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RESUMO

O Complexo Metamórfico Bonfim é um segmento de crosta continental
situado a oeste da serra da Moeda e a sul da serra dos Três lrmãos, no euadrilátero
Ferrífero em Minas Gerais. A partir do mapeamento geológico ¡øalizado na porçáo
setentfional deste complexo (escala 1:25.000), constatou-se a presença de uma grande
variedade de rochas de natureza predominantemonte metamórf¡ca e subordinadamente
ígnea. Em continuidade, a realização de estudos petrográficos (241 seções delgadas),
geoquímicos em rocha total (67 análises envolvendo elementos maiores, menores, traços
e terras raras) e geocronológicos (52 determinações radiométricas em minerais e rochas,
pelos métodos UiPb, Rb/Sr e (Ar), permit¡u agrupar os litotipos mapeados em oito
unidades litoestratigráficas. Tais unidades são aqui informalmente designadas de
Gnaisses Alberto Flores, Anfibolitos Paraopeba, Gnaisses souza Noschese, Tonalitos
samambaia, Anfibolitos candeias, Granitos Brumadinho, Metadiabásios conceiçáo de
Itaguá e Diabásios Santa Cruz.

A evoluçáo geológica deste complexo tem início no Arqueano Médio
(3'2 Ga) e foi constatada através da herança isotópica u/pb nos z¡rcões dos Gnaisses
Alberto Flores, por meio de uma discórdia envolvendo um núcleo (com 2920 Ma) e o
seu sobrecrescimento (com 2772 + 6 Ma). Entretanto, esta evoluçáo está
particularmente relacionada ao Arqueano superior, quando foram gerados os Gnaisses
Alberto Flores (com idade u/Pb mínima de 2920 Ma) e, principalmente, no decorrer
de um grande evenlo tectôno{ermal de fácies anfibolito, de 2]B Ga atrás, aqui
designado informalmente de Rio das velhas. No decorrer deste evento, a crosta
cont¡nental preexistente no âmbito do complexo Metamórfico Bonfim setentrional (e.g.

Gnaisses Alberto Flores, Anfibolitos Paraopeba e Gnaisses souza Noschese) foi invadida
por um magmatismo cálcio alcalino (Tonalitos Samambaia) e, provavelmente, por um
outro magmat¡smo de características químicas compatíveis com magmas andesíticos
e/ou tholeíticos (Anfibolitos Candeias). Nesta mesma época, teve lugar também um
vulcanismo ácido, mas que é encontrado particularmente nos domínios do supergrupo
Rio das Velhas. Este cenário geológico é sugestivo de um ambiente tectônico
semelhante às margens continentais ativas. Encerrando a evolução goológica do
Arqueano superior tem lugar um outro magmatismo félsico, que foi responsável pela
geraçäo dos Granitos Brumadinho hâ 2703 +z4l-2o Ma atrás. Estas rochas truncam a
foliação milonítica NS dos Gnaisses Alberto Flores e constituem um importante marco
litoestratigráfico da evolução geológica do complexo Metamórfico Bonfim setentr¡onal.
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No decorrer do Proterozóico êste complexo foi retomado tectonicamente
e invadido por dois novos magmatismos básicos. Esta retomada tectônica ocorreu sob
condições de fácies xisto verde essencialmente. por causa disto, os seus sistemas
isotópicos K/Ar e/ou, principalmente, Rb/sr esräo acusando rejuvenescimentos parciais
e/ou incompletos. Assim sendo, as suas idades aparentes KAr e/ou errocrônicas Rb/sr
distribuem-se do Proterozóico lnferior ao proterozóico superior. os dois magmatlsmos
básicos, por sua vez, estão representados pelos Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá, com
idades aparentes l(Ar (em hornblenda primária) de I,0 Ga, e pelos Diabásios santa
cruz' de idade desconhecida mas correlacionáveis a outros magmatismos do
Proterozóico Superior no âmbito do euadrilátero Ferrífero.

De acordo com êstes resultados o Complexo Metamórfico Bonfim
setentrional constitue o limite oriental da província Arqueana Divinópolis com o
cinturáo Mineiro, de idade Transamazônica. Nos setores marginais dêsta província, a
exemplo da regiäo êstudada, os sistemas isotópicos Rb/sr e KlAr foram rejuvenescidos
a partir do Arqueano.
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ABSTRACT

The Bonfim Metamorphic Complex (BMC) constitutes a segment of
cont¡nental crust which is limited eastwards and northwards by the serra da Moeda and
serra dos Três lrmãos, respect¡vely, in euadrilátero Ferrífero (eF), state of Minas
Gerais' within the northern portion of the BMC, eight lithostratigraphic units (most of
them metamorphosed ones) wer6 identified through by means of geological mapping on
1:25,000 scale, All of the abov€ units were also characterized on rhe basis of
pstrographical studies (241 thin sect¡ons), whole rock geochemistry (67 maior, minor,
trace and REE analyses), and u/pb, Rb/sr and l(Ar geochronology (52 mineral and
whole rock data). These units were informally named: Alberto Flores Gneisses,
Paraopeba Amphiboliles, souza Noschese Gne¡sses, samambaia Tonalites, candeias
Amphibolites, Brumadinho Granites, conceição de ltaguá Metadiabases and santa cruz
Diabases.

Geological evolut¡on of the northern BMC started at c. g,2B Ga ago, as
suggested from one inherited u/Pb zircon component age encountered in the Alberto
Flores Gneiss, of trondhjemit¡c composition. However, lhe BMC is mostly rolated to Late
Archean during which the above gneiss originate d, al 2.g2 Ga ago (evidenced from its
U/Pb zircon core age). One overgrowth from this zircon yielded an age of 2,772 t 6
Ma. Based on the geological ¡nferences, both the paraopeba Amphibolites and Souza
Noschese Gneiss also developed, during such a period of time (2,92 2,77 Ga).

Further on, the continental crust was ¡ntruded by the calc-alkaline Samambaia Tonalites,
as evidenced from u/Pb zircon and titanites ages or z,7ïo +31-2 Ma. Also related to
this epoch is the 2,772 r 6 Ma acid volcanism which is found in the Rio das Velhas
supergroup, in QF. contemporaneously, andesitic and/or tholeiitic magmatism took place
(candeias Amphibolites), as suggested by their geological associat¡on with samambaia
Tonalites.

The overall described evolut¡onary setting is consistent with the
occurrence of a major 2,78 Ga tectono-thermal amphibolite facies event ¡n the
investigated area, here informally named Rio das Velhas.

The above geological evolution of BMC together w¡th the geochemical

and radiometric data are consistent with a model of active continental margins, during
the Late Archean time. Th¡s Archean evolution finished by intrusion of the Brumadinho
Granites' al 2703 +241-20 Ma ago (u/pb zircon age). These granites are here
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considered as a key-marker for the Late Archean georogicar evorution of the area,
because they truncate the NS shear foliation which is recorded in the Alberto Flores
Gneisses.

During the proterozoic, the northern BMC was intruded by two d¡stinct
basic magmatism. The basic rocks are represented by conceiçáo de rtaguá
Metadiabases (l(Ar hornbrende ages around r,0 Ga), and the santa cruz Diabasês.
The latter (not dated) are here tentatively correlated with basic dikes of Late proterozoic
age (c. 0,6 Ga; U/pb age), in eF region.

The invest¡gated area was arso reactivated, during the proterozoic,
under greenschist metamorphic condit¡ons. Because of this metamorphic overprinting both
the isotopic K/Ar and/or Rb/sr rock-systems of the northern BMC yierded uncomprete
resetting. consequently, the investigated rocks exhibited scattered apparent l(Ar mineral
ages and/or Rb/Sr ages, in the range 2,1 _ 1,0 Ga.

Finally, on paleogeographical basis, the geochronological scenario of the
northern BMC may correspond to the eastern sector of the Divinópolis Archean province
in relation to the adjacent Transamazônico Mineiro Belt eastwards, at southern säo
Francisco craton. As pr¡or mentioned specialry within this marginar sector of the
Divinópolis province (le. northern BMC) the ¡sotopic Rb/sr rock-systems and K/Ar
minerals have been resetted due to low-grade metamorphism, since the Late Archean.
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CAPíTULO 1 - TNTRODUçÃO.

Apresentam-se, neste capítulo, as razóes e os objetivos que nortea-
ram a execução desta tese, relacionada à l¡toestrat¡grafia e evolução
geológica de um segmento de crosta continental do Arqueano do
Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Situa-se a região pesquisada
no contexto geográfico da porção meridional do Craton do Sáo Fran"
c¡sco. D¡scutem-se as diversas metodologias empregadas, sumarizando
os seus procedimentos técnicos e a bibliografla especializada.

1.1 - CONSTDERAçOES GERA|S.

Variados tipos de rochas arqueanas1.1, com idade superior a 2,5 Ga,

têm sido encontrados em todos os continentes. Elas são os principais componentes li-

tológicos das regiões cratonizadas das Américas, Groenlåndia, Europa Setenlrional
(Escudo Báltico), África Meridional, Ásia (China e india), Austrália e Antártica.

Como o período Arqueano compreende mais de 4O 0k da existência
total do planeta, seria razoável encontrar um considerável registro de toda evoluçáo

crustal deste período. Entretanto, a ocorrência de rochas comprovadamente anteriores a

3,0 Ga é relativamente rara.

Citam-se neste restrito círculo, por exemplo, algumas rochas da
Groenlåndia - 3,8 Ga; Zimbabwe - 3,6 Ga; Canadá (Labradofl - 3,6 Ga; Austrália - 4,2

Ga; Antártica - 3,93 Ga e Brasil (Bahia) - 3,4 Ga (O'Nions & Pankhurst 1978; Froude

ef a/. 1 983; Compston & Pidgeon 1 986; Kinny 1986; Black ef a/. 1986, Martin et a/,

1991).

Esta situação, deficiente no conhecimento geocronológico, afora as

1'l ' A subd¡v¡são e nomenclatura do período Arqueano, cons¡derada neste trabalho, é, bas¡camente, aquela de Hârr¡son
& Petetman (1980), que têm a segu¡nte distrlbuição: pré,Arqueano (4,5 3,9 ca); Arqueano lnferior (3,9 3,3 Ga)i
Arqueano Superior (3,3 - 2,5 Ga), No entanto, alguns autorês (e.g, Goodwin 1991i Brito Neves o¡ a¿ lSgO) lêm lim¡lado
o Arqueano lnferior a 3,5 Ga, que é também o limite adotado neste trabalho. O Proterozóico segue, na Íntegra, a
sugestão de Br¡to Neves et €/. (1990).
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deficiências no campo da geoquímica isotópica, têm suscitado inúmeras indagações a

respeito da natureza dos processos tectôno-magmáticos vigentes no Arqueano.

Neste sentido, tem sido advogado, por exemplo, que grande parte da

crosta terrestre gerada até 3,5 Ga, também foi destruída nesta mesma épocar.2. Esta

destruição generalizada decorreria da própria natureza composicional da crosta e das

condições geodinâmicas muito específicas daquela época (e.g. Abbott & Hoffman 1984;

Condie 1989a). lsto é: alto f luxo térmico e grande mobil¡dade tectônica superf icial.

Teria concorrido, neste processo evolutivo, um modelo similar à tectô-

nica de placas moderna (e.9. Condie 1 989a, Wilks 1988; Ellis 1 992)1.3. Neste caso, os

fragmentos crustais cristalizados na superfície do planeta eram, rotine¡ramênte, subduc-

tados no manto. O material refundido produzia, por sua vez, um novo diferenciado que

era rapidamente levado e cristalizado na superf ície do planeta (e.9. Windley 1984

(p,61-65); Wilks 1988; Condie 1989a).

E isto assim fo¡, sucessivamente, até o limiar de 3,0 Ga atrás. Por esta

época, os mecanismos atuantes já estariam mais modificados e o processo destrut¡vo

perdia o ímpeto inicial. Deste modo, as massas crustais rsmanescentes aglutinavam-se

com maior freqüência e tinha início, portanto, a consolidação das mais antigas platafor-

mas estáveis do planeta (ver, por exemplo, um amplo painel da evoluçåo arqueana em

Goodwin 1991).

Não obstante, quer posicionando-se a favor ou contra os modelos uni-

formitaristas (ou quase uniformitar¡stas), o que definitivamente sobressai dos registros

crustais do Arqueano é a sua significativa dualidade petrográfica. Esta dualidade está re-

presentada por um lado, por grandes volumes de rochas granitó¡des s./. (ou gnaisses),

de composição trondhjem ítica-tonalítica-granodiorítica (suíte TTG, Jahn et a/. 1981;

1988). Por outro, estas suítes TTG associam-se à espessas seqüências vulcano-sed¡-

mentares, nas quais a contribuição mais notável é um vulcanismo máf ico-ultramáfico. Esta

associaçáo reconhecida, sem exceção, em todos os cont¡nentes, tem sido rotineiramente

1'2 - Se grande parlê dos reg¡stros crusta¡s, gerados a pad¡r dos primórd¡os da ex¡stência do planeta até o Arqueano,

foram deslruidos prêcocemente, a ovolução crustal do Proterozóíco contribuiu pâra lim¡lá-los ainda mais. Cabalmente, a

presença de rochas arqueanas retrabalhadas e/ou metamorfizadas no inter¡or dos c¡nturões dobrados do Prolerozóico,

como éo caso, por ex6mplo, de vár¡as situações do próprio Craton do São Francisco (e.9. Cordanr & Br¡lo Neves 1982;

Teixeira & F¡gueiredo 1991), comprovam este lato.

1.3 - Este assunto será retomado no Capitulo 6.
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denominada de "Terrenos Granito-Greensfone" (TGG) 1.4.

No Brasil, as ocorrências mais significativas dos terrenos granito-greens-

tone estão espalhadas pelos Cratons Amazônico e do São Franciscol.s. Destacam-se,

entre outras, aquelas do Parâ (e.9. Serra dos Carajás), Bahia (e.9. Serrinha)1'6 e, parti-

cularmente, a região conhecida como Quadrilátero Ferrífero, situada na porção meridio-

nal do Craton do São Francisco, em Minas Gerais (Figura L1).

Todavia, um exame rápido na Figura 1.1 revela que a unidade litoestra-

tigráfica predominante na porção meridional do Craton do Sáo Francisco é formada nota-

damente por rochas da suíte TTG. Esta unidade, porém, permanece indivisa ê tem re-

cebido variadas denominaçöes: Terrenos Granito-G¡eensfone (Mascarenhas ef a/. 1984),

Terrenos Migmatíticos-Granulítícos, Graníticos e Granito-Gree nstone näo diferenciados
(lnda et al. 1984), Complexos Divinópolis e Barbacena (Machado Filho et a/. 1983).

Neste sentido, é lícito afirmar que o conhecimento geológico acerca da

suíte TTG (ou suítes TTGs) do Craton do São Francisco Meridional encontra-se, ape-

nas, arranhado. As razões d¡sto são sobejamente conhecidas e, tèm sido raríssirnas, as

contribuições para minimizar tal deficiência. A não ser por trabalhos de natureza essen-

cialmente petrológica (e.9. Gomes 1985; 1986; Gomes & Müller 1987), radiométr¡ca (e.g.

Cordani et a/. 1980a, b; Teixeira 1985; Machado et a/. 1989b) ou de sínteses regio-

nais (e.9. Machado Filho et a/. 1983), a crosta siálica arqueana do Craton do São

Francisco Meridional permanece quase desconhecida.

Contudo, uma exceção deve ser destacada. Embora, Guimaráes et a/.

(1967) tenham chamado atenção para d¡ferentes tipos de rochas da suíte TTG

(gnaisses e/ou granitóides evolutivamente distintos) no Quadrilátero Fenífero, é o traba-

lho pioneiro de Herz (1970) que apresenta, pela primeira vez, um panorama geral da

1'4 - Contudo, mantendo-se ao largo dâ polêmica acerca da antocedência da crosta máf ica-ulrramáf¡ca (seqüências

grcenstone) sobre a crosta siálica desles terrenos, uma conclusão geral, que lem sido levânlada alravés de variados

exper¡mentos, diz respeito a or¡gem das rochas da suile TTG. Ta¡s rochas derivar¡am-se da fusão parcial do rochas

málicas, do tipo oclogilos ou granada anl¡bolilos (Jahn el a¿ 1981; Cond¡e 1986i '1989a; Manin 1987; Bâpp ot a/, 1991).

Assim, a evoluçáo crustal do Arqueano estaria relac¡onada, obviamenle, à produção e destruição de uma crosta pr¡mil¡va

de nalureza máfica e/ou uttramál¡ca.

15 - O conce¡to geológico e a exlensão territor¡al destas entidades geotectônicas, no âmbrlo deste lrabalho, eslá de
acordo com as propostas de Almeida 1977 e 1978,

16 - Contudo, exislem polêmicas a respe¡lo da ìdade do g¡eenstons belf de Serrinhâ, na Bahia, e da natureza (s.s.)

daquele da Carajás (1. l\4cReath, comun¡cação escrita).



evolução da crosta cont¡nental nesta região.
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Figura 1.1 - Principais kaços geológ¡cos do Craton do São Francisco meridional
(modificado de Marshak & Alkmim 1989). 1 - Contatos geológicos; 2 . Empurrões; 3 -
Limite do Craton; 4 - Supergrupo São Francisco; 5 - Supergrupo Espinhaço; 6e7-
Cinturóes móveis brasilianos; I - Complexo metamórfico 1.7 com retrabalhamento brasi-
liano; 9 - Seqüências supracrustais tfp¡cas do Quadrilátero Ferrífero (Supergrupo Rio
das Velhas e M¡nas); 10. Comploxo metamórfico do Craton do Säo Francisco meridio-
nal.

