valores de TE e representarem um extremo composicional;

2) foram melhor observadas nos grãos de quartzo 1 das amostras lE-O2(facies BASMG) e

SL-7C-DT(facies BSG), que representam os granitóides menos afetados por alterações tardi

a pós-magmáticas;

3) Embora tenham sido reconhecidas na amostra NN-AV-|N-O5, do CSMQGS, foram

consideradas reliquiares, uma vez que não foram detectadas em gráos de quartzo 1 da

amostra SL-2A-DT(facies BSGIA), que representa um estágio intermediária entre o BSG e o

CSMQGS.

Assim, a fase aquosa inicialmente constituída de LiCl+KCl+CaCl2+NaCl+H2O , bem

como de outros solutos não identificados, foi sistematicamente modificada, numa evolução

quase contínua, no sentido da grupo 1 para o grupo 8, ao que tudo indica, em decorrência

dos diversos eventos de alteração mineral, ocorridos no estágio de alteraçöes tardi a pós-

magmáticas.

Essas alteraçöes afetaram, em diferentes graus, as rochas estudadas

desestabilizando as fases minerais maiores anfibólio(cloritização), feldspato potássico

(albitização,biotitização,argilização), plagioclásio(ser¡cit¡zação + muscovitização,

microclinização, albitização, etc) e biotita(cloritização, muscovitização, etc) e lixiviando, das

mesmas, Ca2*, Na*, K*, Al3*, Fe 2* e, possivelmente, Sn 2* e Sn a*, entre outros cátions.

Esses cátions incorporaram-se à fase aquosa e foram mais ou menos concentrados

na mesma, em diferentes momentos, no curso das alterações, que culminaram com a

greisenização. Essas modificações foram acompanhadas por var¡ações na salinidade e na

densidade da mesma.

Nas Figuras 104c, 105c, 107c e 108c verifica-se que os grupos de lFs exibem um

espalhamento considerável dos valores de Th(total). Ta¡s espalhamentos podem ser, em

parte, decorrentes de modificações das lFs, causadas por processos de deformação

intracristalinos(Kerrich, 1976; Wilkins & Barkas, 1978; Hollister, 1990; Bakker & Jansen,

1990; Bakker, 1992, entre outros), uma vez que os grãos de quatzo 1 estudados mostram-

se, por vezes, deformados, exibindo extinção ondulante moderada a forte, bem como podem

desenvolver, algumas vezes, subgrãos de deformação(ver ítem Aspectos Petrográficos do

Capltulo 3).

Além d¡sso, os diagramas Th(total) contra Tfg(F¡gura 109 a, b, c, d, e, f, g, h) não

mostram nenhuma tendência indicativa de mistura de fluidos, confìrmando o que foi

observado em relação aos valores de 6018 obtidos nos granitóides estudados, nem

tampouco de evolução normal(Roedder, 1984), sugerindo, uma vez mais, que as
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modificaçöes nas lFs, posteriores ao aprisionamento, podem ter desempenhado um papel

importante.

Localmente, tais modificações podem, também, ser evidenc¡adas pela presença de

algumas variações nas relações entre o volume da fase gasosa e o da fase

líquida(Fotomicrograf¡a I 0.4).

10.3- Controle dos fluidos sobre as mineralizaçöes de Sn

Conforme visto anteriormente, a mineralizaçäo mais expressiva associada ao maciço

granitóide Antôn¡o Vicente está vinculada às facies granitóides mais evolufdas e mais

intensamente afetadas por alteraçöes tardi a pós-magmáticas e aos greisens. De acordo

com os estudos petrográficos a cass¡terita é de natureza secundária e sua presença, no

material primár¡o(rocha), foi observada em amostras da facies BSGIA, do muscov¡ta-quartzo

greisen(MQGs) e do clorita-siderofil¡ta-muscovita-quartzo greisen(CSMQGS), sendo que

nesse último, ela é mais abundante. Ê.m Êzão disso, considera-se que os fluidos residuais

ricos em voláteis, que interagiram com as rochas do maciço e propiciaram a formação de

variedades granitóides intensamente alteradas e greisens, lixiviaram e incorporaram às

soluçöes tardias diversos tipos de cátions e, dentre eles, os de Sn2* e Sn4- , já que sem os

mesmos nåo haveria a possibilidade da formação de cassiterita.

Esses dados aliados ao estudo de lFs sugerem que a lixiviação e a precipitação do

Sn tenha sido iniciada, mesmo que de modo incipiente, a partir de uma composiçåo da fase

aquosa correspondente às inclusões do grupo 6 e se tornou sistematicamente mais intensa

em direção à composição das inclusões do grupo 7, atingindo o clímax nas soluçöes de

composição das inclusöes do grupo L Essa hipótese é baseada nos seguintes argumentos:

1)a presença de cassiterita é restrita à facies BSGIA e ao CSMQGS; 2) as inclusões dos

grupos 5, 6 e 7 só foram reconhecidas na amostra SL-2A-DT da facies BSGIA e a do grupo

I na NN-AV-IN-5 do CSMQGs. Considerando-se a presença de cassiterita e que as

composiçöes das inclusöes dos grupos 7 e I são muito próximas, é razoável se imaginar

que a formação da mesma esteja vinculada, em grande parte, a esses sistemas salinos.

Como nas dema¡s amostras estudadas nåo foi identificada a presença de cassiterita,

acredita-se que as fases aquosas correspondentes aos grupos 1 ,2, 3 e 4 não continham Sn

em solução

Nesse caso, as principais fontes de Sn seriam as fases micáceas, principalmente

biotita e clorita, visto que as mesmas representam, ao que tudo indica, a principal fonte de

Sn nas rochas estudadas.
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Tabela 10.1- Prìncipais características petrográficås das facies granitóides e

de microtermometria.

racteS

BASA.IG

mlnerals È55enctats

'quartzo,'ptagioctásio(Ab-Otg a
And),'fetdspato
potásslco(microclina pertítica)

BSG 'quarÞo,'ptagioclásio(Ab-Otig),
'f etdspato potálsico(microctina
pertítica)

E>(JIA 'quartzo,'ptagioctásio(Ab-Otig),
'fetdspato potássico(microctina
pertitica)

,{lnerals Yarletals

L!ln¿(.Ú

'atumíniohastingsítica
a ferro-edenita
' biotita

quano, muscovita, siderofiLlta e
clorita

' biotita

^{lDerais 
Acessórlos

'minerais opacos
'Apatita
' titanita
'zircåo
'ãtlãnlta

' biotita

greisens do maciço granitóide Antônio Vicente estudados através

'minerais @ac6
'Apat¡ta
tircâo

sertcita, muscovita, ctorita, ep¡doto,
f luorita, carbonato, feldspato
potássico(micrælina pertítica), atbita,
minerais @acos, quartzo, ârgito-

'minerais opacos

'Äpatita
'zircâo

fllncr¿ls Se<undárlos

senota, muscovita, ctorita, epidoto,
fluorita, fetdÐato
potiáEsico(microctina pertítica), atbita,
t@ázio, altanita, morìazlta, minerals
mrm dÞrt7ñ âreilñ-ñinæi<

biotita, zircão, minerais
@ac6

sericita, muscovita, ctorlta, epidoto,
fluorita, feldÐato
ætássico(microctina pertítica), atbita,
top¡ázio, câssiterita, minerâis opacos,
ñrãrtrô rroilô-miñÞ.ri.

Estllo de

monazita, fluorita, topázio, cassiterita

Ausentes

Assoclação

Ausentes

Ausentes

disseminada

vei06

Ausentes

disseminada

Cassiterita,
Ftuorita e Top¡ázio

Ruorita

cassiterita,
ftuorita e topázlo

\¡



Tabela 10.2- Resultados microtermométricos obt¡dos através do estudo de ¡nclusões fluidas em granitóides e greisen do maciço granitóide
Antônio Vicente. -Linke(1958); -'Davis et al.(1990); '-Borisenko(1978. ÂTE(oÇ¡= y¿riaçao das tèmperaturas dos eutéticos; ¿TfgðC)= va¡açao
das temperaturas de fusão do gelo; ATht"6fÇ)= y¿¡i¿ção das temperaturas de homogeneizacão totel.