Porém, se depois de Herz (1970) o conhecimento geológico a respeito

da evolução siálica do Arqueano no Quadrilátero Ferrífero não foi acelerado, uma situa-

çáo oposta prevaleceu em outras reg¡ões similares do planeta. Contribuíram para isto,

definitivamente, algumas descrições clássicas de regiões chaves do Arqueano mundial

(e.9. Glickson & Sheraton 1972; Anhaeusser 1973; McGregor 1973; 1979; Myers 1976;

17 - O lermo Complexo ft¡etamórf¡co é aqui ulilizado, no sentido de Eysinga (1970), Sohl (1977), Hend€rson et al
(1980), Pêtri el al (1986a; b), para compreender uma unidade litoestratigráf ica constituida por rochas pertencentes a

mais de uma classe genética (e.g, melamórficas, Ígneas o sed¡mentares). A predominância de um determinado t¡po

petrográlico constitui o adjetivo quafificador do complexo (e.9. Complexo l\relamórf¡co, Complexo lntrusivo, êtc.), que deve

vil acompanhâdo de uma rêlerência geográllca, para siluar a sua área de ocorrêncìa. O lefmo comp¡exo equivâlê a grupo

ou suporgrupo.



5

Hunter 1974; Bridgwater & Collerson 1976; Rollinson & Windley 1980; Sengupta et a¿

1983; N4artin 1985; Sheraton & Collerson 1984; Jahn & Zhang 1984; Nutman ef a/.

1989).

Além disto, longe de parecer monótono, a discussáo acerca dos mode-

los evolutivos da crosta continental arqueana, foi aprofundada na última década. Esta

discussão ocorreu graças ao avanço tecnológico alcançado nos últimos tempos que

permitiu calíbrar melhor algumas ferramentas fundamentais (e.9. geoquímica e geocro-

nologia) ao estudo geológico destes terrenos (e.9. Abbott & Hoffman 1984; Campbell &

Jarvis 1984; Condie 1 986; 1 989a; Rudnick & Taylor 1 986; Martin 1987; Kramers 1 988;

Kröner ef a/. 1989; Rapp et a/. 1991).

Este extraordinário panorama, acerca da evoluçáo crustal arqueana, so-

mado às variadas questões relativas à evolução geológica do Arqueano no Quadrilátero

Ferrífero (e.9. Ladeira 1985a), motivaram à pesquisa geológica consubstanciada nesta

tese. Alguns resultados preliminares deste estudo estão publ¡cados em Carneiro (1990a;

b) ou em vias de publicação (Carneiro; Alkmim, Carneiro & Marshak; Machado &

Carneiro no prelo).

1.2 - OBJETIVO E ÁREA PESQUISADA.

O objetivo maior desta tese é discut¡r a origem e evolução da crosta

continental arqueana, no âmbito do Quadrilátero Fenífero, tendo por base os resultados

gerais obt¡dos a partir do Complexo MetamórJico Bonfim Setentrional r.8 Figura 1.2).

Para isto, procedeu-se à caracterizaçáo geológica das unidades litoes-

tratigráficas deste complexo, ut¡lizando-se de mapeamento geológico (escala 1:25.000),

petrografia (241 seçoes delgadas), geoquím¡ca em rocha total (67 análises; elementos

ma¡ores, menores, traços e terras raras) e geocronologia (52 análises; métodos K/Ar,

Rb/Sr e U/Pb).

Na escolha da área (Figura 1.2), além de uma cr¡teriosa leitura de Herz

(1970), observou-se também uma hipótese geral levantada a part¡r dos trabalhos de

Schorscher et al. (1982), Machado Filho ef a/. (1983), lnda et a/. (1984), Mascarenhas

et al. (1984), Teixeira (1985).

18 - As razões desta designação e as principais caracterislicas desle Complexo estão disculidas no CapÍtulo 2.
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Conforme os resultados apresentados por estes autores, os fegistros

mais antigos do Craton do São Francisco Meridional situam-se, invariavelmente, a oeste

do Quadrilátero Ferrífero (e.9. região de Divinópolis e adiacências). A borda oriental

desta região apresenta, por sua vê2, uma evolução tectônica mais atribulada, sem con-

tar, obviamente, que um pouco mais para leste encontra-se instalado um c¡nturáo móvel

do Proterozóico Superior (Figura 1 .1).

/t y' z /' ão V4s E" Erliì' ffi. E"
Flgura 1.2 - Contexto geológico do Quadrilátero Ferrffero e adjacências (modificado de
Marshak & Alkm¡m 1989) identif¡cando a porção setentrional do Complêxo Metamórfico
Bonfim (retângulo quadriculado) investigada nêste trabalho. Simbologia: 1 - Contatos
geológicos; 2 - Empurrões; 3 - Limite sul-or¡êntal do Craton do São Francisco; 4 - Su-
pergrupo São Francisco; 5 - Supergrupo Espinhaço; 6 - Complexo metamórfico com
retrabalhamento brasiliano; 7 - Supergrupo Minas; 8 - Supergrupo Rio das Velhas; 9 -

Complexo Ivletamórfico do Craton do Såo Francisco l\¡erid¡onal. C¡dades: DVS - Divinó-
pol¡s; BHZ - Belo Hor¡zonte; ITB - ltab¡ra; BMO - Brumad¡nho; PPB - Piedade do
Paraopeba; MDA - l\/oeda; OPO - Ouro Preto.

Todavia, das muitas regiões limítrofes à seqüência supracrustal e porta-

doras da suíte TTG, aquela situada a leste da Sena da Moeda e a Sul da Sena do

Cunal (Figura 1.2), mostrou-se mais apropriada. Esta regiáo é possuidora de uma boa
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densidade de afloramentos. Tal caráter é, por sua vez, um fato extremamente relevante

no contexto geral do vasto ¡ntemperismo ex¡stente no Quadrilátero Ferrífero, que atinge,

sobremaneira, os complexos metamórficos. Além disto, provém da porção setentrional

desta região, a caracterização original dos Gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese

(Herz 1970).

1.3 - LOCALTZAÇÃO E ACESSOS.

A área pesquisada (Figura 1.2) está inserida na regiáo sudeste do es-

tado de Minas Gerais e, geologicamente, conhecida como Quadrilátero Ferrífero. Os

seus lim¡tes estáo fixados aproximadamente segundo os paralelos 2OoO4' a 20o1 5'S e
meridianos 43050' a 4401 5'W (Anexo 1 .1). Este segmento é parte integrante da Folha

SF-23 do encarte cartográfico internacional e ocupa parte das quadrículas 1:50.000 de

Brumadinho e Rio Acima (Folhas editadas pelo IBG E).

O acesso a esta área é muito facilitado e pode ser feito a partir de

Belo Horlzonte. Duas opçöes principais encontram-se disponíveis. A primeira utiliza ro-

dovia BR 040, no sentido BH - Rio de Janeiro, de onde é possível alcançar diversas

localidades (Figura 1.3) no interior da regiáo pesquisada (e.g. Casa Branca, Piedade do

Paraopeba e Retiro do Chalé) ou regióes limítrofes (e.9. Moeda, ao sul). A segunda

utiliza a rodovia MG 040 que alcança a cidade de Brumadinho, situada no setor nor-

deste da região estudada.

1.4 - ASPECTOS F|S|OGRÁF|COS, OCUPAçÁO GEOGRÁF|CA E MALHA VtÁ-
RIA.

Um dos aspectos fisiográficos mais característicos da regiåo é o con-

traste entre os contrafortes das Serras da Moeda (1400 - 1500 metros) e dos Três lr-

måos (1 100 - 1400 metros) com as terras baixas do Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional (800 900 metros). Aí, o relevo desenvolve um padrão do tipo mar de

morros, mostrando elevações arredondadas com alt¡tude elevada (superiores a 1000 me-

tros), possuidoras de paredes íngremes e d¡fícil acesso.

O Rio Paraopeba é o principal tributário da região (Anexo 1 .1) e o seu

curso fluvial é traçado grosse¡ramênte de sudeste para noroeste. Uma vasta rede de

drenagem desenvolve-se a part¡r das escarpas das serras circunscr¡tas, alimentando os

afluentes secundários como é o caso dos Fibeirões da Casa Branca, Piedade do Parao-
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peba, Vieiras (ou Maias), Aranha e Três Barras (Anexo 1.1). Somente o Ribeirão das

Águas Claras e o Rio Manso, outros afluentes expressivos, não possuem nascentes nas

serranias, desenvolvendo-se na região oriental da área (Anexo '1 .1). De maneira geral,

todos estes cursos fluv¡a¡s säo encachoeirados, o que propicia boas exposições do

substrato rochoso.

-r-+-.r EsrRÀDÀ DE FERRo o,__1___]l_-j*.
--- RoD. pavrMENraDA FEDERAL/EsraDuaL EscaLA

.-.._ ESTRADA VICIN AL

+ cRlsTA DA SERRA

Figura 1.3 - Acessos e malha vìária da regiäo do Comptexo Metamórf ico Bonfim
tentrional. O retângulo sombreado identif¡ca a área investigada neste trabalho.

Se-

O s ìO lskm
t 

---l--------t-l
ESCALA

Do ponto de vista da ocupação geográfica, somente a localidade de

Brumadinho apresenta alguma expressáo regional, constitu¡ndo-se, portanto, no centro
político-administrativo do município. como tal, esta localidade central¡zou os procedi-

mentos logístÌcos de campo. No mais, a região está caracterizada pela presença de
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pequenas vilas, povoados e minifúndios destinados à explotação agropecuária ou ao la-

zer. Ultimamente, o número de loteamentos e condomínios fechados, assentados nas
propriedades de médio porte, tem aumentado consideravelmente.

Decorrente deste tipo de ocupaçáo a malha viária interna é muito ex-

pressiva e permite amplos deslocamentos por toda região. As principais rotas vicinais

partem de Brumadinho para nordeste, leste, sudeste, sul e oeste (Figura 1.3).

Esta malha viária, os cursos fluviais, espêc¡almente o Rio Paraopeba,

algumas pedreiras abandonadas e os cortes da estrada de ferro foram fundamentais no

mapeamênto e coleta de amostras.

1.5 - METODOLOGIA,

Na elaboração deste trabalho foram utilizadas diversas técnicas trad¡cio-

nais do estudo geológico, nas quais observou-se criteriosamente os conceitos l¡toestrati-

gráficos, tectônicos e petroquímicos comumente ut¡lizados em reg¡ões similares e pos-

suidoras de crosta continental arqueana.

A seqüência de procedimentos ¡nic¡ou-se pela consultã bibliográfica. Se-

guiram-se, então, as etapas de definição da área, mapeamento, petrografia, litogeoquí-

mica, geocronolog¡a, interpretação dos resultados, checagem de campo e redação final

deste volume.

No decorrer das etapas de litogeoquÍmica e geocronologia, foram pro-

cessadas sempre as mesmas amostras dos afloramentos mais expressivos de cada uni-

dade litoestrat¡gráfica, de modo a produzir um reg¡stro referencial completo e mais va-

riado possível. Assim, como as determinaçóes U/Pb situaram-se na extremidade da ca-

deia analítica, as amostras analisadas, neste caso, foram portadoras previamente de

estudos pêlrográficos, litogeoquímicos (óxidos, elementos menores, traços, terras raras)

e mesmo geocronológicos (K/Ar, Rb/S|.

As principais características de cada uma destas etapas, bem como

uma síntese geral dos procedimentos, serão discutidos nos tópicos seguintes.
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1.5.1 - CONSULTA BIBLIOGRAFICA.

Para definiçáo da área e objetivos foram avaliados inúmeros trabalhos

de cunho temático (e.9. Glickson & Sheraton 1972; Anhaeusser 1973; McGregor 1 973;

1979; Myers 1976; Hunter 1974; Br¡dgwater & Collerson 1976; Rollinson & Windley

1980; Sengupta ef a/. 1983; Martin 1985; Sheraton & Collerson 1984; Kröner 1985;

Condie 1986) e regional (e.9. Guimarães et al. 1967; Dorr 1969; Herz 1970; Cordani ef

a/. 1980a; b; Schorscher 1980; 1988; Schorscher et al, 1982; Machado- Filho et a/.

1983; Mascarenhas et a/. 1984; lnda et al. 1984; Gomes 1985; Ladeira 1985a; Teixeira

1985; Teixeira ef a/. 1985; 1987a).

No decorrer das descrições petrográficas, mineralógicas, texturais, estrutu-

rais e na classificação das rochas, servtram de referência alguns textos básicos (e.9.

Carmichael et al. 1974; Cox ef a/. 1 979; Tröger 1 979; Bard 1980; Turner '1 981 ; Ehlers

& Bf att 1 982; Mackenzie et al. 1982 e Mackenzie & Guilford 1984), além de alguns tra-

balhos clássicos, tais como Strecke¡sen 1976; 1979; Barker 1979; De La Boche et a/.

1 980; Bellieni ef a/. 1981 .

Posteriormente, já na fase interpretativa dos resultados, foram consulta-

das as publicaçöes de caráter específico, de modo a reconhecer características ou am-

bientes geológicos semelhantes (e,9. Jahn et a/. 1981 ; Jahn & Zhang 1984', Abbott &

Hoffman 1984; Campbell & Jarvis 1984; Rudnick & Taylor 1986; Martin 1987; Kramers

1988; Condie 1989a; b; Kröner et al 1989; Nutman e¡ a/. 1989; Rapp ef a/. 1991).

Particularmente, no caso dos anfibolitos e rochas máficas, foi realizada

uma vasta revisäo bibliográfica (e.9. Vogel 1975; Winchester & Floyd 1976 1977;

Beswick & Soucie 1978; Floyd & Winchester 1978; Humphris & Thompson 1978; Dostal

e¿ a/. 1980; Hynes 1980; Gelinas ef al. 1982; Pearce 1986; Vance & Condie 1987;

Brewer & Atkin 1989). O seu propósito foi f undamentar a potencial¡dade interpretativa

da geoquímica realizada nestas rochas, tendo em v¡sta a sua importância no contexto

evolutivo e, ao mesmo tempo, o seu comportamento diferenciado frente aos processos

secundários. Este assunto está amplamente discutido no Capítulo 4.

1.5.2 - MAPEAMENTO.

A região estudada encontra-se mapeada nas escalas 1:1.000.000

(lr4achado Filho et a/. 1983; base 1 :250.000), 1 :200.000 (Herz 1 970) e 1 :50.000 (lGA
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1982; 1983), e dispõe de variadas bases aerofotográficas e topográf¡cas.

No decorrer do levantamento geológico foram utilizadas as fotografias

aéreas 1:40.000, produzidas em 1977 pelo convênio PLAMBEL-SECT-COPASA-CETEC-

CEMIG (órgáos públicos do Estado de Minas Gerais) e os mapas topográficos

(1 :25.000) editados, respectivamente, pelo IBGE e/ou pelo convênio IBGE/PLAMBEL-

SECT-COPASA-CETEC-CEMlG. Para apresentação dos resultados utilizaram-se os ma-

pas topográficos (1 :50.000), editados pelo IBGE (Anexos 1.1 e 1.2).

Os trabalhos de campo foram realizados em várias elapas, a partir de

1 986, e permitiram levantar um total de 1 1 58 estações geológicas (Anexo 1 .1). lsto de-

mandou 80 dias de campo, com média de 10 horas/dia de kabalho. Uma última viagem

(cinco dias) na fase final desta tese, para checagem de alguns aspectos geológicos,

concluiu o mapeamento.

Destas estações, foram coletadas algumas centenas de amostras (acima

de 300) para confecção de secções delgadas (241), análises químicas em rocha total

(67) e análises geocronológicas (52).

As diversas etapas de campo, aliadas ao grande número de estações

geológicas levantadas, produziram, a princípio, um mapa de pontos caótico. Tal mapa

colocava s¡stematicamente, lado a lado, estações com numeração seqüenc¡al mu¡to dife-

rentes. Ou seja: estaçóes da ordem de uma dezena postavam-se ao lado de estaçóes

da ordem de seis centenas ou maiores. Nesta s¡tùação, conseq úentemente, era mu¡to

difícil a localizaçäo imediata de qualquer uma.

A questão foi resolvida com a subdiv¡sáo da regiáo pesquisada em

quadrículas de aproximadamente 2 x 2 km (seguindo as coordenadas UTM das folhas

topográficas) e a utilizaçäo de um sistema de coordenadas alfanuméricas para localizar

as estações. Desle modo, o mapa de pontos final acha-se subdividido em quadrículas,

conforme visualizado no Anexo 1.1.