Amostas

IE.O2/SL-7c.
DT/

NN-Â\AN-q

Facies
Granitóides

Its-UzlùL/U-
DT

BASMG/BSG/
CSMQGS

I È-U;¿.tùrL- / L;-
DT

Its-UZliL- ¡rU-
DT/ SL-2A-DT

Ltrupos de
lnclusöes
Fluidas

IJl\5M(j'IJ5(j

ùL-ZA-U I

t'AsMG/Ë5(j

tjL-ZA-L r

I

t'AsMG/B\iG'
BSGIA

!itstemaS
Salinos

ISL-24-DT

NN.AV-IN.C

¿

"-LtuFKUt-
CaC12-NaCl-
27-tt^ã

ttùut,\

Ht'GIA

J

---LruFt(ut-
CaC12-NaCl-
l.¡^ô

aTECcl

tsSUIA

4

UòM(J('S

'AlCl3-CaC12-
KCI-NaCl-LiCl-
p-rì

c

-9þ,ö
-88,5

^ 
rfgcc)

'AlCh-CaC12-
KCI-NaCl-H,O

6

-ö4,¿
-71,1

---çaUlrÁUl-
NeCl-H"O
---Feut2-NaL;þ
l.¡l'l--H-l.ì

-5/,U
-27,3

ð

^Th(m'r)('C)

{9,9
-66,1

---FeL;12-NeUl-

H"O

-4ö,t
-13,2

65,/.
-54.7

--FeUl¡(NaUl-
KCt-H,O)

116,3
147,O

-c¿,ó
47.O

Salinidade
(eqa¡ivalênc¡a
emTo em pegO

NaCll

-2?t, t
-16,5

46,4
_2() I

119,0
192,1

43,2
-2.9

-37,6
-u,1

-¿1tV
-6.9

>23,02
>23,02

't23,8
126,6

-J t,u
-27.O

Densidade
(g/cm3)

-18,9
_)t

>23,02-17 ,08
23,02-17,08

98,6
250

-21,2
-15,8

>23,02-19,82
23,02-'t9,82

vö,o
220.3

-¿ó,o
-11.3

>1 ,'12
>1 ,09

95,7
'f 39 I

>23,024,70
)1 ñ)J 7ñ

>1,11-1,067
1,0s.1,01

126,4
181,3

>23,02-9,45
)a o)-9 

^5

>1,11-1,09
1,11-1,08

I /V,ð
3qÊ Â

21,59-3,60
t I Ãù? Afì

>23,02-19,27
23.02-19.27

>1,13-0,99
I ôfLN Aá

>23,O2-15,28
t',, ñt-.14 tQ

>1,13-1,03
I O't-O CO

1,12-0,99
I ôO_n O^

>1,09-1,08
1.0&1.03

>1,07-1,00
n n¿-lì 7q
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x
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-31,0 e -27 ,O

x
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Figura 10.1- Histogramas de freqüência mostrando os intervalos de variação das TE(a), Tfg(b) e Th(total)(c) das lfs do Grupo I presentes em grão

de quarÞo I das amostras IE-02(BASMG), SL-7C-DT(BSG) e NN-AV-|N-5(CSMaGs) do maciço granitóide Antônio Mcente.
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grãos de quarÞo1 das amostras |E-O2(BASMG) e SL-7C-DT(BSG) do maciço granitóide Antônio Mcente.
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Figura 10.7- Histogramas de freqtiência mostrando os intervalos de variação das TE(a), Tfg(b) e Th(total)(c) das lfs do Grupo 7 presentes em grão de

quartzo 1 da amostra SL-24-DT(BSGIA) do maciço granitóide Antônio Vicente.
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de vapo(gá¡) e a llqulda. Amoeta |E-02(BASMG). LN.



CAPiTULO 11

11. GEOCRONOLOGIA E GEOQUIMICA ISOTÓPICA

Wirth et al.(1986) realizaram datações rad¡ométricas, pelo método U-Pb em

zircöes(monozircão), em riolitos decompostos da seqüência inferior do Grupo Grão Pará e

em amostras do Gran¡to da Serra dos Carajás e obtiveram, respectivamente, idades de

2758139Ma. e 1820t49Ma. para as duas unidades.

Baseando-se nas propriedades físicas e isotópicas dos zircões estudados, os

autores supracitados, interpretaram a idade de 2758t39Ma como sendo a idade do

vulcanismo riolltico na regiåo, que, por sua vez, caracterizava uma idade ma¡s antiga do que

se suspeitava prev¡amente para o Grupo Grão Pará e demonstrava a existência de uma

crosta Arqueana na região da Serra de Carajás. Esse fato trouxe diversas implicações para

a evoluçäo crustal Pré-Cambriana no Craton Amazônico.

Considerando a similaridade entre os basaltos do Grupo Gräo Pará e os basaltos

continentais modernos apresentada por Gibbs et al.(1986), os referidos autores sugeriram

que os mesmos foram extravasados sobre um embasamento mais velho, o qual poderia, em

parte, estar representado pelas rochas do Complexo Xingu e dos greenstone belts de baixo

grau, ocorrentes nos arredores, os quais foram considerados mais velhos do que o Grupo

Grão Pará.

Posteriomente, Machado et al.(1988) realizaram uma série da dataçöes

geocronológicas, pelo método U-Pb em zircöes(monozircão), em unidades litoeshatigráficas

da região da Serra dos Carajás. Os resultados obtidos, pelos referidos autores, revelaram a

existência de, pelo menos, quatro períodos de atividades geológicas na regiäo a saber:

1)o mais antigo, de idade 2851+/-4 
^ 

2959+l-2 Ma., está registrado no Complexo Xingu e é

caracterizado por múltiplos episódios de deformaçäo, metamorfismo e migmatização;

2) um periodo segu¡nte, de idade 2759+l-2 a 2.763+l-6 Ma ., que corresponde a um evento

envolvendo vulcanismo máfico e félsico, plutonismo ultramáfico e deposiçåo de Formaçöes

Ferríferas, representado pela lntrusões Luanga e pelo Grupo Gräo Pará;

3) um terce¡ro, de idade 2.555+41-3 Ma, ocorrido já em crosta rígida, gerador de

metamorfismo localizado em zonas de cisalhamento, exemplifÌcado pela Seqüência Salobo;
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4) por último, um periodo cuja idade corresponde à colocação dos granitóides anorogênicos

a exemplo dos Granitos Cigano(1883+/-2 Ma), Musa(1883+5/-2 Ma), Carajás(1880+^2 Ma)

e Pquca('1874+l-2Ma)

Além disso, os autores referidos acima, obtiveram, no Granito Musa, uma idade

média do Pb herdado igual a 3.2+l-0.2 Ga. Essa idade foi interpretada como sugestiva da

existência de uma crosta mais antiga, com essa idade, bem como sugere que o magma

granftico é derivado(ou incorporou) material crustal desta idade.

Macambira & Lafon(1995) elaboraram uma síntese dos dados geocronológicos

existentes àcerca da Provlncia Mineral de Carajás, o que lhes permitiu definir uma evoluçåo

geológica baseada em uma seqt¡ência de eventos magmáticos, metamórficos e

sedimentares, predominantemente arqueana, a saber:

a) formaçäo de de uma crosta siál¡ca mais antiga, de idade entre 3,0 e 2,87 Ga,

representada pelos granulitos do Complexo Pium da área do Cateté(3050+114 Ma, Pb-Pb

em rocha total; Rodrigues et al., 1992), pelo Metatonalito Arco Verde da região de Rio

Maña(2957 +251-21 Ma, U-Pb em zircões; Macambira & Lancelot, 1991a, Macambira 1992),

granitóides arqueanos ta¡s como Granodiorito Rio Maria(2874+9/-10 Ma, U-Pb em zircões;

Macambira & Lancelot, 1991a, Macambtra 1992;2872*.5 Ma, U-Pb em zircões; Pimentel &

Machado, 1994) e o Granito Mata Surräo(2872t 10 Ma, Pb-Pb em rocha total; Rodrigues et

al., 1992; Lafon et al., 1994) Ga); 4) Complexo Xingu(sem idade determinada).

b) formaçåo de seqüências supracrustais de natureza vulcano.sedimentar representadas

pelas das regiöes de Rio Maria-Gradaús(2.98-2.90 Ga ou mais velhas), tais como as rochas

metavulcånicas do Grupo Lagoa Seca do Supergrupo Andorinhas(2904+291-22 Ma, U-Pb

em zircões; Macambira & Lancelot, 1992) e da Sena dos Carajás, correspondente ao

Grupo Grão Parâ(2758x78 Ma, U-Pb em zircöes; Wirth et al., 1986; 2759t 2 Ma, U-Pb em

zircöes; Machado et al., 1991)

c) colocação de complexos básicos-ultrabásicos, de idade entre 2.97-2.76 Ga, como os

complexos Luanga(2763t6 Ma, U-Pb em zircöes; Machado et al., 1991) e Serra

Azul(2970x7 Ma, U-Pb; Pimentel & Machado, 1994), que encontram-se associados ou são

intrusivos nas seqtiências referidas acima,

d) magmatismo anorogênico do Proterozó¡co representado pelos Granitos Cigano(1883+/-2

Ma), Musa(1883+5Ä2 Ma), Carajás(1880+/-2 Ma) e Pojuca(1874+12 Ma), Machado et

al.(1991), Velho Guilherme(1874+30 Ma, Pb-Pb em rocha total; Lafon et al., 1995),
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Redençáo(1893t178 Ma, Pb-Pb em rocha total; Barbosa et al., 1994) e Seringa(1892130

Ma, Pb-Pb em zircões por evaporação; Avelar et al., 1994).

11.1- Geocronologia

11.1.1- Grupo Såo Félix

Conforme visto no capltulo 2(Geologia Regional), Costa et al,(1995) admitiram ter

havido um diacronismo no desenvolvimento dos Grupos Aquiri, Sáo Sebastião e São Félix e

assum¡ram a hipótese dos mesmos estarem l¡gados a um mesmo evento tectono-termal

regional, apesar de estarem relac¡onadas a sistemas transcorrentes independentes.

Tendo como objetivo ma¡s imediato melhor pos¡cionar essa unidade no arranjo lito-

estratigráfico da reg¡åo, foram realizadas dataçöes radiométricas em zircões(por evaporação

de Pb) em amostras de rochas metavulcânicas máf¡cas deste grupo.

Assim, foram analisados I cristais de zircåo, sendo que em apenas seis deles foi

posslvel realizar datações e obter idades aparentes 207Pbl206Pb(ver ftem Metodologia do

capftulo 1 ).

A análise do cristal 1 envolveu duas etapas de evaporação. Uma a 14800C e outra a

15500C. Na primeira etapa foi obtidã uma ¡dade de 2729x12ua(18 razöes 207Pb/2mPb¡,

enquanto que a segunda fase forneceu uma idade de 2732x1oüa(68 razöes 207Pbl2mPb¡.

No cristal 2 também foram obtidas duas etapas de evaporação. Uma a 15000C que forneceu

uma idade de 2832x12ua(36 razões 207Pb/2mPb¡ e a outrâ a 15500C cuja idade obtida foi

2809f56Ma(18 razíes 2o7PblzæPb). A análise do cristal 3 envolveu três etapas de

evaporação. Na pr¡meira, à temperatura de 14500C, foi obtida uma idade de 2571f30Ma(84

razöes 207Pb/2æPb). Na Segunda, à temperatura de 15oo0c, a idade fornecida foi de

2687t18Ma(88 razöes 207Pbl26Pb), enquanto que a terceira, a 15500C, indicou uma idade

de 281 1rl0Ma(36 razões 207Pb/26Pb¡.

As idades aparentes 207Pbl2mPb fornecidas pelos cristais 6 e 7 não foram

consideradas em ¡azâo dos valores das razöes 2æPb/2qPb, obtidas nas diferentes etapas de

evaporação, terem sido inferiores ao limite de 2500, ace¡to no laboratório, O cr¡stal I
forneceu idades 207Pb/2æPb de 3024t6Ma(90 razöes 207Pb/206Pb) e de 3030t16Ma(70

razöes207PblzæPb) nas etapas de evaporação de 14500c e 15oo0c, respectivamente.

O zircão I possui uma idade aparente de 3024x4 Ma, calculada a partir da média

das idades obtidas nas duas etapas de evaporaçåo. As duas etapas de evaporaçåo do

zirúo 2 forneceram idades similares, as qua¡s são eqúivalentes à idade obtida na última

etapa de evaporação do zircåo 3. Assim, foi posslvel calcular a idade média aparente para

esses dois cristais equivalente a 2820114Ma. As duas etapas de evaporação do cristal 1

indicaram uma idade média aparente 207Pb,2ûPb de 2727*4Ma.
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Considerando que a idade do zircão I é mais velha do que aquelas obtidas nos

demais zircöes, sua idade pode ser interpretada como a de um cristal herdado a part¡r da

rocha fonte do seu magma ou então o mesmo deve representar uma contaminação por

assimilação a partir das rochas encaixantes da cåmara magmática, ou mesmo do conduto

magmático, pelo qual o magma fluiu. Em relação às duas idades mais jovens, é tarefa dificil

de interpretar se as mesmas representam a idade das rochas vulcânicas origina¡s dessa

unidade metavulcano-sedimentar. A idade de 2727!4 Ma verificada no zircão 1 certamente

indica uma idade mfnima para esse evento vulcånico. Entretanto, o fato de existirem dois

cristais fornecendo ¡dades 207Pb/208Pb de 282o114 Ma sugere que esse episódio magmático

possa ser em torno de 100 Ma mais velho. Uma hipótese alternativa é que essa idade mais

jovem represente a idade de formação metamórfica dessas rochas. Assim o zirc'ão 1

corresponderia a uma fase menor recr¡stalizada durante o metamorfismo regional dessa

unidade, bem como das outras unidâdes correlacionadas, representadas, na área, pelos

Grupos Aquiri e Såo Sebastião.

11,1.2- Suite lntrusiva Velho Gulllherme

Teixeira et al.(1998) apresentaram uma sfntese sobre dados geocronológicos

inéditos àcerca dos granitóides Antônio Vicente, Mocambo e Rio Xingu pertencentes a essa

suite. Neste trâbalho, os dados apresentados pelos referidos autores serâo tratados em

detalhe, bem como novos dados adicionais serão acrescentados à discussão:

a) Maciço granitóide Antônio Vicente:

Nesse maciço foram analisadas inicialmente através do método Pb-Pb(em rocha

total) sete amostras de rochas e duas de feldspato potássico. O diagrama isocrônico obtido

revelou o desalinhamento de uma amostra correspondente à variedade BSGIA. Essa

amostra foi retirada do cálculo isocrônico, visto que se trata de um granitóide intensamente

afetado por alterações tardi a pós-magmáticas. A idade obtida é de 1.895t19Ma com

MSWD igual a 18,9. Este alto valor de MSWD indicou desalinhamento dos pontos analíticos,

em especial, de uma amostra da facies BASAFG e uma amostra da facies BMG. Apesar

dessas amostras não sugerirem nenhum problema geológico(alterações), um novo

diagrama foi construído sem as mesmas. Esse diagrama fomeceu uma idade dê 1896t9 e

MSWD de 4,47, indicando um maior al¡nhamento dos pontos exper¡menta¡s(Figura 11.1).