Cada uma destas quadrículas é identificada pela combinação de duas

letras do alfabeto, a partir da extremidade NE do mapa. A primeira letra desta identifi-

cação será sempre aquela do alfabeto, disposto da esquerda para a direita, na margem

super¡or do Anexo 1.1. A segunda letra será sempre aquela do alfabeto, disposto de

cima para baixo, na margem esquerda do Anexo 1.1.
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A numeração das diversas estações no interior de cada quadrícula tam-

bém obedece a um esquema padråo. A partir das duas letras que identificam a qua-

drícula, os números são adicionados em ordem crescente, de cima para baixo e da

esquerda para a d¡re¡ta, simulando um caminhamento em zig-zag.

De outra parte, apesar do bom número de estaçóes levantadas, que

permitiu uma vasta cobertura de área estudada (Anexo 1.1), os caminhamentos e a sua

respectiva amostragem, foram duplamente prejudicados. Nisto contribuíram os obstáculos

naturais (o.9. acessos difíceis e/ou intemperismo pronunciado) e a irredutibil¡dade de

alguns fazendeiros, residentes em Belo Horizonte, que não permitiram o trânsito por

suas propriedades. Daí, a presença de alguns "vazios" no Anexo 1.1.

lsto seria uma quesÌáo menor, caso a área näo se tratasse de terrenos

antigos, polimetamorf izados, constituído por rochas l¡tologicamente mu¡to semelhantes e

submetidas a um clima tlopical, onde o intemperismo promove um verdadeiro massacre

na mineralogia primária. O crucial destas áreas, conforme a experiência deste autor

(Carneiro 1985), é que a história regional pode estar preservada num pequeno e re-

moto afloramento.

O levantamento geológico também foi prejudicado por outros fatores. Em

primeiro lugar, a interpretação fotogeológica não favoreceu à delimitaçáo prel¡minar das

unidades gnáissicas (Gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese), que såo constituídas

essencialment€ por rochas de composição granitóide (s./.). Esta composição petrográfica,

muito semelhante entre as duas unidades gnáissicas, submêt¡da a um t¡po de ambiente

intempérico mu¡to r¡goroso, produziu, por sua vez, um manto de alteração muito

pronunciado e homogêneo, indistinguível, portanto, na escala do trabalho. Nem mesmo

o estilo deformacional dos Gnaisses Alberto Flores, muito pronunciado em escala de

afloramento, revelou-se como padrão fotogeológico, capaz de distinguÍ-los dos Gnaisses

Souza Noschese.

Assim, embora Herz (1970) tenha reportado contatos gradacionais entre

os Gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese, observou-se de fato, nas etapas de

campo, uma ausência geral de contatos geológicos. Até mesmo os granitóides ¡ntrusivos

(Tonalitos Samambaia e Gran¡tos Brumadinho), muito diferenciados estrutural e composi-

cionalmente das unidades mais antigas, perderam-se no contexto intempérico geral, não

revelando características fotogeológicas distintivas.
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Não fosse o grande número de estaçóes geológicas levantadas, que

permit¡u localizar a presença de algumas feiçöes intrusivas muito localizadas (diques) e

enclaves (e/ou xenólitos), ou do emprego da geocronologia U/Pb (ver discussão no Ca-
pítulo 5), a seqüência litoestratigráf ica do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, ou

pelo menos, uma seqüência de eventos tão expressiva, não estaria sendo aqui apre-

sentada (Capítulo 3 e seguintes).

De qualquer modo, apesar de toda problemática enfrentadâ, o levanta-

mento geológico permitiu reconhecer na região, além das unidades gnáissicas descritas
por Herz (1970), mais duas gerações de granitóides e quatro geraçöes de rochas anfi-

bolíticas e/ou intrusivas máficas (ver discussão no Capítulo 3 e seguintes). Apresenta-

se no Anexo 1.2, a distribuiçäo geográfica destas unidades no Complexo Mêtamórf¡co

Bonfim Setentrional. Os seus limites foram traçados tentat¡vamente, a partir do mapa de
pontos (Anexo 1.1).

Cada uma destas unÍdades está caracterizada petrograficamente

(Capítulo 3) e fol submetida à análises geoquímicas em rocha total (Capítulo 4) e

geocronológicas (Capítulo 5).

Outra questão relevante, enfrentada no decorrer do mapeamento e tam-

bém na fase interpretativa, refere-se ao padrão estrutural da área versus densidade e

natureza dos afloramentos. Tais afloramentos såo predominantemente representados por

matacões, encostas ou lajedos nos le¡tos fluviais. Nos dois últimos casos, observa-se,

geralmente, uma única face da rocha e a amostragem tornou-se impossível com os

instrumentos disponíveis na oporlunidade.

Em adição, foi somente nas pedreiras ou nos cortes das estradas que

as melhores observações estruturais puderam ser realizadas. Enketanto, o volume de

dados obt¡dos não permitiu mon¡torar, com segurança, as grandes estruturas regionais.

lsto seria, sem dúvida, uma ferramenta importantíssima na cartografia das unidades

gnáissicas. Tentou-se, contudo, na medida do possível, compreender a geologia estrutu-

ral da área, conforme será sintetizado oportunamente no Capítulo 3. Uma avaliaçåo do

contexto estrutural geral está em vias publicaçáo (Alkmim, Carneiro & Marshak, no

prefo).



14

1.s,3 - ANÁL|SES pETRocRÁFrcAS E A clAssrFrcAçÃo uflLrzADA.

O estudo petrográfico, realizado segundo as técnicas convenciona¡s

(descriçáo macro- e microscópica da composiçáo e texlura geral e/ou estruturas), foi,

obviamente, o primeiro e fundamental elemento na caracter¡zação das unidades litoestra-

tigráficas do Complexo Metamórfico Bonf¡m Setentrional. Todos os procedimentos analÍ-

ticos posteriores, confirmaram a separaçäo ljtoestratigráf¡ca preliminar.

A classif icaçáo dos t¡pos petrográf icos granitóides (s./. ) sêgue estrita-

mente as propostas de Streckeisen (1 976; 1979). Classif icaçöes adiciona¡s serão sempre

destacadas ao longo do texto, como é o caso das rochas máficas (anfibolitos, metadia-

básios e diabásios). Para definir a granulação das rochas, considerou-se os seguintes

parâmetros citados em Williams ef a/. (1954): granulação f¡na - cr¡stais menores que 1

mm; granulação média - crista¡s entre 1 e 5 mm; granulação grossa - cristais entre 5 e

30mm; granulação muito grossa - cristais acima de 30mm.

1.s.4 - L|TOGEOOUíM|CA.

Definidas as unidades litoestratigráf icas, as suas amostras mais repre-

sentativas foram submetidas à análise química em rocha total, sob a responsabilidade

do GEOLAB/GEOSOL. Amostras em duplicata também foram analisadas para o controle

dos resultados analíticos, Os resultados analíticos completos estão listados nos Anexos

1.3 e 1.4.

Os métodos empregados na obtenção dos resultados geoquímicos foram

os seguintes (Claudio Dutra, comunicação verbal): fluorescência de raios X (por fusão da

amostra com tetraborato de Li) em Al, Ca e Fe(toral), Si, Mg, P, Cr e Ti; fluorescência

de raios X (por pó prensado) em Ba, Cl, Cs, S, Nb, P, Bb, Sr, Y e Zr; absorção

atômica em K, Mg, Mn, Na e Pb; espectrograf¡a óptica em Zn, Cu, Co, Sc, Ni ê V;

titulação (com permanganato de K) em Fez+; espectrometria de plasma nos elementos

de terras raras (REE). Os erros estimados nestes procedimentos analíticos são da or-

dem de 1o/o para fluorescência de raios X (fusão); 5% para fluorescência de raios X (pó

pfensado); 3% para absorção atômica; 5% para espectrografia ópt¡ca e espectrometf¡a

de plasma (Claudio Dutra, comunicaçáo verbal).

Para o lratamento estatístico dos resultados, cálculo da composiçáo
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normativa (Anexos 1.3 e 1.4)r.s e construção de variados diagramas discriminantes, utili-

zados neste trabalho, foram util¡zados os programas NEWPET (Clarke, 1990) e NOR-

II/AS (Vlack 1990a), destinados à microcomputadores lBM, ou compatíveis, nas versões
XT ou AT.

1.5.5 - cEOCRONOLOGtA.

Após a caracterizaçâo das unidades litoestratigráf icas do Gomplexo Me-

tamórfico Bonfim Setenkional, foram selecionados os afloramentos e as suas amostras,

para os procedimentos geocronológicos. Os resultados analíticos completos estáo l¡sta-

dos nas várias tabelas apresentadas no Capítulo 5.

A preparaçáo mecânica das amostras e a separação dos minerais, para

os métodos K/Ar, Rb/Sr e U/Pb (etapa in¡c¡al) foi realizada nas dependências do CPGeo
- Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de Säo Paulo. Neste mesmo

centro, foram realizados o ataque químico e as análises radiométricas Rb/Sr e l(/Ar.

A seleção final dos z¡rcões e a geocronologia U/Pb foram realizadas,

pof sua vez, nas dependências do GEOTOP - Centre de Recherche en Géochimie Iso-

topique et en Geocronologra, da Universidade de Québec em Montreal, no Canadá.

Apresenta-se, a seguir, uma descr¡çáo sucinta das fases e as respecti-

vas referências bibliográficas de cada metodologia utilizada:

1.s.5.1 - cEOCRONOLoGIA K/Ar.

Para obtenção dos resultados K/Ar foram observados basicamente os

procedimentos técnicos discut¡dos por Amaral ef a/. (1966) com as var¡adas modificações

introduzidas, a partir de entäo, pelo corpo técnico do CPGeo.

Após a preparação mecânica inicial das amostras, as frações minerais

foram concentradas magneticamente no FranTz e controladas opt¡camente, de modo a
obter um concentrado final puramente constituído de biotita ou hornblenda (95% de pu-

reza).

1'9 - Nesles cá¡culos, segu¡u-se as recomendações de Middlêmosl ('t989), no tocante às razões de oxidagäo do ferro,
util¡zando valores d¡stintos para as unidâdes máf¡cas (FeO/Fêo(total)=0,85) e féts¡cas (Feo/Feo(total)=0,7).
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As análises de K, em dupl¡cata, foram realizadas por ataque químico

convencional e a sua quantificação foi obtida por fotometr¡a de chama em aparelho Mi-

cronal, modelo 8-262. O argônio foi extraido em unidades de ultra alto vácuo, sob

pressões inferiores a 1 x 1O7 mmHg e purificados em fornos de Cu-CuO ê titânio.

Para análise isotópica do argônio, foi utllizado um espectrômetro de

massa de fonte gasosa Nuclide, tipo Reynolds, empregando-se alÍquotas de Argônio 38
puro, em quantidades mensuráveis, da ordem de 1 x 1ûs ccSTP.

A reprodutibilidade analítica do método é da ordem de 2 a 3%, com

base na repetição dos padrões de laboratórios variados. Para o cálculo das idades, rea-

lizado em microcomputador, utilizou-se as constantes recomendadas por Steiger & Jäe-

ger (1978) e listadas a seguir:

)x[l = +'eAZ ¡ lQ-ro ¿¡s5-1

,l*,ji = 0'581 x 'lQ'10 ¿¡e5'r

Ar ao I Ar !,6' = 295,5

K4o = 0,1167% Krot

1.5.5.2 - GEOCRONOLOGIA Rb/Sr.

Para obtenção dos resultados Rb/Sr, após a preparaçáo mecânica das

amostras, foi realizada uma dosagem sem¡-quantitativa de Rb/Sr para seleção dos con-
juntos que säo possuidores das razões mais adequadas. Esla dosagem foi efotuada por

meio da fluorescência de Raios X, utilizando-se um aparelho Philips com tubo de Molib-

dênio, calibrado por padróes internacionais de referência (e.9. PCC-1 , GSP-1 , DTS-1).

Os conjuntos, entåo selocionados, foram dosados de forma quantitativa

e sofreram as correçóes background necessárias, conforme o procedimento usual do

CPGeo. Para amostras com teores de Rb e Sr variando entre 50 e 500 ppm o erro

máximo estimado é da ordem de 2%. Quando os teores estáo fora deste intervalo as

medidas são obt¡das por meio de diluição isotóp¡ca, conforme descr¡to por Kawashita

(1972), com erros máximos da ordem 1%.

O ataque químico das amostras é feito em béqueres de teflon com HF

(1 ml) e HCIO4 (0,5 ml) a quente, durante 12 horas. Após esta etapa, os elementos

são concentrados em resinas do tipo Dowex 50W-XB (200-400 meshes), colocadas em
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colunas de pirex (26 cm), ut¡lizando uma soluçåo clorídr¡ca (2,62 N). Coleta-se o con-

centrado em solução, adicionando-se a ele 3 gotas de ácido perclórico (50%). A seguir

a solução clorídrica é evaporada em chapa elétrica.

A espectrometria das amostras é feita após a deposição dos elementos,

prev¡amente diluídos em H3POa, em monofilamentos, que serão util¡zados para le¡tura

no aparelho VG-354, de fonte sólida, dotado de coletor múltiplo opcional (5 coletores),

com amplif¡cador Daly e s¡stêma automático dê le¡tura.

Os valores ds g¡819¡eo foram normalizados de acordo com a razáo

$¡eo/$¡a8 = 0,1194, as constantes utilizadas säo aquelas recomendadas por Steiger &
Jäeger (1978) e listadas a segu¡r:

)at = 1,42 ¡ 1Q.11 ¿¡s5.1

(Rbss/Bb87)N = 2,5076 r 0,0037

(Rb85/Rb87)s = 0,01861 t 0'00003

qsez = 0,03198 * 0,00004 pmoles/g

As isócronas e as suas informações intrínsecas (idade, MSWD e os er-

ros) foram cafculadas em microcomputador ut¡lizando o programa ISOJOB (Vlack 1990b).

O kaçado das isócronas considerou um desvio padrão (SD) da ordem de 0,5%

1.5.s.3 - GEOCRONOLOGTA U/pb EM ZTRCAO E T|TAN|TA.

Os procedimentos iniciais, para obtençáo dos resultados U/Pb, envol-

vendo a preparação mecânica das amostras e a concentração grosseira dos minerais,

foram realizados nas dependências do CPGeo, conforme antecipado.

As etapas seguintes, envolvendo concentração final, seleçäo dos cristais,

ataque químico, espectrometria de massa e tratamento analítico dos resultados, foram

realizados pelo autor nas dependências do GEOTOP em Montreal, no Canadá, que tem

como característica principal os ambientes de classe 1000 e classe '1 00. A cuidadosa

supervisão analítica ficou por conta do Prof. Dr. N. Machado.

A metodolog¡a utilizada observou os procedimentos técnicos descritos em

Krogh (1973; 1982a; b), Davis (1982), Corfu & Stott (1986), Machado et a/. (1989a;

1991a). Estas técnicas implicam num cu¡dadoso procedimento experimental, de modo a
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concentrar exclusivamente os melhores cr¡sta¡s de zircáo, titanita, monazita e rutilo, do

ponto de vista de suas características ópticas e magnéticas.

A fração ideal a ser analisada, deve possuir os cristais da menor sus-

ceptibilidade magnética possível, devendo ser, ao mesmo tempo, os cristais mais opti-

camente límpidos e destituÍdos de inclusões ou fraturas. Estas cafacteríst¡cas são fun-

damentais na precisão das idâdes e na obtenção de pontos concordantes ao longo da

curva da concórdia, nos diagramas U/Pb. Para isto é necessár¡o varias sessões de

Frantz, submetidas a um controle ópt¡co r¡goroso.

Nêstas sessões, o concentrado de zircâo é subdividido em frações mag-

néticas decrescentes, denominadas de Fl (Frantz inicial) ou FF (Frantz final), de acordo

com uma seqüência de combinações entre a inclinaçåo da canaleta do Frantz yersus a

amperagem utilizada. As frações Fl são obtidas utilizando-se de uma inclinaçáo constante

da canaleta (1O"), em relação ao nível horizontal, com caimento para o usuário, e am-

peragens que variam de 0,2; 0,5; 0,7: 1,0 e 1,5 Amperes. A fração menos magnética

de cada passo anterior é submetida a uma nova amperagem e assim sucessivamente.

A última fraçáo não magnética do Fl, obtida pela amperagem de 1,5

Amperes, dá início a obtenção das fraçóes FF. Neste caso, a amperagem se mantém

fixa (1 ,8 Amperes) e a inclinaçäo de 5' da canaleta, a partir da primeira fraçáo é redu-

zida, sucessivamente, para 3o, 1o e O'. Este procedimento permite classificar o con-

centrado de zircão, de acordo com a sua susceptibilidade magnética, e concentrar as

titanitas (fração Fl-1 ,0 Amperes), monazitas (fração Fl-1 ,8 Amperes) e rutilos (fração FF-

NM3'). Os melhores cristais de zircåo seräo sempre os da fraçáo FF-NMO', , para fins

de dataçáo U/Pb.

Após estas etapas, os cristais da melhor fraçáo são classificados em

famílias, de acordo com as suas característ¡cas ópticas e morfológicas, de onde são

escolhidos os melhores cr¡stais para o prossêguimento da metodologia (Fotomicrografia

1.14).

Os cristais escolhidos säo submetidos a uma abrasäo, sob ar compri-

mido, dentro de uma cápsula metálica, onde foi adicionado grãos de pirita e submot¡dos

a uma pressão de 3 psl. Esta etapa é controlada opticamento e a abrasão pode de-

mandar acima de uma centena de horas, como foi o caso de alguns zircões do Com-

plexo Metamórfico Bonfim Setentrional (Ver Tabela 5.3).
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Somentê os zircöes extremamente arredondados (Fotomicrografia 1.18),

límpidos e com a menor susceptibilidade magnética possível (uma agulha magnética é

utilizada nesta etapa), são submetidos ao ataque químico. Tal procedimento é funda-

mental, para a obtençáo de pontos concordantes na curva da Concórdia.

F{tomicrografia 1,1 - Feiçöes gerais dos zircöes de algumas das unidades félsicas do
Gomplexo Metamórfico Bonfim Setentrional. A) Aspecto geral de uma famíl¡a de zircöes
da fraçäo FF-NlVlo" dos Tonalitos Samambaia, após sèleçáo óplica (aumento de 62 ve-
zGS). B) Aspecto geral de do¡s cristais de zircão que sofreram abrasão, limpidos e
s€m inclusões, da fração M0" dos Gnaisses Alberto Flores (aumento ds 62 vezes). C)
Fcições gerais de alguns cr¡stais de zircão mostrando núcleo e sobrecrescimento
(aumento de 62 vezes). D) Três núcleos (pré abrasão) de zircões dos Gna¡sses Alberto
Fhres separados mecanicamente dos seus sobrecrescimentos (aumento de 75 vezes).
El Aspecto geral de três núcleos límpidos e sem inclusóes dos zircões dos Gnaisses
AlÞerto Flores, separados mecan¡camente, que sofreram abrasão por 33 horas (aumento
dÉ 62 vezes).

Quando os crista¡s apresentam núcleo e sobrecrescimento

(Folorn icrografia 1.1C), é necessário separá-los mecanicamente por quebramento manual

(Fotorn icrografia 1.1D). lsto é um procedimento corr¡queiro e pode ser facilmente reali-

zado sob uma lupa, utilizando, para isto, um par de pinças de aço, As duas frações de-

vem sofrer abrasão (ou polimento) rigorosa, de modo a eliminar qualquer vestígio do

cr¡stal contíguo (Fotom¡crograf¡a 1.1E) e analisadas separadamente.

Esta situaçáo pode revelar duas etapas distintas de cresc¡mento mineral,
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bem defasadas no tempo, como é o caso dos núcleos e sobrecrescimentos dos zircóes

dos Gnaisses Alberto Flores (ver Capítulo 5).

O ataque químico dos cristais é fe¡to a quente, em bombas de teflon,

sob HF, HNO3 e HCl, onde foi adícionado um traçador (U235/Pb205) e demanda alguns

dias. A solução é transferida para micro colunas (5 mm) de teflon onde os elementos

em questão sáo concentrados por HCI (3,1 N), numa resina de troca aniônica do tipo

Dowex HG1X8. Os concentrados de U e Pb são coletados em béqueres,-por meio de

H2O, e a solução é evaporada em chapa elétrica.

A amostra é diluída em H3POa e depositada em monofilamento para

leitura no espectrômetro de massa VG Sector, de fonte sólida, acoplado a um micro-

computador do tipo IBM para controle das correntes iônicas e processamento dos re-

sultados.

As constantes de decaimento utilizadas no cálculo das idades sáo

aquelas recomendadas por Steiger & Jäeger (1978), e listadas a seguir:

I ¿zee = 1,55125 x 10'10 anos'1

lgzts = 9'84850 x 10'10 anos-1

Os erros (2 sigma) estimados para reprodutibilidade dos padrões são da

ordem de t 0,1o/o para P62071Pb236 e r 0,5% para U/Pb. As razões atômicas são cor-

rigidas pelo Pb comum e pelo blank (máximo de 15 pg para o Pb e 2 pg para U), as-

sumindo o modelo da composiçáo isotópica do Pb comum em dois estágios como pro-

posto por Stacoy & Kramers (1975). Os procedimentos estatísticos e o cálculo das ida-

des obedecem ao programa de Davis (1982).

Uma sistemática semelhante é utilizada para anál¡se das titanitas, mas o

tempo de abrasäo é muito reduzido, da ordem de 2 ou 3 horas. O ataque químico

demanda um espaço de tempo consideravelmente menor, em virtude da maior solubili-

dade destes minerais.
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CAPITULO 2 . CONTEXTO GEOLOGICO.

Situa-sê, neste capÍtulo, a região estudada no contexto geológico do
Craton do São Francisco Meridional. Discutem.se as unidades litoes-
tratigráficas do complexo metamórfico presente na reg¡ão do Quadrilá-
tero FerrÍfêro. Propóe-se a designação informal de complexo Meta-
mórfico Bonfim Setentr¡onal para a regiáo invostigada nesta tese.

2,1 - O CRATON DO SÃO FRANCISCO MERIDIONAL.

A l¡toestrat¡grafia do Craton do São Francisco Meridional (e.9. Pflug

1968; Dorr ll 1969; Herz 197O; Pflug & Renger 1973; Ladeira 1980; 1985b; Schorscher

et al. 1982i Mascarenhas et ai. 1984; lnda et a/. 1984; Machado Filho et a/.

1983)2.1, pode ser resumida, em linhas gerais, em quatro grandes unidades rochosas

(Tabela 2.1 ; ver também Figura 1 .1).

A primeira unidade apresenta uma grande diversidade petrográfica que

está, predominantemente, relacionada à classe das rochas metamórficas e, subordinada-

mente, à classe das rochas ígneas. Este tipo de associação litoestrat¡gráf¡ca constitui

um complexo metamórf ico ¿.2 típico.

Este complêxo motamórfico possui uma ampla d¡stribuição por todo

segmento meridional do craton (Figura 1 .1) e tem recebido denominaçöes variadas, por

exemplo: Terrenos Granito-greenstone (Mascarenhas et a/. 1984), Terrenos Migmatíti-

cos - Granulíticos, GranÍticos e Granito-greenstone näo diferenciados (lnda et a/.

1984), Complexo Divinópolis e Complexo Barbacena (Machado Filho ef a/. 1 983).

A segunda e a lerceira unidade (Tabela 2.1) const¡tuem, na maioria das

vezes, uma espessa seqüência supracrustal (e.9. Don ll 1969; Schorscher et al. 1982i

Ladeira 1980; 1985b) que têm a sua base atual composta por cinturões de rochas ver-

21 - Algrn" destês lrâbâlhos consl¡luem a bibliografia fundamental da região em relação às seqüências supracruslais (e.9.

Dorr ll 1969), ou aos complexos metamórf¡cos (o.9. Horz 1970), outros (o.g. Niachado Filho el a¿ 1983), são sínleses

regionais pafa eventuais consultas do leitof.

22 - O conceito de complexo metamórf¡co, considêrado nêstê trabalho, foi exposto no Capltulo 1.
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(e.9. Supergrupo Rio das Velhas), e

Proterozóico (Supergrupo Minas e/ou

Renger 1973; Schorscher & Guima-

Tabela 2.1 - Grandes Unidades litoestratigráficas do Craton do São Francisco Meridional.
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Estas unidades (segunda e terceira) apresentam, porém, uma distribuição

mais restrita, e sua ocorrência mais significativa é na parte oriental da área (Figura 1.1),

onde situa-se o Quadrilátero Ferrífero (e.g. Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo

Minas). Ramificaçöes para node, noroeste e sudoeste configuram, regionalmente, domí-

nios residuais que são sugestivos de uma distribuição pretérita mais abrangente. O Su-

pergrupo Espinhaço, por sua vez, expõe-se a partir da porção nordeste do Craton do

São Francisco Meridional (Figura 1.1), em direção a norte (e.g. lnda et al. 1984,

Marshak & Alkmim 1989).

A quarta un¡dade, é representada pela cobertura sedimentar cratônica

(Supergrupo São Francisco; e.g. Pflug & Renger 1973; lnda et a/, 1984) que se expoe
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ao longo das extremidades norte e oeste da área cratônica (Figura 1.1), delimitando,

neste trajeto, os setores setentrional e ocidental do complexo metamódico do Craton do

São Francisco Meridional.

Para leste, sul e sudoeste, este complexo metamórfico é limitado por

várias faixas de dobramento marginais de idade brasiliana (Mascarenhas et a/. 1984).

2.2 - O OUADRILÁTERO FERRíFERO.

O registro geológico presente na região do Quadrilátero FerrÍfero

(Figuras 1.2 e 2.1) compreende, predominantemente, as três unidades litoestratigráficas

mais antigas da Tabela 2.'1.

Figura 2.1 - Os diversos complexos metamórficos informais (1) e a seqüênciasupra-
crustal (2) do Quadrilátero FerrÍfero, que compreende os Supergrupos Rio das Velhas e
Minas. 81 - Complexo Metamórfico Belo Horizonte; 82 - Complexo Metamódico Bonfim;
83 - Complexo Metamórfico Bação; 84 - Complexo Metamórfico Congonhas; Bs
Complexo MetamórJico Caetés.

As duas primeiras, típicas do Arqueano e denominadas em regiões si-

milares de Terrenos granito-greenstone (e.g.Windley & Bridgwater 1971), estão repre-

sentadas, respectivamente, pela seqüência vulcano-sedimentar do Supergrupo Rio das

Velhas (Dorr ll 1969; Schorscher et al. 1982; Ladeira 1980; 1985b) e pelo complexo
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metamódíco que aflora marginalmente e no interior desta seqüência (Figura 2.1).

Muito embora, o complexo metamórfico presente na região do Quadrilá-

tero Ferrífero (Figura 1.2) esteja formalmente indiviso, algumas adjetivações geográficas

têm sido utilizadas na identificação informal de alguns de seus setores. Destacam-se

neste contexto (Figura 2.1) os Complexos Metamórficos Bação (no interior da seqüência

supracrustal), Caeté (no extremo nordeste), Belo Horizonte (noñe, noroeste) e Congo-

nhas (sul, sudeste). O complexo que aflora a oeste da seqüência supracrustal (Figura

2.1), tem sido chamado de Complexo Metamórfico Bonfim por Carneiro (1990a; b; no

prelo).

A terceira unidade, com mais freqüência sobreposta ao Supergrupo Rio

das Velhas, é constituída por um espesso pacote metassedimentar do Proterozóico ln-

ferior (Supergrupo Mínas), responsável pela abundante presença de formações ferríferas

bandadas do tipo Lake Superior (e.9. Dorr ll 1969, Ladeira 1985b; Babinski et al. 1991;

Chemale et al. (no prelo).

A idade e as relações estratigráficas,

seqüênciasupracrustal do Quadrilátero Ferrífero (e.g.

nas), têm motivado diferentes interpretações acerca

mento crustal.

entre o complexo metamórfico e a

Supergrupos Rio das Velhas e Mi-

da evolução geológica deste seg-

Primeiramente, o complexo metamórfico foi considerado como embasa-

mento para toda a seqüência supracrustal (e.9. Harder & Chamberlin 1915a; b).

Posteriormente, este conceito foi abandonado por Dorr ll et al. (1957),

Dorr ll (1969), Herz (1970), que interpretaram a crosta siálica do Quadrilátero Ferrífero

como sendo intrusiva na seqüênciasupracrustal (e.9. Supergrupos Rio das Velhas e Mi-

nas).

Entretanto, outros autores (e.g. Guimarães et al. 1967; Ladeira 1980;

Schorscher 1976; 1980; 1988; Schorscher & Guimarães 1976; Roeser 1977; Schorscher

et al. 1982; Cordani et al. 1980a; b; Drake & Morgan 1980; Sichel 1982; Gomes 1985;

1986; Souza Gomes 1986; Gomes & Müeller 1987), têm considerado que pelo menos

uma pade da crosta continental do Quadrilátero Ferrífero, de natureza essencialmente

gnáissica, antecede ao desenvolvimento do greenstone belt Rio das Velhas.
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De qualquer forma, os dados geológicos disponíveis, acerca do com-

plexo metamórfico existente na região do Quadrilátero Ferrífero, são ainda em número

insuficiente. Afora os mapeamentos geológicos realizados pelo DNPM/USGS (e.EI. Dorr ll
1969, Herz 1970) e pelo IGA (1982; 1983)2'3, estes dados concernem, majoritariamente,

à descriçöes petrográficas com alguma geoquímica e geocronologia.

Neste sentido, apesar da literatura registrar uma variada gama petrográ-

fica no complexo metamórfico (e.9. Guimarães et al. 1967; Roeser 1977; Schorscher ef

al. 1982; Gomes 1985; Schorscher 1988), raro é o registro de eventuais separaçõesde

suas unidades litoestratigráficas. As únicas tentativas, até agora, sáo aquelas de Herz et

al. (1961), Herz (1970), Schorscher et al. 1982; Schorscher (1988; 1991), Carneiro

(1990a; b; no prelo).

Destas propostas, aquelas de Herz (1 970), Schorscher ef al. 1982,

Schorscher (1988; 1991), serão discutidas a seguir, pois constituem as referências geo-

lógicas regionais da pesquisa empreendida nesta tese. As propostas de Carneiro

('1990a; b; no prelo), são relatos preliminares da tese ora apresentada.

2.3 - AS UNTDADES L|TOESTRAT|GRÁF|CAS DE HERZ (1970) PARA O

COMPLEXO METAMÓNT¡CO DO QUADRILÁTERO FERRíFERO.

Herz (1970) subdivide o complexo metamódico aflorante no Quadrilátero

Ferrífero em quatro grandes grupos de rochas ígneas e metamórficas (Tabela 2.2),

distribuídas em diversos domos e complexos 2.4.

Apesar da propriedade desta classificação de Herz (1970), algumas de

suas definições, conforme será discutido a seguir, säo bastante controvertidas. Decorrem

daí, um grande número de questões, dentre as quais destaca-se o relacionamento ge-

ral entre o Domo de Bonfim e o Complexo Moeda, que tem claras implicaçöes para o

contexto desta tese.

Nesta questäo, não fica claro da análise do trabalho de Herz (1970), se

os granitóides do Complexo Moeda são unidades mais jovens que os gnaisses do

2'3'O IGA realizou um mapeamenro geológico no Quadrilátero Ferrílero na escala 1:50.000, mas somente os mapas
geológicos estáo publicados.

2'4 - Herz (1970) não conceitua estes termos, utilizando-os, indiscriminadamente, para englobar unidades l¡loestratigráficas

(complexos, domos) ou designar uma feiçáo tectônica (domo).



Tabela 2'2 - A classificação de Herz (1970) para os gnaisses e granitóides do complexo Metamórfico.

G¡ upcs aa!ac!e; I st

Rocnas cor !ex:uré -grân1!ica-
pca:ere.Ee j¡1 tac¡.

G:-3 i s:es ca!eciea : zècics po!
:::e::a.irçães ce :éna¿s :é:.
s:--ås e r.ál:-'os, :¡:;-1.¿oa9
çc: ¿r.¿(ex:à ca G:erociic:iEc
gngerhe:!o Co!!e:a ou ¡ab:li.
z¿çãc e ausão ie èri:gos se
iìf,LenEos.

Cc:p:s:iì:us:voa ei :oias ès
:o3lìas pré.caÍb:j¿¡as, Íc¡¡an.
c? ---takes, peq:e:.ås ol:9os:t.
: ia:¿s, :iques, ccrpcs -ei.::
ar-å:e9, âp!eset!añ ¡e!è3scrâ.
!isrc quàicô em cot!êlo ccr d

aeq:êiciê sup!acrus:ôì e åu.
:é¡:¿: de conLê:a coi es:a i:tr.

N¿: u:ezå

:gnea ce a: iitcì¿de

Me:èir::::-_ê isedr

se€ ie ¿!:iìc¿:e

Un tdaCe

ì rtoesr:arj.gréf lca

Rc:a¿r i.i!imañen!e !e-aciof,ã
(iis c:f, ieidssedihêntos di Su
perqrJp: M:nas e gndissea dc
g!upo Ì;, que fcram mcb::::å.
ics i:aan!e evenios iâtiios.
;en ceaèl¡.ea!e direçåo pè¡ale.
l¿,_:r a seqùênci¿ sup!é::js
t¿- e ,_o: os g:upcs trè:a å::i
gos, ie!:vados dos gaeigges Ii

cranciic!i!o Engenhei

3:èic3io¡ i to congcrhas
c¡anodi.or i.to Moeda.

9:ên1

6¡èni!o Gnaj.sse :la5r- C.rpler. :aÇã
:ito.
c:ãr.iEc .4ilertc Fi::cG. :..Îa 1É 5.i.::

geog:áf:cè

rcade G!àniEo Bor!achudc.

Siatt!o yo:!Ç da Fe

d:è
D!ques de -oraniES:iès
c!ânÍEo graìs9e Vè!zè
gãô.

of,.p . e

Coñpl É

ì!:P: åró: : lc¿ ( sed:

rel:os . ftagm¿ pá

r:¡,qåirco) ; ciàis
ses .ie âfti¡i3de

9lèiliìcà.