Percebe-se que a idade nåo se alterou, fato que permite interpretar a idade de 1,89Ga como

a aquela de colocação dos granitóides do mac¡ço Antônio Vicente

Ad¡cionalmento, foram realizadas datações radiométricas Pb-Pb em zircöes(por

evaporação de Pb). Entretanto, dos 10 zircões analisados não foi conseguido sinal de Pb
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suficiente em grande parte deles. Apenas dois cristais forneceram dados que possibilitaram

calcular uma idade média de 186714M4, comparável àquela fornecida pelo método Pb-Pb

em rocha total. A coerência dos dois métodos sugere tratar-se da idade de cr¡stal¡zação dos

granitóides desso mac¡ço.

b) Maciço granitóide Mocambo

Em relação a esse maciço, foram realizadas dataçöes radiométricas Pb-Pb em

zircões(por evaporação de Pb). A análise envolveu um total de seis zircões, que em geral

apresentavam aspecto metamftico e coloraçåo acinzentada. Embora não fossem os mais

adequados, foram analisados por falta de opções de escolha. Dentre os seis grãos

analisados, quatro forneceram idade variando entre 1832 e 192'l Ma e o valor médio,

considerando todos os cristais, foi estabelecido em 1862f32Ma. Um cristal indicou a idade

de 1865t2Ma. Esses valores são sim¡lares àqueles obtidos para o granitóide Antônio

V¡cente e, parece mais razoâvel, admitir a idade de 1865t2Ma, obtida em um dos cr¡sta¡s,

como sendo a idade mfnima mais provável dos granitóides desse maciço.

c) Illlaciço granitólde Rio Xingu

Nesse maciço foram datadas quatro amostras pelo método Pb-Pb em rocha total. O

diagrama isocrônico construfdo com base nos dados obt¡dos forneceu um valor de

1906t29Ma com MSWD de 0,06, indicando um excelente alinhamento dos pontos

experimentais(Figura 1 1.2).

Adicionalmente, foram datados seis cristais de zircões, sendo que todos foram

aproveitados para o cálculo da idade média, cujo valor é '1866+3Ma. O zircão mais novo

forneceu uma idade de l860t7Ma e o ma¡s antigo de '1870t3Ma.

A idade média obtida é inferior àquela de 1906t29Ma fornecida pelo método Pb-Pb

em rocha total e feldspato potássico. Entretanto, se for considerada a ¡ncerteza dessa idade

em 2ô, ela se superpöe, nos limites dos erros, com a idade de zircäo.

Assim, as idades obtidas através do método Pb-Pb(em rocha total) e aquelas

aparentes 207Pb/206Pb fornecidas por zircöes de 1867t4Ma para o mac¡ço granitóide Antônio

Vicente, de 1865t2Ma para o maciço granitóide Mocambo e de 1866f3Ma para o maciço

granitóide Rio Xingu(Teixeira et el., 1998 e neste trabalho), bem como aquela de

1874J30Ma obtida através do método Pb-Pb em rocha total(La Fon et al., 1995) para o

maciço granitóide Velho Guilherme, podem ser interpretadas como as idades de

cristalização desses corpos granitóides e conf¡rmam uma contemporaneidade dos eventos

magmáticos que os geraram.
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Os diagramas correspondentes às Figuras 11.1 e 11.2 indicam também os valores

de ¡r, que expressam a ¡azÅo 238U/MPb hoje do reservatório a pârtir do qual um magma foi

extraído no passado(Köppel & Grünenfelder,. I 979)

O valor de p pode ser calculado a partir de modelo simples de evolução em estágio

único(conhecido como o modelo de Holmes-Houtermans; Köppel & Grünenfelder, 1979,

pg.138) e do modelo de evolução em dois estágios(modelo de Stacey & Kramers, 1975).

Com base no modelo simples de evolução em estágio ún¡co do Pb os valores de p situam-

se em torno de 9, considerando: 1) maciço granitóide Antônio Vicente ¡gual a 9,2t0,60; 2)

maciço granotóide Rio Xingu igual a 9,3+0,11. Esses valores são semelhantes àquele de

8,9f0,14 obtidos por Lafon et al.(1995) para o maciço granitóide Velho Guilherme e indicam

uma importante contribuição crustal(níveis rasos), com provável contaminaçåo com

sed¡mentos, na geraçåo dos granitóides da su¡te, visto que os valores de p para uma fonte

matélica situam-se hoje entre 8,0 e 7,S(conforme Dupre & Arndt, 1990).

Os valores de p calculados a partir de Stacey & Kramers(1975) revelam que o

modelo em dois estágios nåo pode ser aplicado às rochas estudadas, umã vez que o valor

adotado para o modelo dos referidos autores é 9,74.

Em razâo d¡sso, os valores de p invariavelmente super¡ores a 12, nos granitóides

estudados, reforçam a interpretação de que houve uma marcante contribuiçåo crustal aos

magmas que geraram os granitóides dos maciços Antônio Vicente e Rio Xingu.

Datações radiométricas pelo método Rb-Sr sempre foram muito problemåticas em

granitóides dessa suite devido os mesmos se encontrarem, via de regra, alterados

metassomaticamente, em d¡ferentes graus. Entretanto, Lafon et al.(1991) dataram através

desse métrodo ganitóides do maciço Velho Guilherme e obtiveram uma idade de

1653t28Ma((2ô) , com razão inic¡al de 0,708f0,048(2ô) e MSWD=1,71. Embora essa idade

tenha sido considerada, pelos referidos autores, como sendo um distúrbio, nota-se que o

valor da razão inicial obtido corresponde a assinaturas tipicamente crustais. lsso reforça,

a¡nda mais, as consideraçöes acima comentadas.

Adicionalmente, os elevados conteúdos de elementos litófilos de raio iônico

grande(L|LE) tais como Rb, K e Th, bem como aqueles de ETRL e de elementos de alto

campo de força(HFSE), estes representados por Zr, Nb e Y, observados nos granitóides

estudados ratificam a interpretaçäo da existênc¡a de uma ¡mportante participação crustal

durante a gênese e evolução dos granitóides dessa suite.
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11.1,3- Grupo Uatumã

Desse grupo, foram datadas pelo método Pb-Pb(em rocha total) seis amostras

pertencentes à Formaçåo Sobreiro(rochas andesfticas) e duas à Formaçäo lriri(rochas

riollticas).

A partir dos resultados analíticos obtidos para a Formaçåo Sobreiro, foi

tentativamente construfdo um diagrama isocrônico que forneceu um valor de 2239t241Ma

e MSWD-22,80. Objetivando melhorar os resultados, adicionou-se duas amostras da

Formação lriri. Percebeu-s€, entäo, que o desalinhamento dos pontos experimentais

persistiu, sendo a indicação dada por MSWD=19,11. Em razâo disso, a idade obt¡da de

2023r1O7Ma não possibilitou definir com confiabilidade a idade do vulcanismo que gerou as

rochas do Grupo Uatumã. Assim, mais uma tentativa para melhorar os resultados foi levada

a efeito. Eliminou-se do diagrama duas amostras pertencentes à Formaçåo Sobreiro, cujos

pontos exper¡mentais mostravam-se mais desalinhados e construiu-se um outro diagrama

isocrônico integrado envolvendo três amostras da Formação Sobreiro e três da Formação

lriri(isócrona de referência). Nesse diagrama, o valor de MSWD é de 5,56 e a idade

correspondente obtida foi de 1875t79Ma , Figura 11.3. Esse valor foi interpretada por

Teixeira et al.(1998) como sendo uma idade de referência do vulcanismo do Grupo Uatumå.

O fato dessa idade de referência se superpor, nos limites de erros, com àquelas

obtidas para os granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme(ver adiante), bem como o

fato das rochas desse grupo ocorerem lado a lado no campo com os granitóides dessa

suite e no mesmo nfvel de erosão, sugerem uma contemporaneidade entre os eventos de

plutonismo e de vulcanismo, na regiäo.

A Figura 1 1.3 mostra os valores de p, da isócrona obtida para essas rochas. Do

mesmo modo que em relação aos granitóides da suite ¡ntrusiva Velho Guilherme, tomando-

se por base o modelo simples de evolução em estágio único, observa-se um valor de p igual

a 9,OÐ,27 à semelhança daqueles que foram obtidos para os granitóides, sendo, também,

indicativos de uma importante contribuição crustal na geração das vulcånicas desse grupo.