Re I ôçðes
e.!!atig:áficos

Mais ve:ho cu
coiiempa!ånea àc

ciaissês Souza Noscae

Mârs velho, mai.s

:ovel ou cciiei
polâneo ac A:upc
i.

Ho¡ izorie
Donc de Sorf:
N de SàÕa!á.

MeióÍc:: i sr,L<,

I'iårs joveñ de
.^ì^- ^- --,.-^-

X!sto veide coi
pcss 1ve: s e\':
Cên.:ia le fá
-;--
eñ uriru¿e de

s!¿5 lex!u!as

f,oúc de 3crf

X!sio velde

:lcer!a. Àaa:ê

aeñente nèis j
Xls!c vè!de cotr
pôss1vei9 ev:.
ciêr:ras de fá
cles g!anuÌ ito
ef ,rirtlde áe
ártlê íelr.\'!è!
;el iquiare:.



27

Domo de Bonfim, ou se todo este segmento crustal constitui um único complexo.

Além disto, Herz (I970), não estabelece um ordenamento estratigráf ico

inequívoco para as unidades do complexo metamórfico do Quadrilátero Ferrífero (ver

Tabela 2.2), Por um lado, isto se deve, em parte, ao reflexo das metodologias geocro-

nológicas disponíveis na época. Por outro, o quadro é decorrente de sua litoestratigrafia

estar fundamentada no modelo geotectônico de Don ll (1969) para o Quadrilátero Fer-

rÍfero. Este modelo (Herz 1970, pg. B4), considera que todas as rochas siálicas da re-

giåo sâo intrusivas na seqüência supracrustal regional (e.9. Supergrupo Rio das Velhas e

Minas).

A definiçáo de Herz (1970) para as principais unidades litoestratigráficas

do complexo metamórfico do Quadrilátero Fenífero, em particular no caso daquelas que

ocorrem no segmento ocidental à Serra da Moeda (Figu¡a 2.2) ou nas suas imediações,

é a seguinte:

2.3.1 - DOMO DE BONF|M2.s (de acordo também com Simmons 1968).

Este domo está localizado a sul da Serra dos Três lrmãos e a oeste

da Serra da Moeda (Figura 2.2), inserindo-se completamente na região invest¡gada

nesta tese, O Domo de Bonfim é constituído por um anel externo de rochas gnáissicas

com foliaçáo pouco desenvolvida (Gnaisses Souza Noschese)2.6 e um núcleo interno de

gnaisses bandados e foliados que lhe sucede em contato gradacional - Granito (src) Al-

berto Flores2.7 - que é correlacionável ao Granito Gnaisse llabirito.

2.3.2 - GNAISSES SOUZA NOSCHESE.

Rocha gnáissica de cor cinza clara, de granulaçáo fina a média, com fo-

25 - A maior parto desto segmento cruslal não foi mapeada pêlo convên¡o DNPM/USGS {Dor ll 1969), do modo que

somente a porção setentr¡onal do Domo de Bonfim figura no mapa geológico de Herz (f970). Enketanlo, na pág¡na 86,
Herz (1970) menciona o prolongâmenlo do Domo de Bonfim, por ma¡s 50 km, na di.eção sudoestê.

26 - Herz (1970), nas pág¡nas 815 e 816, inlorma que estes gnaisses continuam allorando, conludo, parâ sul e para

oeste, até rogiões extêr¡ores aos domínios do Quadrilálero Ferrífero.

27 - Náo li"" claro o conceilo utilizado por Herz (1970) para dofinir alguns lermos petrográfjcos lais como granito, gra-

nod¡orito e gnaisse. Em vár¡as oponunidades algumas rochas descritas petrograficâmente como gnâisses são denom¡na-

das, no enlanlo, de "grânrlos" (e.9. páginas 86, 813, 815, 824 e 825). Outras vezes, os lermos granilo e grânodiorilo

são êmpregados para um mesmo tipo pêtrográl¡co, como parece ser o caso de uma rocha porl¡rítica do Complexo

Moeda (o.9. páginas 86 ê 848).



liação pouco desenvolvida, podendo ter um ou dois

essencialmente por quartzo, oligoclásio e microclínio,

vita e epídoto.
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planos de foliação. É constituída

acompanhados por biot¡ta, mosco.

Ê, l\Çl¿ lZl' FT" [ïTlr lr;-1" lïT' lã-i.l' l--l"

Figura 2.2 - Distr¡buiçäo das unidades litoestfatigráficas de Herz (i970) na região do
Complexo Metamórfico Bonfim e adjacências. S¡mbologja: 1 . Seqüência Supracrustal
(o.9. Supergrupo Bio das Velhas e Minas); 2 - Complexo Belo Horizonte; 3 - cnaisses
Souza Noschese (Domo de Bonfim); 4 - cranito (sic) Alberto Flores (Domo de Bonfim);
5 - Granito Gnaisse (Complexo Moeda); 6 - Granodiorito (Complexo ¡,4oeda); 7 - Gra-
nito Gna¡sse ltab¡rito (Complexo Baçäo); I " cranodiorito Engenheiro Correìa (Complexo
Bação); 9 - Regiäo não mapeada pelo convênio DNPM/USGS.

Herz (1970) não fornece a composição destes gnaisses, mas a julgar
por duas análises modais apresentadas, ela aparenta ser granítica no sentído de stre-
ckeisen (1976).
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2.3.3 - GRANITO (sic) ALBERTO FLORES.

Fìocha gnáissica de cor cinza, granulação média a grossa, com banda-

mento gnáissico bem desenvolvido e constituído por bandas félsicas e máficas, com

composição geral granodiorítica. Sáo minerais essenciais o quartzo, oligoclásio e micro-

clínio, acompanhados por biotita, moscovita, epídoto e clorita.

2.3.4 - COMPLEXO BAçÃo

Geograficamente, é constituído por anel externo de rochas gnáissicas

(Granito Gnaisse ltabirito) e por um núcleo granod¡orítico (Granodiorito Engenheiro Cor-

reia). Estas rochas afloram no inter¡or da seqüência supracrustal em contato direto com

o Supergrupo Rio das Velhas (Figura 2.1).

2.3.5 . GRANITO GNAISSE ITABIRITO.

Säo rochas gná¡ssicas que afloram próximo à cidade de ltabirito. Ca-

racterizam-se por um bandamento bem desenvolvido, com alternância de bandas félsicas

e máficas. A composição varia de granít¡ca a granodiorítica. Os seus possíveis corre-

latos (Herz 1970) são os gnaisses ao norte da Serra do Curral (Complexo Belo Hori-

zonte), os gna¡sses ao sul da Serra dos Três lrmäos (Granito (slc) Alberto Flores) e os
gnaisses próximos a Caetés, Cocais e Santa Bárbara.

2.3.6 - GRANODIORITO ENGENHEIRO CORREIA.

Rocha de cor cinza escura, fracamente fol¡ada e bandada, de granula-

çáo fina a média, geralmente equigranular. Estas rochas foram identificadas na localidade

de Engenheiro Correia e lem como possível correlato (Herz 1970) o Granodiorito Con-

gonhas.

2.3,7 . COMPLEXO MOEDA.

As caracteristicas gerais deste complexo, conforme descritas por Herz
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(1970), são muito controvertidas2.s. De qualquer modo, elê seria constituído por um

núcleo granodiorítico porfirítico, que aflora próx¡mo à cidade de Moeda. Tal núcleo

estaria circundado a leste, nas proximidades da Serra da Moeda, e a oeste, próximo

ao Fìio Paraopeba, por um granito gnaisse.

2,3.8 - GRANITO GNAISSE DO COMPLEXO MOEDA.

E uma rocha gnáissica, com foliação variada (fraca a fortemente fo-

liada), constituída por plagioclásio, microclínio e quartzo, acompanhados por biotita,

epídoto, titanita e clorita,

2.3.9 . GRANODIORITO PORFIRITICO DO COMPLEXO MOEDA.

E uma rocha de cor cinza, granulaçåo grosseira fracamente foliada,

constituída por plagioclásio, microclínio e quartzo, acompanhados de biotita, epídoto,

clorita e titanita.

2.4 - AS UNTDADES L|TOESTRAT|GRÁF|CAS DE SCHORSCHER (1988; 1991;
1992), SCHORSCHER ef a/. (1982), PARA O COMPLEXO METAMóR-
FICO DO OUADRILÁTERO FERRíFEFO.

Para Schorscher (1988; 1991 ; 1992), Schorscher et a/. (1982), o com-
plexo metamórfico do Quadrilátero Fenífero é constituído por diferentes tipos de ro-

chas, de natureza essencialmente granitóide (s./.). Estas rochas, que foram geradas em

diferentes épocas, são agrupadas por Schorscher (1988) segundo a sua origem

2'8 ' Na página B2'1, Herz (1970) inlorma quo esle complexo cobre 7OO km2 140 km dê compr¡mênto por 25 km do
largura máxima) na reg¡ão or¡êntal do B¡o Paraopeba, desde a local¡dade de Sallo a sul, onde êlo consiste de um gra-
nodiorito cor.elacjonável ao Granodior¡to Congonhas (e.9. também na pg, 86), aló Brumadinho a none, onde ele é correla-
cionado ao Gran¡to Gnaisso de ltab¡rito.

' Já na página 822, só o granod¡orito porf¡rltico quê allora no lnlerior do Compl€xo Moêda tem 50 km de compr¡mênto
norte/sul.

- Nas páginas 86, 824 ê 848 He.z (1970) inlorma qu6 o Complexo l\looda não têm s¡mi¡ar no Ouadrilátero Fêrritero e
quo as rochas que afloram pâra nortê e pafa sul não tem nenhuma relação com este complexo;

' Já na página 824, o contalo entre o gnaisse marg¡nal do Complêxo l\4oêda e o "granilo bem foliado e acamadado"
(slc), que af¡ora para leste e norte do complexo, é gradacionat.

- No mapa goológico de Herz (1970) o granodior¡to polirit¡co do Complexo l\4oeda faz contalo, a norte, com o cnaisse
Souza Noschess (ver F¡gura 2.1).
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"primária" ou "secundária,, (slc).

A estes "grupos", Schorscher (1988) atribui o nome de Complexo Gra-
nítico, considerando-o parte do complexo Migmatítico-Granulítico de Minas Gerais
(lnda ef a/. 1984).

Para Schorscher (1988), o grupo ',primário" compreende predominante-

mente os granitóides s./. (gnaisses de alto grau, migmat¡tos e metagranitóides) e su-
bordinadamente os anfibolitos básicos (tholeíticos), que corresponderiam, na sua inter-
pretaçáo, aos Anfibolitos Pré-Minas de Roeser (i 977).

O grupo "secundário", de acordo com Schorscher (1988), é mais jovem

e constituído por rochas metamórficas (metajacupirangu¡tos, metalamprófiros e miloni-
tos), metassomát¡cãs (granitóides do tipo Borrachudos), meta-ígneas (máficas e ultramáfi-
cas metamorf¡zadas) e ígneas (basaltos, basaltos termo-metamórf icos (coroníticos) e
pegmatitos. Na sua interpretação, estas rochas podem estar litoestratigraf icamente rela-
cionadas às grandes seqüências supracrusta¡s da região (supergrupos Rio das Velhas,
Minas e Espinhaço).

Entretanto, merece destaquem no seio deste grupo "secundário", três
coniuntos rochosos formados, respect¡vamente, por rochas máficas metamorfizadas (e.g.

Anf¡bol¡tos Diabasóides conforme Guimarães 1933), basaltos e basaltos termo-metamórf i-

cos (Schorscher 1988; 1991; 1992).

O primeiro destes conjuntos têm recebido, segundo Schorscher (1988),
diferentes denominações, desde Anfibolitos Diabasóides (Guimarães 1933) até Anfibolitos
Minas (Boeser 1977). De acordo com schorscher (1988), este grupo de rochas ocorre
como diques, soleiras ou plugues de variadas dimensões, encaixadas desde o complexo
metamórfico até o supergrupo Espinhaço. Porém, no euadrilátero Ferrífero estas rochas
apresentam contatos concordantes com o supergrupo M¡nas (schorscher 1g8B). Elas

sáo, no entanto, desconhecidas no Supergrupo Sáo Francisco (Schorscher 1g88; lggl;
1992) e por isto, na opiniäo de Schorscher (1988; 1991; 1992), devem ser mais antigas
que os mêtassedimentos deste supergrupo. Estes metamafitos apresentam texturas íg-
neas reliquiares e composição muito d¡ferenc¡ada de gabros até q uartzo-d¡oritos. A sua
mineralogia primária encontra-se metamorfizada em graus variáveis (de x¡sto verde a an-

fibolito), mas diminui em direçäo ao interior da região cratônica, onde a xistosidade é

muito fraca ou ausente.
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O segundo conjunto é constituído por basaltos termo-metamórf icos
(schorscher 1988), holocristalinos, com textura ofítica geral e coronítica nos minerais
máficos. Estes basaltos såo constituídos por hiperstênio, pigeonita, plagioclás¡o, horn-
blenda, apatita e opacos com ou sem olivina, Schorscher (1988; 1991 ; 1992) considera
a textura coronítica destas rochas, como evidência de um metamorfismo termal. Este
evento teria uma idade intermediária, entre o evento orogenét¡co Minas/Espinhaço, e o
processo térmico f inal do Ciclo Brasiliano (Schorscher 1991).

Finalmente, o terceiro conjunto rochoso é formado por basaltos de gra-

nulação mu¡to fina, com texturas pilotaxíticas, ¡ntersertais ou subofíticas, constituídos
por augita, plagioclásio, + ol¡vina (Schorscher 1 988). Na opinião de Schorscher (1988;

1991 ; 1992), a ausôncia de coronas de reação termal e/ou qualquer tipo de deformação
nestes basaltos, permite correlacioná-los ao magmat¡smo Mosozóico.

2.5 - SUMÁRIO DO CONTEXTO GEOLóGICO,

Conforme apresentou-se nos ítens anteriores, o complexo metamórfico,
que ocorre na regiáo do Quadr¡látero Ferrífero, é constftuído por uma grande variedade

de tipos petrográficos. Estes típos estão distribuídos por algumas unidades litoestratigrá-

ficas informais (e.9, Herz 1970) ou agrupados segundo a sua origem (e.g. Schorscher
1988; 1991 ; 1992).

Alguns resullados obtidos recentemente, entretanto, tem permitÍdo por

um lado, lançar alguma luz acerca da idade de algumas unidades deste complexo (e.g.

Machado ef a/. 1989b; Machado et at. 1992i Noce et at. 1992., Machado & Carneiro,
no prelo), por oulro, retocar algumas das definições de Herz 1970 (e.g. Carneiro 19g0a;
b; no prelo).

Em primeiro lugar, o nome de algumas das unidades de Herz (1970),

como é o caso dos - "Granitos Alberto Flores" - deve ser substituído, obviamente, por

Gnaisses Alberto Flores e redefinido enquanto unidade litoestrat¡gráf ica informal2.s.

Outros termos utilizados por Herz (1970) e também por Dorr ll (1969),

tais como Domo (e.9. Domo do Bonfim, Domo do Baçáo), de forte conotação genética,

29 ' Conforme loi disculido no ilem 2.3.1 e seguintes (ê.g, 2.3.3), estas rochas são gnáissicas pêla própr¡a descrição dê
Herz (1970). Além do mais, granilo éum lermo classilicatório para rochas ígneas (s.s,), de acordo com a proposição de
Skeckeisen (,l976).
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frente ao modelo geotectônico de Dorr ll (1 969) para o Quadrilátero Ferrífero, devem

ser abandonados. Em substituição a domo é sugerido o termo complexo metamórfico,

como definido anter¡ormente.

Na situação específica do segmento crustal situado a oeste da Serra

da Moeda (Figura 2.1), a designação estratigráfica informal de Complexo Metamórfico

Bonfim2'ro é preferida em relação a Complexo Metamórfico Moeda. Do mesmo modo, a

denominação de Granodior¡to Moeda, para os granitóides que ocorrem na -região homô-

nima deve ser abandonada. Como alternativa, para designar estas rochas, fica a su-
gestão de Granitóides [¡l¿¡6¡¿ 2.11.

Os limites ocidental e meridional do Complexo Metamórfico þ6¡fi¡¡2.12,

assim como as suas relaçóes gerais com os demais complexos metamórficos do Qua-

drilátero Ferrífero e adjacências (e.g. Complexo Metamórfico Baçäo), såo ainda vagos.

Todavia, isto poderá ser melhor definido, com o advento de novas pesquisas na região.

Mas, a exemplo deste trabalho, a ênfase deverá ser, imprescindivelmente, o mapeamento

geológico associado à geoquímica e geocronologia. Neste caso, a utilização integrada

de vários métodos geocronológicos é fundamental, para o correto pos¡cionamento cro-

noestratigráf¡co das unidades e entendimento de sua evoluçáo crustal.

Flnalmente, para fins de nomenclatura e indicação geográfica para o

leitor, o segmento compreendido entre a Serra dos Três lrmãos a norte e o paralelo

20"15' a sul (quadrículas 1:50.000 de lgarapé, Brumadinho e Rio Acima), constitui o
Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (Figuras 1.2, 1.3, 2.1 e Anexos 1.1 ø 1.2),

cuja evoluçäo geológica é o objetivo pr¡nc¡pal desta tese.

210 - 5"1u opção lundamenta.se nos critérios do código de nomenclatura estrat¡grálica (Petr¡ et a¿ 1986a; b), que pros-
crev€ a superposlção de nomes para uma mesma região. Como o termo Moeda êstá consagrado para a lormação quart-
zflica do Grupo Caraça (Supergrupo [4¡nas), a opção ma¡s adequada, ¡ndub¡lavelmênte, aponta pela adoção do tormo
Complexo lllelamórfico Bonl¡m.

2'11 ' 691sg granitóides, no entanto, são pralicamenle desconhec¡dos no conlexto geológico rêgional. Por ¡sto mesmo,
estäo sendo obieto de uma d¡ssertação de mestrado junlo ao Departamento de Geologia do lcC/UFt\¡c, orientEda pelo
Prof, Correia Nevos. No enlanlo, eles já foram obieto dê uma determinação geocronológica pêlo método U/Pb e apre-
senlaram uma ¡dadê de 2.730 [¡a. (ft¡achado et a/. 1989b). Esta idade, conludo, é ¡ntermediária entre os Tonalitos Sa-

mambaia e os Gran¡tos Brumadinho do Complêxo l\4etâmórlico Bonfim Setentr¡onal (vêr Capítuto 5).

2 f2 - Os selores setentr¡onal e meridional deste complexo fotâm considerados por Herz (1970) como Domo de Bonlim
e Complexo Moeda, respectivamente,
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cApíTULo 3 - o coMpLEXo METAMoRFtco BoNFIM
SETENTRIONAL.

Apresentam-se, neste capítulo, a seqüência litoestratigráfica e as ca-
racterÍsticas principais do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.
Examinam-se a petrografia, textura, mineralogia e metamorfismo das
unidades litoestratigráficas deste segmento crustal. ldentifica-se o local
tipo de cada uma, fornecendo as razöes gerais de suas designações
toponlmicas.

3.1 - SEOÜÊNCIA LITOESTRAflGRÁFICA DO COMPLEXO METAMORFICO

BONFIM SETENTRIONAL.

O Complexo Metamórfico Bonfim, conforme foi discutido no capítulo

anterior, é o segmento siálico que aflora na regiäo compreendida entre a Serra da

Moeda, a leste, e a Serra dos Três lrmãos, a norte (Figura 2.1). Este complexo en-

globa, respectivamente, o Domo de Bonfim e o Complexo Moeda, como definidos por

Herz (1970).

Com base nos resultados obtidos no decorrer desta pesquisa, foi pos-

sível reconhecer, na porção setentrional deste complexo, oito unidades litoestratigráficas.

Estas unidades säo constituídas por vários tipos de rochas ígneas 3.t ou metamórficas

(Tabela 3.1), e a sua distribuiçäo geográfica pode ser observada no Anexo 1.2. Tais

unidades foram definidas a partir das observações gerais de campo e do estudo petro-

gráfico. Esta caracterização preliminar, assim como o ordenamento cronológico geral das

unidades, foram confirmados, posteriormente, pela litogeoquímica (Capítulo 4) e geo-

cronologia (Capítulo 5).

Os nomes atribuídos às unidades da seqüência litoestratigráfica do

Complexo Metamódico Bonfim Setentrional, no caso de unidades já conhecidas (e.9.

Gnaisses Alberto Flores e Gnaisses Souza Noschese), são aqueles de Herz (1970).

Para as unidades recém introduzidas, ou redenominadas, os seus nomes foram extraí-

dos do seu local tipo e/ou proximidades, utilizando como referência toponímica as fo

3.1 - R nomenclatura das rochas ígneas utilizada pelo autor, segue as recomendações de Streckeisen (1976 e 1979).



Tabela 3'1 - seqüência l¡toestratigraficâ do complexo Metamórtico Bonfim setentrional.
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lhas topográficas regionais editadas pelo IBGE, na escala 1:25.000 (e.9. Fecho do Funil,

lbirité, São Sebastião das Águas Claras, Brumadinho, Piedade do Paraopeba e Lagoa

Grande).

Oportunamente, cada uma destas uniades será descrita petrografica-

mente (item 3.3) e/ou caracterizada geoquímica- (Capítulo 4) e geocronologicamente

(Capítulo 5).

3.2 . CARACTERíSflCAS GERAIS DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM

SETENTRIONAL.

3,2,1 . LIMITES E CONTATOS GEOLOGICOS.

O contato geológico do Complexo Metamórfico Bonfim é feito a norte

com os metassedimentos da Formação Moeda (Grupo Caraça do Supergrupo Minas; Fi-

gura 3.1 e Anexo 1.2). Este contato geológico, entretanto, somente foi observado na

localidade denominada de "Fecho do Funil", situada a norte de Brumadinho, nas mar-

gens do Rio Paraopeba e/ou no corte da ferrovia (Ponto CF3; Anexo 1.1).

Neste ponto, observa-se, claramente, duas orientalções estruturais diver-

gentes. As rochas do complexo mostram uma marcante foliação milonítica NS e os

metassedimentos da Formação Moeda exibem uma xistosidade N60E-N80E mergulhando

para NW, paralela ao contato. Pontua-se, ainda, nestas imediações, algumas faixas milo-

níticas (s./.), instaladas nas rochas do complexo metamórfico, e paralelas ao contato

com as supracrustais, De maneira gsral, todos os tipos petrográficos encontram-se bas-

tantes alterados. Afora este local, uma pronunciada cobertura de canga (e/ou laterita) é

encontrada por toda borda norte, recobrindo o contato geológico do Complexo Meta-

mórfico Bonfim Setentrional com a seqüôncia supracrustal. Em alguns loca¡s, esta co-

bertura adentra aos domínios do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional e é explo-

rada comercialmente.

Para oeste (Figura 3.1; Anexo 1.2), o contato geológico do Complexo

Metamórfico Bonf¡m Setentrional é feito com os mêtassedimentos do Grupo Nova Lima

(Supergrupo Rio das Velhas). Novamente, uma extremada faixa de alteraçáo permeia a

zona de contato. Neste percurso, de N para NWW, são observados uma sucessäo de

traços de falha (Figura 3.1), ao longo do contato entre as duas unidades, Localmente

são encontrados milonitos. Para sudoeste e sul o complexo lem continuidade aparente

e extrapola a regiáo investigada neste fabalho.
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Para nordeste e leste (Figura 3.1; Anexo 1.2), o contato geológico é
feito principalmente com as rochas do Supergrupo Rio das Velhas, represontadas res-
pectivamente pelos metassed¡mentos do Grupo Nova Lima e pela seqüência vulcano se-

dimentar do Grupo Quebra Ossos (Cf. Schorscher 1988). Subordinadamente, este con-

tato geológico também ocorre com as rochas do Supergrupo Minas, representadas pelas

rochas da Formação Moeda.

Figura 3.1 - ceologia do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional e adiacênc¡as, de
acordo com o mapa geológ¡co do IGA (1982), Folha Brumadinho 1 :50.000 (simplificado).
Simbologia: 1 - Esfadas; 2 - Rio Paraopeba; 3 - Contatos geológicos; 4 - Traços de
falha; 5 - Zonas de cisalhamento; 6 - Diques máficos; 7 - Supergrupo Minas; 8- Su-
pergrupo R¡o das Velhas; 9 - Complexo Metamórf¡co Bonfim Setentrional. Cidades: ARN
- Aranha; BMO - Brumadinho; PPB. Piedade do Paraopeba.

Em alguns locais do contato com as rochas do Supergrupo Rio das

Velhas é possível observar uma série de indicadores cinemáticos (e.g. Pontos Ll14;

Anexo 1.1), relacionados à uma fase de inversão tectônica, que teria empurrado a se-

qüência supracrustal do Supergrupo Rio das Velhas sobre o complexo metamórfico. No-

vamenle, prevalece uma situaçâo de forte intemperismo na região limítrofe ao contato

geológico.

Para sudeste o complexo metamórfico está novamente em contato com
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os metassedimentos da Formação Moeda (Figura 3.1; Anexo 1.2). Os ind¡cadores cine-
máticos indicam uma natureza normal para este contato geológico, implicando num mo-
vimento ascencional do Complexo Metamórfico Bonfim, em relação ao Supergrupo Mi-

nas. No trajeto de NE para SE são observados novamente uma série de traços de fa-
lha paralelos e/ou transversais ao contato geológico entre o complexo Metamórfico

Bonfim e a seqüência supracrustal. Em alguns locais (e.g. no ramal rodoviário que liga a
cidade de Moeda à BR 040, ao sul da área investigada neste trabalho) é possível ob-
servar rochas não alteradas, tanto do complexo metamórfico (e,g, Granitóide Mamona),
quanto da seqüência supracrustal (e,g. Quartzito Moeda).

3.2.2 - FEtçOEs cEOLóctcAs |NTERNAS.

lnúmeros tipos de feiçóes geológicas podem ser encontradas nas rochas
do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Nesta seçäo, seráo tratadas aquelas

mais expressivas na escala deste trabalho, referentes à foliaçáo milonítica, zonas de
cisalhamento, diques e/ou corpos intrusivos, xenólitos e lestemunhos da seqüência su-
pracrustal.

3.2.2.1 - FOLTAçÃO MTLONíTICA.

O Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional está caracterizado interna-
mente por uma foliação milonítica (Sn+l; Foto 3.1), geralmente dê alto ângulo, cuja
orientação é predominantemente NS (F¡gura 3.2C)3.2. Os indicadores cinemáticos desta
foliação indicam um movimento de natureza sinistral.

Este cisalhamento pode, em muilos caso, transpôr o bandamento gnáis-

s¡co (Figura 3.24¡s's 6" unidade litoestratigráfica Alberto Flores (Foto 3.2), reorientando
os eixos das dobras contidas no bandamento anterior (S.; F¡gura 3.28)3.4.

3'2 ' observa'se nests d¡agrâma que âs dobras da lol¡âção milonít¡ca Sn+l dispöem-sé âo longo de uma guùlanda,
admit¡ndo um dobramento com eixos E-W, vert¡calizados.

3'3 - Notu-"", nesta d¡agrama, a concentração de dois máximos no quadrantê sW, sêndo um delês mais próximo da
orienlaçåo NS €, o outro, ma¡s próximo da oriêntação EW. Estes miíx¡mos demonstram duas or¡entaçóes preferencia¡s
para o referido bandamentol a primeira delas d aproxlmadamênte NS com mergulho de 25"-30' para W; a segunda tem
or¡entação aprox¡madamente NTOo-8O.W ê mergulho de 35'-40" para sul. Esta disk¡buição de polos permite dsfinir uma
guiflanda, cuio eixo do dobramento tem uma or¡entação N3O"E e um caimento de 2Oo,

3 4 ' Nolu-"", neste diagrama, que a d¡sposiçâo dos ê¡xos ocorre ao longo de um ckculo máximo, o quê demonstra a
compat¡bil¡dade de um mecanismo de c¡sâlhamênto na geração dêsla fol¡ação.
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lnternamente à foliação milonítica dos gnaisses Alberto Flores são en-

contradas pequenas dobras apertadas, com charneiras espessadas e flancos adelgaça-

dos, conforme pode ser observado no canto direito superior da Foto 3.3. Este cisalha-
mento (Sn*l), por seu turno, é truncado por um dique de granito (Granito Brumadinho;
Fotos 3.2 e 3.3), que invade os Gnaisses Alberto Flores no ponto DJB (Anexo 1.1).

. _:á.'

¡J

Foto 3.1 - Aspecto geral de uma zona de cisalhamento NS sinistral (Sn*l) instalada
nos Gnaisses Souza Noschese (Ponto JG1; Anexo 1.1).

Afora esta foliação milonítica, uma outra foliação de cisalhamento

(Sn*d, a qual se apresenta também de alto ângulo mas com movimento normal e cará-

ter regional menos penetrativo, permeia todo Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

A sua feição mais notável, nas rochas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional,

pode ser observada no Ponto DJB (Anexo 1.1) pelo arqueamento e fraturamento do di-

que de Granito Brumadinho (Foto 3.3).

Esta foliação também aparece em outros locais e unidades litoestratigrá-

ficas do Quadrilátero Ferrífero como é o caso, por exemplo, do contato da Formação

Moeda com o Granitóide Mamona, na estrada para a Cidade de Moeda (Endo & Nalini

Jr. no prelo; Hippertt et al. no prelo) e, também, nos metassedimentos do Supergrupo

Minas (Chemale et al. 1991; no prelo).



Figura 3.2 - Diagramas de isofreqüência das principais estruturas tectônicas do Com-
plexo Metamórf¡co Bonfim Setentrional, plotadas em estereogramas de igual área
(Schmidt-Lambert), hemisfér¡o ¡nferior. S¡mbologia: A Bandamento gnáissico (Sn); B -
eixo de dobras do bandamento gnáissico; C - foliação m¡lonft¡ca (S n+1).

3,2,2,2 - ZONAS DE CISALHAMENTO,

lnúmeras zonas de c¡salhamento, preferencialmente NS, estão espalha-

das por todo Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, Estas zonas possuem espes-

suras variadas, de milimétricas (e.9. Foto 3. 1) a métricas. A sua extensäo também é va-

riada, mas a identificação de sua cont¡nuidade no campo é prejudicada pelo manto de

intemperismo reinante na região.

Estas zonas são constituídas por milonitos (s./.), geralmente muito alte-

rados ou saprol¡tos (Foto 3.4). A sua regularidade nos gnaisses é, algumas vezes tão



41

marcante, que a feição geral sugere, localmente, uma intercalação "metassedimentar'8.s.

Foto 3.2 - Bandamento félsico/máfico (Sn) dos Gnaisses Alberto Flores sendo transposto
pela foliação de cisalhamento NS (Sn+l), gerando um novo e delgado bandamento mi-
neralógico (Ponto DJ8; Anexo 1.1). Notar um veio granltico (Granito Brumadinho), na
porção inferior da foto, truncando a foliação de cisalhamento NS (Sn*r).

A frequência das zonas de cisalhamento é muito acentuada na porção

nordeste da área, nas proximidades do contato com o Supergrupo Rio das Velhas. Fato

este, aliás, já assinalado no mapa geológico do IGA (1982; ver Figura 3.1).

Também nesta área ocorre uma marcante intercalação entre milonitos

(s./.) saprolíticos e saprolitos provenientes dos Anfibolitos Candeias ffabela 3.1¡e'0. Es-

tes dois saprolitos são, à primeira vista, muito semelhantes. O saprolito proveniente dos

milonitos mostra uma xistosidade reliquiar bem pronunciada, semelhante àquela encon-

3'5 ' Freqüentemente, os complexos mêtamól¡cos da região do Quadrilátero Ferrífero, tem sido considerados como uni-

dades parader¡vadas (e.9. Herz 1970; Gomes 1985). Herz (1970) descreve, inclusive, metassed¡mentos intercalados nos
gnaisses do Complexo Metamórfico Bonfim. Contudo, é provável que estes milonitos ls./.) alterados, correspondam a tais

intercalaçóes metassed¡mentares, pois nenhuma feição desta natureza foi enc-ontrada no âmbito da região investigada

nesta lese.

3'6 Esta família de anfibolitos, embora disseminada por todo Complexo Metamólico Bonfim Setentrional, é muito fre-
quenle na sua porção or¡ental.



trada nos saprolitos anfibolíticos. Do mesmo modo, a
praticamente a mesma. No entanto, a sua distinçäo é

suas densidades relativas. Como esperado, aqueles de

mais densos que os de origem milonítica.
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cor de alteraçäo de ambos é

possível pela comparação de

origem anfibolítica são sempre

3.3 - A foliação milonítica (Sn*1; sinistral) impressa nos Gnaisses Alberto Flores
(Ponto DJ8; Anexo 1.1), aprasentando pequenas dobras apertadas no canto superior di-
reito da foto e truncada por um dique do Granito Brumadinho. Este dique, por sua
vez, encontra-se suavemente dobrado e fraturado pela foliação (S n*e), superimposta.

3.2.2.3 - CORPOS INTRUSIVOS.

Outra feição muito comum no Complexo Metamórfico Bonfim Setentrio-

nal é a pluralidade composicional dos corpos intrusivos. Estes corpos variam desde di-

ques centimétricos/ métricos de diabásios, metadiabásios, anfibolitos, pegmatitos, quartzo

leítoso ou granitóides (e.g. Fotos 3.3 e 3.5), até grandes corpos de metadiabásios ou

granitóides (e.9. Tonalito Samambaia; Anexo 1.2).

As relações gerais entre estes corpos intrusivos e as encaixantes, a ní-

vel de afloramento, podem estar totalmente preservadas. É o caso, por exemplo, dos

Pontos DJB e MLB (Anexo 1.1) onde ocorrem, respectivamente, diques de Granito Bru-

madinho (Fotos 3.3) e Anfibolito Candeias (Foto 3.5).
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Foto 3.4 - Aspecto geral de uma zona de cisalhamento, instalada nos Gnaisses Souza
Noschese e constituída por milonitos (s./.) alterados (Ponto Kl12; Anexo 1.1).

lsto, porém, náo auxilia muito no caso dos diques máficos, pois o con-
junto de matacöes encontrados num determinado local não expressa a continuidade ta-

bular do corpo. Maiores agravantes têm lugar nos corpos mais estreitos, onde a fotoin-
terpretação opera com baixa resolução.