O valor de ¡.t quando calculado a partir do modelo de dois estågios(Stacey &

Kramers, 1975) demonstra que tal modelo não pode ser apl¡cado às rochas estudadas, por

razão idêntica àquela considerada em relação aos granitóides da Su¡te lntrusiva Velho

Guilherme, já que o valor de p encontrado é igual a '12,040,81.

Em razão disso, o valor de ¡r superior a 12, reiorcp a interpretação de que houve

realmente uma nítida contribuição crustal aos magmas que geraram as rochas vulcånicas

reunidas no Grupo Uatumå.

Essa cond¡ção, vem confìrmar os dados obtidos por Basei(1978). Datações

radiométricas Rb-Sr realizados por este autor em riolito e andesito ocorrentes a leste da
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Cidade de Marabá e em riolito dos rios Cupari e lriri forneceram uma idade de referència

17 56t72ua e razão inicial igual a 0,7058, o que sugere assinatura crustal para as rochas

analisadas.

11.2- Análises dos isótopoe de Sm e Nd

Teixeira et al.(1998) apresentaram uma breve discusão sobre dados de Sm e Nd

obt¡dos em rochas gran¡tó¡des dos maciços Antônio Vicente e Rio Xingu e em rochas

vulcånicas andesíticas da Formaçåo Sobreiro do Grupo Uatumã.

Neste trabalho estendeu-se as análises para unidades encaixantes mais imediatas

do maciço granitóide Velho Guilherme, corrrespondentes ao granodiorito Rio Maria e às

rochas metavulcânicas máficas do Grupo Tucumå, devido representarem uma das unidades

mais antigas da regiåo, bem como, foi ampliado o número de análises em vulcånicas do

Grupo Uatumå.

11.2.1- Discu¡são e lnterprotação dos Resultedos

As análises apresentadas na Tabela 11.1 revelam que os protólitos dos granitóides

da Suite lntrusiva Velho Guilherme e das rochas vulcânìcas do Grupo Uatumã foram

diferenciados d¡retamente do manto superior entre 3,2Ga e 2,9Ga conforme é indicado pelos

seus valores de Tor,r a saber: 1) 3,2Ga(AMGAV); 2) 3,OGa(MGRX); 3) 3,OGa(MSM):4) 2,9 a

3,1Ga( riolitos da Fl); 5) 3,'l Ga(andesitos da FS). As idades modelo(TDM) dos granitóides e

vulcân¡cas representam as idades de formação de protólitos Arqueanos com base no

fracionamento das razóes Sm/Nd durante a formaçåo de uma nova crosta e¡ntinental a

partir de um manto 'depletado'(DePaolo, 1981).

Percebe-se, ainda, que tanto os granitóides, quanto as rochas vulcânicas exibem

valores de eNd(t=idade de cristalizaçåo das rochas estudadas) fortemente negativos,

respectivamente, -11,939(rocha totall-12,20(zircão), MGAV; -8,08(zircäo), MGM;

11,87(rocha total)/-12,36(zircão), MGRX: -10,16(rocha total/andesito + r¡olitoy-11,61(rocha

total/riolito/-g,78(rocha total/r¡olito), os guais podem ser interpretados mais consistentemente

como envolvendo uma crosta predominantemente Argueana, ou mesmo uma provável

mistura de uma fonte matélica com componentes de crosta Arqueana em 3,2 Ga(maciço

granitóide Antônio Vicente), 3.1(vulcånicas andesfticas e riolfticas do Grupo Uatumã), 3,0

Ga(maciços granitóides Rio Xingu e Mocambo) e 2.9(riolito da Formação lriri do Grupo

Uatumå).

- Deve-se ressaltar, entretanto, que devido o valor de eNd(t='|862132Ma) igual a -8,08,

correspondente aos granitóides do maciço Mocambo, ser diferente daqueles relat¡vos aos

maciços Antônio Vicente e Rio Xingu, pode-se conjecturar que o protólito do mesmo tinha

câracteristicas geoquímicas e isotópicas distintas daquele, de mesma idade modelo(feÀrr=t.Q
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Ga), referente ao maciço Rio Xingu. Nesse caso, a hipótese de cogeneticidade entre os

mesmos fica descartada. O mesmo é válido para o valor de eNd(t=1875f79)

correspondentes a -10,16 e -9,78 referentes às rochas vulcânicas do Grupo Uatumã. Nesse

último caso, verifica-se que, também, entre as vulcånicas do Grupo Uatumã existem fontes

distintas. Uma caracterizada pela idade modelo(Tor,¡)=3,1Ga e eNd(t)=-1 1 ,61 e outra de

idade modelo(To¡,r)=2.9Ga e eNd(t)=-9,78.

Pode-se concluir, portanto, que tanto em relação às rochas granitóides da Suite

lntrusiva Velho Guilherme, quanto no que se refere às vulcånicas do Grupo Uatumå,

protólitos com diferentes caracterlsticas geoquímicas e isotópicas foram envolvidos como

fontes das mesmas.

Esses dados (To¡¡ e eNd(t) ) são indicativos, também, de que, embora os protólitos

dos granitóides e vulcânicas tenham sido extrafdos diretamente do manto superior entre

3,2Ga e 2,9Ga, passando a compor , ao que tudo indica, um arco magmático argueano

juvenil, eles t¡veram um longo tempo de residência na crosta(Figura 11.4a e b), visto que a

fusåo dessa crosta Arqueana, por eles formada, só gerou os granitóides e as vulcânicas em

torno de 1.88Ga. Adicionalmente, os valores de fsm n¿( entre -0,48 e -0,35), apresentados

na Tabela 1'1.1, indicam que a evoluçåo do protólito dos granitóides estudados e vulcânicas

se deu em estágio único confirmando o gue fo¡ comentado em relaçäo aos valores de ¡r
obtidos nas dataçöes Pb-Pb em rocha total.

Em relação aos dados Sm-Nd referentes ao granodiorito R¡o Maria e à metavulcânica

máfica do Grupo Tucumå, nota-se na Tabela 11.1 que os protólitos dessas duas unidades

tem idades muito semelhantes: I ) 3,15Ga(GDRM); 2) 3,17(GTUC), Essas idades são

similares àquelas de alguns dos protólitos dos granitóides da Suite lntrus¡va Velho

Guilherme e das vulcånicas do Grupo Uatumã e conf¡rmam a existência de um segmento de

crosta Arqueana muito antigo, ao que tudo indica, relacionado a um arco, magmático juvenil.

Os ba¡xos e negativos valores de eNd(t) determinados para as rochas dessas

unidades(GDRM=-2,l5; GTUC=-0,60) são indicativos de que seus protólitos diferenciaram-

se diretamente do manto superior(Figura 11.4 b), um pouco antes das mesmas

cristalizarem, e reforçam o caráter.juvenil dos mesmos (Sato,1998).

No que se refere à evolução dos protólitos das mesmas, os valores de fsn ¡¿ obtidos

no Granodiorito Rio Maria(,-O,55) e na metavulcânica máfica do Grupo Tucumã(-0,44),

Tabela I 1 .1 , indicam que o mesmo evoluiu em estágio único, já que esses valores sâo

cons¡derados normais para rochas desse tipo.
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11.3. Contexto Regional

Em termos regionais, as rochas mais antigas reconhecidas na regiäo sul-sudeste do

Pará correspondem a granulitos féls¡cos e máficos pertencentes ao Complexo

Pium(Rodrigues et al., 1991). De acordo com Costa et al.(1995) esse complexo representa

frações de crosta ¡nfer¡or que foram lançadas ao nível de crusta superior através da

componente de cavalgamento de zonas de cisalhamento oblíquas. Essas lascas alternam-

se com faixas de gnaisses do Complexo Xingu. Datações radiométr¡cas pelo método Pb-Pb

em rocha total, realizadas por Rodrigues et al.(1992), indicaram uma idade de 3.050t114

Ma(MSWD=72; p1=9,2), que foi interprtetada como a idade do protólito ígneo dos granulitos.

Tassinari(1996) baseando-se no elevado valor de ¡r1 obtido pelos autores suprac¡tados,

considerou essa idade suspeita, uma vez que o valor de ¡rt= 9,2 indicaria uma origem a

partir de fontes com altas razões U/Pb, fato muito improvável em rochas com baixas razões

Rb/Sr da crosta infer¡or. Entretanto, essa idade é muito s¡m¡lar às dos protólitos dos

granitóides e vulcånicas aqui estudados.

Os granulitos do Complexo Pium, especialmente os termos máficos, podem ser

apontados como os principais candidatos a protólitos dos gran¡tóides da Suite Velho

Guilherme e da vulcånicas do Gupo Uatumã, desde que a idade de 3.050+114M4 seja

interpretada como a idade de formação das rochas granulíticas. Aliás, o valor de pr

encontrado nos granulitos do complexo P¡um são muito semelhantes àqueles encontrados

nos granitóides da Suite lntrusiva Velho Gu¡lherme e nas vulcânicas do Grupo Uatumä.

11.4- Considerações Finais

Os dados apresentados acima perm¡tem caracterizar à ex¡stência de, pelo menos,

três períodos de atividades geológicos envolvendo formação de crosta no setor norte da

Província Mineral de Carajás(região da Serra dos Carajás, aba oeste) a saber:

1) formação de uma crosta Arqueana mais antiga ocorrida entre 3.2 e 3.0Ga evidenciada

pelas idades(Teru) dos protólitos dos granitóides dos maciços Antôn¡o V¡cente, Rio Xingu e

Mocambo , das vulcånicas do Grupo Uatumã, do granodior¡to Rio Maria e da metavulcânica

máfica do Grupo Tucumã, bem como pelos granulitos do Complexo Pium;

2) segue-se um episódio de idade entre 2.8 e 2.7Ga representado pelas supracrustais

metavulcânicas máficas do Grupo São Felix;

3) e finalmente um terceiro e últ¡mo período, de idade entre 1,88 e 1 ,87, representado pelos

granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme e das vulcânicas do Grupo Uatumå.
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A integração desses dados com aqueles obtidos por Machado et al.(1991) permite

estabelecer, entre o Arqueano e o Mesoproterozóico, o seguinte quadro evolutivo para a

ragião da Serra dos Carajás(setor norte da Provlncia Mineral Carajás):

1) formação de uma crosta Arqueana mais antiga ocorrida entre 3,2 e 3.0Ga evidenciada

pelas idades(Tom) dos protólitos dos granitóides dos maciços AntÕnio Vicente, Rio Xingu e

Mocambo , das vulcânicas do Grupo Uatumã, do granodiorito Rio Maria e da metavulcânica

máfica do Grupo Tucumä, bem como pelos granulitos do Complexo Pium;

2) segue-se um período de multiplos episódios de deformação, metamorfismo com

migmatização associada registrado no Complexo Xingu e encerrado em 2.85Ga;

3) segue-se a este um episódio de vulcanismo máfico e félsico, com intrusäo de magma

ultramáfico e deposição de formaçÕes ferríferas, com idades entre 2.8 e 2.7Ga representado

pelo Grupo Gräo, intrusão de Luanga, Grupo Säo Felix e, possivelmente, pelos Grupos

Aquirie São Sebastião;

4) no Arqueano Superior, há 2.56Ga, a crosta rígida é falhada e sujeita à intensa percolação

de fluidos em zonas de cisalhamento localizadas, a exemplo do que mostra-se registrado na

Seqtiência Salobo;

5) e finalmente um terceiro e último perlodo, de idade entre 1,88 e 1,87, representado pelos

granitos anarogênicos e vulcånicas do Grupo Uatumã.
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Tebelâ 11.1- ldades radiométricas Pb-Pb(em rocha total), Pb-Pb(em zircões por evaporação de Pb) e U-Pb(em zições) e cerec{eríst¡ces isotópicâs Sm-Nd de

rochas granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme, Grupo Uatumã, Grupo São Félix, Granodiorita Rio Maria e Grupo Tucumã, oconentes ne Folha São

Féelix do Xingu SB-22-Y-8. SIVG=Suite lntrusiva Velho Guilherme; GUTM=Grupo Uetumä; GSF=Grupo São Félix; GDRM=Granod¡orito Rio Maria;

GTUC=Grupo Tucumä; MGAV=maciço granitóide Antôn¡o Vicente; MGVG=mac¡ço granitóide Velho Guilherme; MGM=maciço granitóide Mocãmbo;

McRx=maciço granitóide Rio X¡ngu; FS=Formação Sobreiro; Fl=Formação lriri; FIC=Formeção lgarapé do Cuce;

monzogranito; BSGCI= biotita sienogran¡to com clorita; BSG=biotita sienogranito; MMc=m¡cromonzogrenito; SMGP=sieno a monzogranito porfirítico;

SAFGP=sieno a álcali-feldspato gren¡to porf¡rítico; Rt=rocha total; F-k=feldspato potássico; Zt=zÍúo.
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CAP¡TULO 12

12-QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS GRAN|TóIDES DOS MACIÇOS DA SUITE

O Quadro 12.1 mostra as principais características dos granitóides dos maciços da

Suite lntrusiva Velho Guilherme, pertencente à Província Estanffera do Sul do Pará(PESP),

ora estudados.

Observa-se que ex¡ste uma grande similaridade entre os granitóides dos maciços ora

estudados, especialmente em relação aos maciços Antônio Vicente, Velho Guilherme,

Benedita e Ubim. Os granitóides dos maciços Mocambo e Rio X¡ngu, embora guardem

muitas semelhanças com os mesmos, mostram algumas diferenças marcantes. a saber:

1 ) Maciço granitóide Mocambo: as diferenças mais evidentes correspondem aos seus

valores de ô18O1em quartzo 'l), eNd(t) e Toru, Quando comparados com aqueles obtidos em

granitóides dos maciços AntÖnio Vicente(ô18o, eNd(t) e Tor,,r), Velho Guilherme((õ18O) e Rio

Xingu[eNd(t)]. Esses dados indicam que: a) os granitóides do maciço Mocambo evolufram a

partir de um protólito de idade(Torvr) mais jovem do que aquele dos granitóides do maciço

Antônio Vicente; b) o protólito dos granitóides do mac¡ço Mocambo tinha caracterfsticas

isotópicas[(ô18O e eNd(t)] dist¡ntas daquela(s) gerado(as) dos granitóides dos maciços

Antônio Vicente, Velho Guilherme e Rio Xingu.

2) Maciço granitóide Rio Xingu:

a) apresenta razão Rb/Sr muito mais ba¡xa(entre 2,10 e 2,29) do que os granitóides dos

outros maciços. lsso pode indicar que o Rb e o Sr se comportaram como elementos

compatfveis durante a diferenciação/fracionamento desse granitóide, ou ainda, que os

ba¡xos teores de Rb devem-se ao fato deste granitóide ter sido derivado de uma fonte

empobrecida neste elemento, já que representa um diferenciado muito evoluído.

b) possui razão Rb/Ba muito baixa, embora a mesma aproxime-se um pouco daquela da

facies BASMG do maciço Antônio Vicente. Esses valores extremamente reduzidos para

granitóides muito diferenciados(Taylor, 19ô4) säo devido aos seus conteúdos

anomalamente altos de Ba em contraste com aos baixos teores de Rb(Iabela 8.3, Anexo

52). De acordo com Taylo(1965) e Ollila(1984) o Ba2* é capturado pelos minera¡s de K

formados precocemente. Conforme Nockolds & Mitchell(1948. ln: Taylor, 1965, pg 156) ele

tem preferência pelo feldspato potássico em relação à biotita em uma Íazáo de cerca de 2:1
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e se concentra preferencialmente no feldspato potássico em detrimento do

plagioclásio(Sm¡th, I 974).