De qualquer maneira, toda porção setentrional do Complexo Metamórfico

Bonfim encontra-se pontilhada por variados diques. Os de natureza máfica são predomi-

nantes e constituem, pelo menos, quatro gerações distíntas (e.g. Tabela 3.1).

3.2.2.4 - XENÓL|TOS.

De maneira geral corpos intrusívos do Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional carregam xenólitos da rocha encaixante (Foto 3.6). Este tipo de feição as-

sume importância fundamental na formulação de uma seqüência litoestratigráfica (e.g.

Carneiro 1985; Carneiro et al. 1989).

Freqüentemente estes xenólitos constituem o único registro de campo

das relaçõeslitoestratigráficas entre duas unidades. É o caso do Ponto lH15 (Anexo 1.1)
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onde é possível observar, nos Gnaisses Souza Noschese, alguns xenólitos gnáissicos

cinzentos, muito semelhantes às bandas máficas dos Gnaisses Alberto Flores (Foto 3.7).

Foto 3.5 - Dique de Anfibolito Candeias intrusivo no Tonalito Samambaia (Ponto ML8;
Anexo 1.1).

3.2.2.5 . SUPRACRUSTAIS.

Em alguns locais do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, como é
o caso dos Pontos EL1O, Elz, EL17, HKl, HKl1 e lKl (Anexo 1.1), é possível encon-

trar restos da seqüênciasupracrustal embutidos nos Gnaisses Alberto Flores (Anexo 1.2).

Estes testemunhos são constituídos por terrenos xistosos, muito alterados, de cor

avermelhada intensa, e já foram correlacionadas ao Supergrupo Rio das Velhas pelo

IGA (1982, Folha Brumadinho 1:50.000). As relaçõesde contato com os gnaisses cir-

cundantes, entretanto, são mascaradas pelo pronunciado regolito.

3.3 - PETROGRAFIA DAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DO COM-

PLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL.

A petrografia das unidades litoestratigráficas do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional, apresentada a seguir, obedece a ordem cronológica das unidades,
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a partir daquela mais antiga.

Foto 3.6 - Dique de Granito Brumadinho encaixado nos Ganisses Alberto Flores e
apresentando xenólitos da rocha encaixante (Ponto DJ8; Anexo 1.1).

3.3.1 . GNAISSES ALBERTO FLORES.

Säo rochas cinzentas, bandadas (Fotos 3.2, 3.3, 3.6 e 3.8), faneríticas,

eqüigranulares, de granulação média a grossa. A sua composiçäo química é, predomi-

nantemente, trondhjemítica (Figura 3.3). O seu bandamento mineralógico (Sn) é com-

posto por bandas félsicas de feldspatos e quartzo, alternadas com bandas máficas de

biotita e/ou clorita.

Os Gnaisses Alberto Flores são as rochas mais deformadas do Com-

plexo Metamórfico Bonfim Setentrional, apresentando estruturas anteriores à foliação de

cisalhamento regional NS (Sn*ri Fotos 3.2 e 3.3) de idade Arqueana. Além disto, estes

gnaisses encontram-se localmente migmatizados e/ou invadidos por variados tipos de

intrusivas félsicas ou máficas, metamorfizados ou não.
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Foto 3.7 - Lajedo de Gnaisses Souza Noschese apresentando xenólitos gnáissicos cin-
zentos, semelhantes às bandas máficas dos Gnaisses Alberto Flores (ponto lH15; Anexo
1.1).

3.3.1.1 - LOCAL Ttpo E DtsTRtBUtçAO.

O local tipo destes gnaisses, como proposto por Herz (1970), está loca-
lizado próximo à estação ferroviária "Alberto Flores" (Ponto EJ12; Anexo 1.1). Ali, os
gnaisses em discussão afloram, respectivamente, num corte ao longo da ferrovia e

também sob a forma de alguns matacões gnáissicos, espalhados pelas redondezas.

Estes afloramentos, contudo, não representam as melhores ocorrências
dos Gnaisses Alberto Flores no âmbito do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrio-
nal. Exposições de natureza mais abrangente, inclusive com rochas menos afetadas pe-
los processos intempéricos, foram encontradas em vários outros locais. É caso, por
exemplo, de uma pedreira desativada, situada a 4,5 km sudeste de Brumadinho, na
estrada para Bonfim (Ponto DJg, Anexo 1.1, Fotos 3.2, g.g e 3.6).

Neste local, além de mostrarem relações litoestratigráficas inequívocas
com outras unidades do complexo (Fotos 3.3 e 3.6), os Gnaisses Alberto Flores osten-
tam, ao mesmo tempo, algumas de suas estruturas tectônicas mais significativas e cro-
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nologicamente relacionadas, como é por exemplo a sua foliação de cisalhamento NS

(Fotos 3.2 e 3.3). Por isto, este ponto será, doravante, considerado como local tipo dos

Gnaisses Alberto Flores. Todavia, em obediência às normas da nomenclatura estratigrá-

fica manter-se-á a designação de Gnaisses Alberto Flores para esta unidade, como pro-

posta por Herz (1970).

Foto 3.8 - Bandamento mineralógico félsico/máfico (Sn) caracterÍstico dos Gnaisses Al-
berto Flores (Ponto FKB; Anexo 1.1).

Os Gnaisses Alberto Flores são encontrados em vários outros locais do

Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Citam-se, como exemplo, as ocorrências no

leito do Ribeiráo Aranha, na localidade de mesmo nome, a sudoeste de Brumadinho

(e.g.Pontos lls, HK10; Anexo 1.1); à montante do Rio Paraopeba (e.g.Pontos FK8,

GM13; Anexo 1.1) e a sul de Brumadinho (e.g.Ponto BLS; Anexo 1.1).

A distribuiçáo desta unidade (Anexo 1.2) segue grosseiramente a propo-

siçáo de Herz (1970), ostentando um domínio quase centralizado no âmbito do Com-

plexo Metamórfico Bonfim Setentrional (ver também Figura 2.1). A sua área de exposi-

ção, contudo, abrange um espaço territorial maior, avançando sobre os Gnaisses Souza

Noschese de Herz (1970), com os quais estão em contato geológico inferido a norte e

a noroeste.
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Para leste e sudeste, os Gnaisses Alberto Flores estão em contato

geológico inferido com o Supergrupo Rio das Velhas e com os Tonalitos Samambaia,
que lhe são intrusivos.

A: Tonalito
B: Granodiorito
C : Ada¡re I l-i to
D: Trondhj enito
E: Granito

Albita OrtocIásio

Figura 3.3 - Classificação química das unidades félsicas do Complexo Metamórfico
Bonfim Setentrional, segundo o diagrama Anort¡ta-Albita-Ortoclás¡o dê O'Connor (1965),
mostrando o campo dos tonalitos (A), granodior¡tos (B), quartzo monzonitos (C),
trondhjemitos (D) a granitos (E). Simbologia: Gnaisses Alberto Flores (cfrculo); Gnaisses
Souza Noschese (quadrado); Tonalitos Samambaia (losango) e Granitos Brumadinho
(cruz).

3.3.1.2 - TEXTURA.

A textura dos Gnaisses Alberto Flores é tip¡camente granoblástica a

xenoblástica, caracterizada por cristais subédricos a anédr¡cos de plagioclásio e microclí-

nio e quartzo anédrico intersticial (Fotomicrograf ia 3.1). Localmente, cristais maiores

(subédricos a anédricos) de plagioclásio e microclínio, podem configurar uma lextura

porfiroblástica reliquiar. A biotita é subordinada e desenvolve filmes e/ou bandas pela

matriz quartzo-f eldspát¡ca.



Fotomicrografia 3.1 - A) Textura granoblástica a xenoblástica dos Gnaisses Alberto Flo-

res, mostrãndo cristais anédricos de plagioclásio e microclínio, com quartzo anédrico in'
tersticial e leitos de biotita castanha (aumento de 26 vezes). B) Mesma feição sob po-

larizadores descruzados (Ponto DJ8; Anexo 1.1).



3.3.1.3 - MINERALOGIA.

O plagioclásio é o principal constitu¡nte em volume destas rochas e

mostra cr¡stais subédricos a anédricos, zonados, gem¡nados segundo Carlsbad e albita.

Na maioria dos casos, a geminaçäo polissintética está deformada e apresenta variadas

curvaluras. De maneira geral, os plagioclásios eståo parc¡almente substituídos por uma

massa pulverulenta de epídoto granular e ser¡cita em finas palhetas. Esta saussuritiza-

çäo, todavia, não é generalizada e pode variar de crlstal para cristal e de -amostra para

amostra. Do mesmo modo, uma substituiçáo interlamelar para calc¡ta pode ser obser-

vada no mineral em questáo. lnclusões de biot¡ta castanha ou quartzo globular são fei-

ções comuns. Em alguns casos, o plagioclásio é antipertÍtico com inclusóes de microclí-

nio.

O microclínio, em quantidade subord¡nada ao plagioclásio, exibe cristais

essenc¡almente anédricos com geminação tartan e variados t¡pos de filmes pertiticos. Os

seus cr¡stais, via de regra, são sempre límpidos. Contudo, os crista¡s maiores podem

apresentar alguma seric¡tização nos filmes pertíticos mais desenvolvidos. O microclínio

apresenta ainda inclusões de quartzo globular e, também, diminutos cristais de plagioclá-

sio geralmente saussuritizados. A mirmequita é uma feiçáo comum, crescendo nas inter-

faces feldspáticas.

O quartzo é o terceiro componente em volume nestas rochas e exibe

cristais anédricos intersticia¡s com extinção ondulante e localmente recristalizados.

A biot¡ta é o mineral varietal destas rochas. Ela exibe pleocroísmo

castanho, castanho esverdeado, sendo mais freqüentemente observada em filmes e/ou

bandas intersliciais assoc¡adas a titanita granular, ou como lamelas bem desenvolvidas

na matr¡z quartzo feldspática. Neste caso, é comum a presença de agulhas de rutilo nas

lamelas da biotita. Localmente, este minoral mostra transformaçáo para clorita verde, in-

color e/ou epídoto granular. A total clorif¡zaçáo das biotitas, assim como uma saussuri-

tização mais intensa dos plag¡oclásios, no entanto, podem ser feições generalizadas e lo-

ca¡s, como é o caso de algumas amostras do Ponto DJ8-1 (Anexo 1 .1). Neste mesmo

local, as amostras mais cisalhadas apresentam espessos filmes de epídoto granular

associado à sericita, com clorita subordinada. Aliás, o volume de sericita e/ou epÍdoto é

substancialmente mais expressivo quando a rocha apresenta-se mais cisalhada.

T¡tanita, apatita e zircão såo os acessórios principais. Os minera¡s opa-

cos são acessórios de pouca freqüência, podendo estar ausentes em determinados ca-
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sos. Em outros, mostram cristais anédricos corroídos e bordejados por titanita granular.

Este mineral, por sua vez, está preferencialmente associada a biotita, mostrando cristais

anédricos granulares. Localmente, podem exibir cristais subédricos na matriz.

O zircão apresenta-se em cristais idiomódicos, inclusos no quartzo ou

nos feldspatos. Mais raramente, podem estar associados a biotita. Feições de núcleo e
sobrecrescimento são freqüentemente observadas nos cristais de zircão. A apatita mostra

cristais idiomórficos, de variados tamanhos, inclusos na matriz quartzo-feldspática.

Epídoto, clorita, sericita e carbonatos são minerais secundários, cres-

cendo sobre a paragênese principal.

3.3.1.4 . METAMORFISMO.

A paragênese principal dos Gnaisses Alberto Flores (plagioclásio t mi-

croclínio t quartzo + biotita castanha) refere-se, certamente, ao último evento tectôno-

termal de fácies anfibolito submetido a estas rochas.

Uma idade arqueana

evento tectôno-termal que a produziu,

U/Pb em zircöes destes gnaisses e,

(Ver discussäo detalhada no Capítulo

para esta paragênese e, conseqüentemente, para o

pode ser deduzida dos resultados geocronológicos

em zircões e titanitas, dos Tonalitos Samambaia

5, item 5.4).

Todavia, sobre esta paragênese príncipal desenvolve-se paragêneses se-

cundárias (clorita t saussurita t epidoto t calcita), que são indicativas de reequilí-

brios retro-metamórlicos posteriores, que foram impostos ao Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional. Neste particular, estes minerais, estão disseminadas por todas as

unidades litoestratigráficas do complexo em discussão.

3,3.2 - ANFIBOLITOS PARAOPEBA.

Os Anfibolitos Paraopeba säo rochas melanocráticas, densas, faneríticas,

eqüigranulares, de granulaçáo média, muito foliadas. A sua composição químíca é de

natureza essencialmente basáltica (Figura 3.4). Estes anfibolitos säo encontrados no inte-

rior dos Gnaisses Alberto Flores e afloram, normalmente, como enclaves ou diques má-

ficos rompidos e boudinados (Foto 3.9). Quando localizados em zonas de cisalhamento,

estes anfibolitos adquirem um aspecto xistoso, com a substituição da hornblenda por

biotita.
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3.3.2.1 - LOCAL TtpO E D¡STR|BUIçÃO.

O local tipo desta família de anfibolitos é Ponto FN1 (Anexo 1.1), si-

tuado na porção meridional da região pesquisada, nas proximidades do Rio Paraopeba.
Na ausência de uma designação toponímica mais específica para este local tipo, o
nome da unidade foi tomado do acidente geográfico mais próximo - Rio Paraopeba -

que, por sua vez, é o curso fluvial mais expre""¡vo, que drena o Complexo Metamórfico
Bonfim Setentrional.
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Figura 3.4 - Classificaçáo quÍmica das unidades máficas do Complexo Metamórfico
Bonfim Setentrional segundo a proposta de De La Roche et al. (1980; com as modifi-
caçõesde Bellieni et al. 1981). A nomenclatura dos campos é a seguinte: 1 - Basanito;
2-Basaltoalcalino; 3-Basaltotransicional; 4- Basaltotholeítico; 5-Tefrito; 6-
Hawaito; 7 Lati-basalto; 8-Andesi-basalto; 9-Mugearito; 10- Latito; 11 - Lati-ande-
sito; 12 - Andesito; 13 - Traquito; 14 - Quartzo traquito; 15 - Quartzo latito; 17 - Da-
cito; 17 Álcali-riolito; 18 Riolito e 19 - Riodacito. Simbologia: Anfibolitos Paraopeba
(losangos); Anfibolitos Candeias (quadrados); Metadiabásios Conceição de ltaguá
(triângulos) e Diabásios Santa Cruz (círculos).

Estes anfibolitos são encontrados

domínio dos Gnaisses Albedo Flores, na forma

drns (Foto 3.9; Ponto lL5; Anexo 1.1).

em vários outros locais, no âmbito do

de matacóes, diques rompidos ou bou-
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3.3.2.2 . TEXTURA.

A textura dos Anfibolitos Paraopeba varia de nematoblástica a granone-

matoblástica. Esta textura está caracterizada, geralmente, por leitos alternados de horn-

blenda e plagioclásio, que mostram cristais subédricos a anédricos poligonizados, com

junções tríplices (Fotomicrografia 3.2). O quartzo é anédrico intersticial ou aparece como

gotas na hornblenda ou no plagioclásio.

Foto 3.9 - Aspecto geral de afloramento dos Anfibolitos Paraopeba, mostrando frag-
mentos boudinados pela foliação de cisalhamento (Sn*l) dos Gnaisses Alberto Flores
(Ponto lLS; Anexo 1.1).

3.3.2.3 . MINERALOGIA.

A hornblenda castanha e/ou verde acastanhada é o constituinte principal

dos Anfibolitos Paraopeba. Este mineral mostra cristais subédricos a anédricos, poligoni-

zados e estäo, via de regra, preservados das alterações secundárias. Contudo, nas

amostras mais miloníticas a hornblenda exibe transformação para biotita e/ou clorita.

Neste caso, o epídoto, em cristais anédricos, ocorre associadamente.



Fotomicrografia 3.2 - A) Textura nematoblástica a granonematoblástica dos Anfibolitos
Paraopeba, caracterizada por leitos alternados e constituídos por cristais subédricos a

anédricos de hornblenda e plagioclásio, com quartzo e minerais opacos intersticiais
(aumento de 26 vezes). B) Mesma feição sob polarizadores descruzados (Ponto lJ12;

Anexo 1 .1).
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Outra feição pertinente às hornblendas, muito embora seja um fato ra-

ríssimo, é presença de raras inclusões anédricas de plagioclásio (totalmente saussuritiza-

das) e quartzo.

O plagioclásio é o segundo componente em volume dos Anfibolitos Pa-

raopeba e apresenta-se, nestas rochas, em cristais essencialmente anédricos, poligoniza-

dos e geminados segundo albita e Carlsbad. Este mineral encontra-se geralmente

transformado para uma massa pulverulenta, constituída por epídoto granular-e sericita.

O quartzo é um mineral muito raro nos Anfibolitos Paraopeba e mostra

cristais anédricos poligonizados com extinção ondulante e associado principalmente aos

plagioclásios.