Neste granitóide, os conteúdos elevados de Ba podem ser explicados por esse

modelo ou seja as quantidades elevadas de Ba podem estar diretamente vinculadas ao

conteúdo de feldspato potássico, visto que a biotita está ausente nessa rocha e o

plagioclásio é pouco abundante e tem composição albítica. Entretanto, dados de química

mineral obtidos através de microssonda eletrônica(Anexos 50) mostram que tanto o
feldspato potáss¡co, quanto o plagioclásio são pobres em Ba. Por outro lado os estudos

petrográficos revelaram que esse granitóide hospeda carbonato(3olo a 4% modal), ep¡doto e

fluorita(Tabela 8.1), os quais foram interpretados como fases tardias, uma vez que: a) ora

estäo ¡ntimamente associados à descalcificação do plagioclásio; b) ora ocorrem

preenchendo cavidades em companhia de muscovita, minera¡s opacos e clorita(ver ftem

aspectos petrográficos do capítulo 8). Assim, pode-se pensar, alternativamente, que o Ba,

inicialmente concentrado no feldspato potássico, no plagioclásio e na provável biotita

primária(atualmente alterada para clorita), foi extraído e remobilizado durante os processos

de alteraçöes tardi a pós-magmåticas, acompanhando o cálcio(do plagioclásio), e se

concentrou nesses fases minerais tardias, principalmente, no carbonato, juntamente com

algumas terras raras leves(Ce e La) e outros elementos assoc¡ados, como por exemplo o

F(Cesbron, 1989), que também mostram-se enriquecidos nesse granitóide. Uma outra

hipótese para explicar os elevados conteúdos de Ba nessa rocha seria atribuir a uma

possfvel m¡stura do magma gerador deste granitóide com material máfico ou mesmo å

assimilação de rocha máfica. De qualquer modo, essas hipóteses representam, no

momento, uma conjectura que necess¡ta ser comprovada no futuro.
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13. DrscussÃo E coNcLusÕes plruels

A cr¡stalizaçåo fracionada é, ao que tudo indica, o principal processo petrogenético

que controlou a evoluçåo dos granitóides da Suite lntrusiva Velho Guilherme. Os

diferenciados ma¡s evoluídos e hospedeiros de mineralizações de Sn mostram um grau

extremo de diferenciação(SiO, >75%) e são produtos de fracionamento magmático e da

interação com flu¡dos tardi a pós-magmáticos(diagramas Sn-TiOz e Sn-Rb/Sr de Lehman &

Mahawat, 1989), Figura 13.1(a, b). lsso é indicado pela ausência de mineralizações de Sn

nos diferenciados menos evolufdos e pouco afetados por alteraçöes tardi a pós-magmáticas

decorrentes da interação rocha fluidos tardios ricos em voláteis(F, Cl). Assim, esses fluidos

foram responsáveis pela extraçåo de Sn*2, a partir das fases minerais primárias,

especialmente, da biot¡ta, incorporando-o às soluçöes residuais onde, ao que tudo indica,

oxidou-se, passando para a forma Sn{ e depos¡tando-se como cassiterita(*

kersterita/estanita), sendo difícil precisar o momento exato da deposiçåo dessas fases

minerais.

Os resultados de química mineral (biot¡ta e clorita), ora obtidos, demonstraram que

os granitóides dessa suite evolufram sob condições magmáticas de baixa fO2(10-18 a 1016),

as qua¡s estenderam-se para o estágio de alteraçöes tardi a pós-magmát¡cas, É exceçäo a

isso a facies BASMG, do maciço Antônio Vicente, que iniciou sua cristalização em

condições de fugacidade de oxigênio intermediárias, as quais gradaram para baixas fO2 na

facies BASAFG, conforme atestam os dados químicos obtidos a partir de anfibÓlio.

Estudos petrográficos, por outro lado, revelaram que a deposição da cassiterita

ocorreu muito próximo ao tempo de desestabilização e transformaçåo do topázio(dev¡do

muscovitização). Além disso, observou-se que sempre que a cassiterita está presente, as

fases m¡cáceas tardias(clorita, muscovita, siderofilita) encontram-se, via de regra, oxidadas.

A análises coletiva dos dados petrográficos e de química mineral sugere que as condições

de baixa fOz , sob as quais os granitóides evolulram, deixaram de existir, ao tempo da

transformação total do topázio, passando a imperar no sistema condições oxidantes na fase

fluidal(estágio de alteraçöes tardi a pós-magmáticas), as quais favoreceram a deposição de

cassiterita.

A interpretaçäo conjunta dos dados apresentados indica uma fonte crustal para os

magmas geradores dos granitóides estudados, bem como demonstra que os protólitos dos

mesmos evolulram em estág¡o único, o que é reforçado pelos valores de fSm/Nd(Tabela

1r.1).
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Adicionalmente, os dados apresentados demonstram que os protólitos dos

granitóides dessa suite foram diferenciados diretamente do manto entre 3,2Ga e 3'0 Ga'

conforme é indicado pelas suas idades modelo(Tom) a saber: 1) 3,2 Ga-maciço granitóide

Antônio Vicente; 2) 3,0 Ga- maciço granitó¡de Rio Xingu; 3) 3.0 Ga-maciço granitóide

Mocambo. Os valores fortemente negativos de eNd(t=idade de cristalização dos granitóides

estudados), respect¡vamente, -l 1,939(rocha lolal)l-12,2o(zircäo); -8,08(zircão) ;-11,87(rocha

total)/-12,36(zircåo), podem ser interpretados mais consistentemente como envolvendo uma

crosta predominantemente Arqueana, ou mesmo uma provável mistura de uma componente

de material derivado do manto com componentes de material crustal Arqueano em 3,2

Ga(maciço granitóide Antônio Vicente) e 3,0 Ga(maciços granitóides Rio Xingu e Mocambo).

Deve-se ressaltar, entretanto, que devido os valores de eNd (t = 1862 t 32 Ma) igual

a -8,08, idade modelo(Te¡,r) de 3,0 Ga e ô180=+8,8 a +9,00/oo correspondentes aos

granitóides do maciço Mocambo, serem diferentes daqueles relativos aos maciços Antônio

Vicente, Velho Guilherme e Rio Xingu, pode-se conjeturar que: a) os granitóides do maciço

Mocambo evoluíram a partir de um protólito de idade(Tou) mais jovem do que aquele dos

granitóides do maciço Antônio Vicente; b) o protólito dos granitóides do maciço Mocambo

t¡nha caracterfsticas isotópicas[(ô18O e eNd(t)] distintas daquela(s) gerado(as) dos

granitóides dos maciços Antônio Vicente, Velho Guilherme e Rio Xingu.

Além disso, as elevadas concentrações de elementos litófilos de raio iônico

grande(L|LE) tais como Rb, K e Th, de ETRL e elementos de alto campo de força(HFSE),

Zr, Nb e Y, observada nos granitóides estudados ratifìcam a interpretação de que, pelo

menos uma parte, das rochas fonte dos mesmos era francamente crustal. A Figura 13.2

ilustra essa condição e indica gue os granitóides estudados foram formados a partir de

diferentes fontes crustais, com contr¡bu¡ção do manto.

A relação Th/Ta(Figura 13.2) referente aos granitóides dos mac¡ços Velho

Guilherme, Benedita e Rio Xingu sugere uma fonte dominantemente de crosta continental

superior. Adicionalmente, a razäo in¡cial 87SrPôSr=0,708 obtida em granitóides do maciço

Velho Gulherme(Lafon et al., 1991) indica um baixo grau de contaminação por crosta mais

antiga. Em relação aos granitóides do maciço Ubim, a fonte magmática indicada por esses

elementos, corresponde a uma segmento crustal um pouco mais profundo, visto suas

composiçöes situam-se totalmente entre o limite composicional da crosta continental

superior e o limite estimado da crosta continental como um todo(Hofman, 1988). Já o

material fonte dos granitóides do maciço Mocambo, parece corresponder a uma mistura de

material de crosta profunda e crosta continental superior. O amplo espalhmento

composicional observado em relaçåo aos granitóides dos maciço Antônio Vicente(Figura

13.2) parece representar uma mistura de material do manto com componentes de crosta
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profunda e crosta cont¡nental e talvez, até, incorpore uma contribuição de sedimentos. Uma

hipótese alternativa seria atribuir essa ampla variação nas razôes ThÆa às alteraçöes tardi

a pós-magmát¡cas. Entretanto, nos demais granitóides dos maciços ora estudados, onde as

tais alterações também ocorrerem em d¡ferentes graus, essa fe¡ção nåo é observada.

Apesar disso, os granitó¡des estudados não desenvolveram concentraçóes

econômicas de metais(classe mundial). Mesmo os depósitos de cassiterita, explotados,

eram fracos e tornaram-se inviáveis economicamente. Em razão disso, e, principalmente,

em relação à assinatura geoquimica da crosta profunda aÍqueana(baixo U, Th, Rb, t(Rb e

HREE e empobrecida em W, Sn, F, Be e Mo nos materiais da fonte), cons¡dera-se que os

protólitos arqueanos dos granitóides estudados eram empobrecidos nesses elementos.

Embora reconheça-se que os granitóides sejam diferenciados extremamente sil¡cosos e

evoluídos, os processos de diferenciaçáo magmática, estado de oxidação, a cristalização

fracionada e outros fatores, não foram suficientes para gerar concentrações econômicas de

elementos l¡tófilos, como era de se esperar. Do mesmo modo, na liberação de voláteis, o

fracionamento llquidolíquido ou, enfim, a carga fluidal atuante no estágio de alterações tardi

a pós-magmáticas não propiciou a formaçäo de depósitos importantes. A Figura

1 3.3(Lehmann & Mahawat, 1989) ilustra claramente essa condição, especialmente, em

relação aos granitóides dos maciços Antônio Vicente, Velho Guilherme e Ubim sul, uma vez

que a distribuiçäo composicional dos mesmos ocupa ao mesmo tempo os campos

correspondentes aos gran¡tóides com e sem estanho.

Em øzâo do que foi comentado acima, acredita-se que granitóides da Suite lntrusiva

Velho Guilherme evolulram a part¡r da fusåo de diferentes segmentos crustais, ora com

mistura de material mantél¡co, de composição particular e empobrecidos em elementos

produtores de calo(U, Th, Rb e K). Talvez a mistura de uma fonte mantélica depletada em

elementos litófìlos com componentes crustais de crosta inferior e de crosta continental

superior, também, empobrecida, tenha sido o fator determinante para gerar granitóides com

essas características geoquimicas.

Os resultados obtidos enfatizam a importância da concentração metálica multi-cíclica

nos terrenos estudados, processos esses dependentes de orogenias superpostas ou de

magmatismo anorogênico. Os gran¡tóides dos maciços Mesoproterozóicos do Craton

Amazônico, especialmente aqueles oconentes na área da abrangência da Província

Amazônia Central(Tassinari, 1996) säo, em geral, estéries(Jamon, Redenção, etc) ou

fracamente mineralizados(Suite lntrus¡va Velho Guilherme, Musa, Carajás, etc). São

exceções a isso, os gran¡tos mineralizados da região de Pitinga(Amazonas), que hospedam

importantes mineralizações de Sn e de outros metais raros associados(Horbe et al., 1991).

Por outro lado, os granitos jovens de Rondônia(ex: Caritanas, Santa Bárbara, Polangueta,

etc.) são fortemente mineralizados a meta¡s raros importantes( Bettencourt et al., 1997).
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Essas concentrações anômalas de meta¡s nos granitos jovens de Rondônia

contrastantes com aquelas ausentes ou muito fracas nos grantóides Mesoproterozóicos da

Província Amazônia Central, devem-se, pelo menos em parte, a processos de

retrabalhamento crustal e fracionamento magmático progressivo na Província Estanffera de

Rodônia, os, os quais propiciaram enriquecimento de metais naquele segmento crustal do

craton.

A ausência de atividades orogênicas superpostas e de magmtismo sucessivos mais

jovens do que 1,8 Ga na porção leste-nordeste do craton Amazônico, foi, talvez, o fator

determ¡nante para a ausência de depósitos de classe mundial relacionados a granitóides

nesta porçåo do craton. Presume-se, portanto, que a crosta Arqueana mais antiga era, por

natureza, empobrecida em elementos l¡tófilos e mesmo os processos de fracionamente

magmático aliados à intensa ¡nteração fluido rochas não propiciaram a formação de grandes

depósitos desses elementos.

Para melhor entendimento dos processosmineralizantes é de suma ¡mportância a

análise dos dados obtidos através da s¡stemática U-Pb, Sm-Nd e Pb-Pb que nos possibilita

saber o momento de separaçåo do material const¡tutivo da crosta, a partir do manto, e

entender a história subsequente que leva à concentração metálica.

'Underplating" de magma básico tem sido sugerido, hipoteticamente, como sendo a

fonte para a fusâo parcial de rochas granullticas máficas na base da crosta inferior(Teixeira

et al,, '1998; Dall'Agnol et al., 1999). Neste trabalho não se descarta as hipóteses do papel

dos hot-spots como fonte de calor para a fusão parcial dos protól¡tos dos granitóides

estudados nem tampouco o modelo de plumas mantél¡cas. O magmatismo anarogênico em

pauta pode ainda estar relacionado a at¡vidade magmática distal associada tanto à orogenia

Maroni-ltacaiúnas, quanto à orogenia Tapajós-Ventuári.

Em termos regionais, as rochas mais antigas reconhec¡das na região sul-sudeste do

Pará correspondem a granulitos félsicos e máficos pertencentes ao Complexo

Pium(Rodrigues et al., 1991). De acordo com Costa et al.(1995) esse complexo representa

fraçöes de crosta inferior que foram carreadas, por cavalgamento, à crusta superior,

provavelmente, ao longo de zonas de cisalhamento com componente oblfqua. Essas lascas

granulíticas alternam-se com faixas de gnaisses do Complexo Xingu. Dataçöes

radiométricas pelo método Pb-Pb em rocha total, realizadas por Rodrigues et al.(1992),

indicaram uma idade de 3.050*1 14 Ma(MSWD=72; ttt=9,2), que fo¡ interprtetada como a

idade do protólito fgneo dos granulitos. Tass¡nari(1996) baseando-se no elevado valor de p1

obtido pelos autores supracitados, considerou essa idade suspeita, uma vez que o valor de

pr= 9,2 indicaria uma origem a partir de fontes com altras razões U/Pb, fato muito improvável

em rochas com baixas razões Rb/Sr, indicativas de assinaturas crustal inferior. Entretanto, a

idade obtlda é muito similar às idades modelo dos protólitos dos granitóides dos maciços
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Mocambo e Rio Xingu e vulcânicas do Grupo Uatumã, mas difere da idade modelo obtida

nos granitóides do maciço Antônio V¡cente.

Assim, é possível que os granulitos do Complexo Pium, especialmente os termos

máficos, pudessem ser apontados como um dos principais candidatos a protólitos dos

granitóides dos maciços Mocambo e Rio Xingu e do riolito da Formaçäo lriri do Grupo

Uatumã, desde que a idade de 3.050t1 'l4Ma fosse interpretada como sendo a ¡dâde de

formação das rochas granulfticas. No que se refere aos granitóides do maciço Antônio

Vicente, essa hipótese está descartada e, até o momento, não é possível estabelecer

qualquer relação, a esse respeito, visto que não foram identificadas regionalmente rochas

com idade em torno de 3,2 Ga.

Em relação aos granitóides dos mac¡ços Velho Guilherme, Benedita e Ubim/Sul,

nada pode ser comentado a esse respeito, uma vez que não se dispõe de dados que

permitam analisar essa questão.

De qualquer modo, as hipóteses aventadas requerem dados adicionais e
comprovação futura.
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