A biotita acastanhada pode ser um mineral frequente nas amostras

mais cisalhadas. Neste caso, desenvolve-se às custas da hornblenda e pode estar as-

sociada à clorita. Outras vezes, exibe finas palhetas nos leitos anfibolíticos.

Os opacos têm geralmente formas anédricas, com aspecto corroído e

estão bordejados por grãos anédricos de titanita. Outras vezes, podem ocorrer no inte-

rior dos cristais de hornblenda, exibindo feições esqueletiformes e/ou preenchendo as

fraturas do seu hospedeiro.

A titanita é um mineral acessório muito frequente. Ela ocorre em agre-

gados multigranulares anédricos, bordejando os minerais opacos, ou como cristais mais

desenvolvidos, embora anédricos, associados à hornblenda. Apatita e o zircão säo ou-

tros minerais acessórios, mas têm ocorrência mais rara, na forma de pequenos cristais

prismáticos.

Sericita, epídoto e clorita

paragênese principal.

minerais secundários crescendo sobre asao

3.3.2.4 . METAMORFISMO.

A paragênese principal destes anfibolitos (hornblenda castanha t plagio-

clásio t quartzo) indica uma recristalização metamórfica relativa à fácies anfibolito. Pa-

ragêneses desta natureza estão preservadas nos Tonalitos Samambaia e Anfibolitos

Candeias (ver itens específicos).
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Os Anfibolitos Paraopeba apresentam também algumas paragêneses se-

cundárias (biotita castanha t clorita t saussurita). Estes minerais podem estar relacio-

nados às zonas de cisalhamento (especialmente a biotita), ou ao reequilíbrio mineral

retrometamódico que está disseminado por todo complexo (clorita t saussurita)'

De qualquer modo, estas paragêneses secundárias refletem, a princípio,

os processos tectônicos regionais que foram impostos, ao Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional, no decorrer do Proterozóico.

3.3.3 - GNAISSES SOUZA NOSCHESE3.7.

Os Gnaisses Souza Noschese são rochas quartzo-feldspáticas cinzen-

tas, geralmente foliadas e/ou bandadas (Foto 3.10), faneríticas, eqüigranulares de gra-

nulaçäo média. A sua composição química é granítica essencialmente (Figura 3.3).

Foto 3.10 - Aspecto geral dos Gnaisses Souza Noschese, ño seu local tipo, exi-

bindo a foliação milonítica NS (S n*r), (Ponto AJ6; Anexo 1.1).

3'7 Em v¡rlude de suas caracter¡sticas petrográficas gerais (e.g. textura, estrutura e composição), estas rochas ser¡am

melhor designadas de Metagranitos Souza Noschese. Todavia, apesar de raras, estes gran¡tóides tamþém mostram feiçoes

gnáissicas tipicas (e.g. bandamento minaralógico). Assim sendo, ateve-se à designação de Herz (1970).
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A foliação e/ou bandamento dos Gnaisses Souza Noschese possui, no

entanto, um caráter muito heterogêneo, conferindo desde feições tipicamente ígneas, até

bandamentos gnáissicos (miloníticos s./.). Entretanto, não observou-se nestes gnaisses,

qualquer feição tectônica reliquiar à foliação de cisalhamento NS (Sn*r), como aquelas

disseminadas pelos Gnaisses Alberto Flores (Fotos 3.2 e 3.8).

A composiçäo granítica e a ausência de estruturas tectônicas reliquiares

nos Gnaisses Souza Noschese, além de contrastantes com a composiçäo trondhjemítica

e o estilo tectônico dos Gnaisses Alberto Flores, indicam, ao mesmo tempo, a antece-

dência crustal destes últimos em relação aos primeiros. Do mesmo modo, as feições

miloníticas e/ou o bandamento mineralógico dos Gnaisses Souza Noschese, muito

contrastantes, com as feições tipicamente ígneas dos Tonalitos Samambaia, suportam a

antecedência crustal da unidade gnáissica em relação aos tonalitos.

3.3.3.1 - LOCAL T|PO E D|STRTBUTçAO.

Herz (1970) propõe como local tipo dos Gnaisses Souza Noschese,

alguns afloramentos situados nas proximidades da estação ferroviária homônima (e.9.

Ponto CG6; Anexo 1.1).Como no caso dos Gnaisses Alberto Flores, estes aflora-

mentos não são totalmente representativos da unidade em consideração. Além do mais,

ao longo de todo corte da ferrovia, entre a Estação Souza Noschese e o limite seten-

trional do Complexo Metamórfico Bonfim com o Supergrupo Minas, no Fecho do Funil

(Ponto CF3; Anexo 1.1), os Gnaisses Souza Noschese estão sempre alterados.

Todavia, uma pedreira inativa situada a 2,5 km a sul da localidade de

Conceição do ltaguá, conhecida como Pedreira Mendes Júnior (Ponto AJ6; Anexo 1.1),

reúne as exposições mais notáveis dos Gnaisses Souza Noschese no âmbito do Com-

plexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Por isto, será considerada, doravante, o local

tipo desta unidade.

A distribuição geográfica dos Gnaisses Souza Noschese (Anexo 1.2)

segue grosseiramente a proposição de Herz (1970), mas compreende um domínio ter-

ritorial menor (ver Anexo 1.2 e comparar com a Figura 2.1). Os contatos geológicos

desta unidade, com as demais do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, säo infe-

ridos por causa do vasto regolito presente na região.
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3,3.3.2 - TEXTURA.

Os Gnaisses Souza Nosches€ ostentam texturas granoblást¡cas pouco

recristal¡zadas (Fotom¡crograf ia 3.3), caracterizadas, em geral, por cristais anédricos de

microcfínio, plagioclásio e quartzo. Variações para texturas porfiroblásticas podem ser en-

contradas localmente. Neste caso, os porfiroblastos sáo de microclínio ou plagioclásio.

Nas amostras mais cisalhadas, a biolita e/ou moscovita desenvolve leitos ¡ntercafados

na matriz quartzoJeldspática.

3.3.3.3 - MINERALOGIA.

O microclínio é o principal constitu¡nte destas rochas, suplantando o
conteúdo de plagioclásio. Ele mostra cristais anédricos límpidos, com geminação tartan

e variados tipos de filmes pertíticos. Apesar de raros, alguns destes filmes, especial-

mente aqueles mais espessos, podem mostrar alguma sericitização. Ostentam ainda, fre-
qüentemente, inclusões globulares de quartzo, cristais anédricos de plagioclásio

(geralment6 saussur¡tizados) e palhetas de biot¡ta. lntercrescimento de quartzo vermicular

é feição comum no feldspato alcalino.

O plagioclásio mostra cristais anédricos, geminados segundo albita e

Carlsbad e com alguma zonal¡dade. Seus cristais estáo comumente saussuritizados com

raras inclusóes de biotita. Em alguns casos, o plagioclásio pode mostrar palhetas mais

desenvolvidas de sericita.

O quartzo é sempre anédrico intersticial com inclusões d€ b¡otita, exi-

bindo extinçäo ondulante.

Os minerais varietais são representados predominantemente pela biotita,

geralmente cloritizada e pela moscovita que, além de subordinada, pode estar ausente

em algumas oportunidades.

Em outras, embora mais raramente, o volume de moscovita suplanta a

b¡otita. De qualquer modo, a moscov¡ta mostra grandes palhetas interstic¡ais, comumente

associada a biotita. A sua freqüência é sempre mais expressiva nas amostras mais ci-

salhadas. A biotita, por sua vez, tem pleocroísmo acastanhado e mostra filmes intersti-

ciais envolvendo os feldspatos. A biotita apresenta agulhas de rutilo e cordões de tita-

nita anédrica. Amostras sem biotita são muito raras, mas neste caso, foram totalmente

substituídas por epídoto.



Fotomicrografia 3.3 - A) Textura granoblástica dos Gnaisses Souza Noschese, caracte-
rizada por cristais anédricos a subédricos de microclínio, plagioclásio e quadzo, com
leitos de biotita e moscovita (aumento de 26 vezes). B) Mesma feição sob polarizado-
res descruzados (Ponto AJ6; Anexo 1.1).
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Zucáo e apat¡ta sáo acessórios comuns. Todavia, os minerais opacos,

titanita e allanita são acessórios muito subordinados e/ou ocasionais. Opacos, por

exemplo, são raros e estáo associados à biotita clor¡tizada em formas anédricas e/ou

esqueletiformes. A sua incidência é maior nas amostras mais enriquecidas em biotita. O

mesmo acontece com a titanita que pode estar ausente em muitos casos. Todavia, nas

amostras mais enriquecidas em biot¡ta é possível encontrar titanita anédrica/ subédrica

matriz ou bordejando os minerais opacos. Allanita também é muito rara e aparece oca-

sionalmente, como é o caso das amostras do ponto MJ2 (Anexo 1 .1).

O zircão mostra pequenos cristais idiomórficos inclusos na matriz

quartzojeldspáticos com pleocroísmo acastanhado. Freqüentemente, este mineral encon-

tra-se assoc¡ado a b¡otita e/ou clorita.

Calcita, clorita, sericita e epídoto são produtos de alteração.

3.3.3.4 - METAMORFTSMO.

A paragênese princ¡pal dos Gnaisses Souza Noschese (microclínio t
plagioclásio t quartzo t biotita f moscovita) é compatível com a paragênese principal

dos Gnaisses Alberto Flores e Anfibolitos Paraopeba. Nesle caso, estas paragêneses

seriam remanescentes do grande episódio tectôno-termal de cristalização ígnea e/ou re-

crislal¡zaçáo metamórfica regional de fácies anfibolito, ocorrido no Arqueano Superior (ver

discussão no Capítulo 5).

As paragêneses secundárias envolvendo clor¡ta t saussur¡ta, indicam re-

equilíbrios posteriores, de natureza retrometamórf ica. Como discutido anter¡orm€nte, este

reequilíbrio mineral deve estar relacionado aos processos ;tectôn¡cos do Proterozóico.

3.3.4 . TONALITOS SAMAMBAIA

Sáo rochas leucocráticas de cor cinza a cinza escura, faneríticas, eqüi-

granulares, de granulaçäo média a grossa (Foto 3.11). A suâ composiçáo quím¡ca é es-

sencialment€ tonalítica (Figura 3.3).

Estes tonal¡tos ocorrem sob a forma de grandes lajedos e/ou matacöes,

exibindo aspectos ígneos francamente preservados (Foto 3.11). Localmente, estas ro-

chas podem apresentar a foliaçäo milonítica dþ normal (Sn*2) NS, bem desenvolvida.

Porém, jamais foi observado nestas rochas o bandamento gnáissico tÍpico dos Gnaisses

1
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Alberto Flores e/ou, ocasionalmente, dos Gnaisses Souza Noschese.

As relaçöes litoestratigráficas dos Tonalitos Samambaia com os Gnaisses

Alberto Flores são claras. No Ponto JL4 (Anexo 1.1), um dique estreito e cisalhada do

tonalito corta o Gnaisse Alberto Flores. Esta relaçäo temporal também foi confirmada

pela geocronologia U/Pb (ver Capítulo 5).

Foto 3.11 - Aspecto Ígneo dos Tonalitos Samambaia, exibindo textura fanerítica média
a grossa, caracterizada por cristais subédricos e mais raramente euédricos de plagioclá-
sio (Ponto MN10; Anexo 1.1).

Entretanto, as relações litoestratigráficas destes tonalitos com os Gnais-

ses Souza Noschese permanecem ate certo ponto em aberto, pois nenhuma evidência

imediata de campo (e.g. diques e/ou xenólitos) foi encontrada. Todavia, no Ponto ll6

(Anexo 1.1) situado nos domínios petrográficos dos Gnaisses Souza Noschese, pon-

tuam-se alguns matacões de Tonalitos Samambaia (Anexo 1.2). Este fato sugere, a

princípio, uma pequeno corpo dos Tonalitos Samambaia intrusivo nos Gnaisses Souza

Noschese.
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3.3.4.1 - LOCAL TtpO E DtSTRtBUtçÃo.

O local tipo dos Tonalitos Samambaia é o Ponto MN10 (Anexo I .1),

situado na porção sudeste da regiäo pesquisada, regiáo conhecida como Samambaia
(eiou Baneiro de Baixo). Este local tipo está situado no domínio aflorante mais signifi-

cativo dos Tonalitos Samambaia, onde estas rochas constituem um grande corpo intru-

sivo nos Gnaisses Alberto Flores (Anexo 1.2), Ali säo sncontrados matacões de tonalitos

não cisalhados, com textura hipidiomórfica preservada (Foto 3.1 1). Nesta ponto, mais
precisamente no topo do morro, encontra-se ainda um dique de Anfibolito Candeias, in-

trusivo nos Tonalitos Samambaia.

Os Tonalitos Samambaia também afloram em vários locais do Complexo
Metamórfico Bonfim Setentrional, de forma restrita, como diques intrusivos nos Gnaisses
Alberto Flores (e.9. Ponto JL4; Anexo 1 .1) ou pequenos corpos (e,g. Ponto 116; Anexo
1 .1). Neste último caso, a sua ocorrência no campo identif¡ca-se pela presença de al-
guns matacões.

Herz (1970) não relata a existência destes tonalitos nos domín¡os do

Complexo Metamórf¡co Bonfim Setentrional. Entretanto, de acordo com a sua classifica-

ção, esta unidade ostaria enquadrada no Grupo I (ver Tabela 2,2), a exemplo dos Gra-

nitóides Mamona (ex-Granoditorito de Moeda).

Finalmente, como nos casos anteriores, os contatos geológ¡cos dos To-

nalitos Samambaia, com as demais unidades litoestratigráficas do Complexo Metamórfico

Bonfim Selentrional e seqüências supracrustais do Quadrilátero Ferrífero (Supergrupos

Rio das Velhas e Minas), são inferidos,

3,3.4.2 . TEXTURA.

De maneira geral a textura destes granitóides é tipicamente hipidiomór-

fica (Fotomicrograf ia 3.4). Ela está caracterizada por cristais subédr¡cos a anédricos, e
mais raramente euédricos de plagioclásio e cristais anédricos de microclínio e quartzo. A

biotita é intersticial, assim como a hornblenda. A textura hipidiomórfica destes tonal¡tos

pode exibir variações locais para texturas miloníticas (s./.), nas amostras cisalhadas.



ri'
Iiir
\("

+l!r

I

r..' I
t

Fotomicrografia 3.4 A) Textura hipidiomórfica dos Tonalitos Samambaia, caracte-

rizada por cristais euédricos subédricos de plagioclásio com microclínio e quartzo in'
tersticiais (aumento de 26 vezes). B) Mesma feição sob polarizadores descruzados
(Ponto MN8; Anexo 1.1).
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3.3.4.3 - MINERALOGIA.

O plagioclásio é o principal constituinte em volume destas rochas. Ele

mostra cristais zonados e geminados segundo Carlsbad e albita. Está freqüentemente

saussuritizado para uma massa pulverulenta de epídoto e sericita. A intensidade dessa

saussuritização varia de cristal para cristal e de amostra para amostra. De maneira ge-

ral, os cristais menores e subédricos ostentam uma transformaçáo mais acentuada. Nas

amostras mais cisalhadas a saussuritização é intensa, com transformação quase completa

dos plagioclásios para epídoto. Em alguns casos, o plagioclásio pode mostrar cristais

anédricos de epídoto ou calcita bastante desenvolvidos. Todavia, ao contrário das outras

unidades do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, o volume de sericita nestas ro-

chas é muito subordinado e a transformação secundária dos plagioclásios é predominan-

temente para o epídoto. O plagioclásio mostra, ainda, inclusões de biotita castanha e,

mais raramente, de quadzo globular. Alguns cristais apresentam-se antipertíticos, exi-

bindo manchas anédricas de microclínio.

O microclínio é muito subordinado, perfazendo no máximo 10% em vo-

lume nestas rochas. Ele mostra cristais anédricos e muito raramente subédricos, com

geminação tartan e distribuição intersticial junto com o quartzo. Apresentam-se sempre

límpidos.

O quartzo é sempre anédrico intersticial e apresenta-se em mosalcos re-

cristalizados, com extinção ondulante.

Biotita e hornblenda säo os minerais varietais destas rochas. A biotita

castanha é o mais frequente, perfazendo em média acerca de 1oo/o em volume. Ela

mostra agregados lamelares com transformação para clorita verde, verde pálida ou inco-

lor, epídoto e grãos anédricos de titanita. A sua transformação secundária, no entanto,

ao contrário das demais unidades litoestratigráficas discutidas nesta tese, tem notada-

mente um predomínio para formação de epídoto incolor em detrimento a clorita. Este

mineral, por sua vez, é muito subordinado e pode estar ausente em algumas amostras'

Nas amostras mais cisalhadas a biotita pode formar leitos de espessura variável e, jun-

tamente com o epídoto granular, envolver os plagioclásios. Agulhas de rutilo são uma

feiçäo corriqueira nas biotitas dos Tonalitos Samambaia.

A hornblenda aparece em algumas amostras. Ele exibe pleocroísmo

castanho, amarelo pálido ou esverdeado. Em algumas amostras o volume de hornblenda

suplanta o volume de biotita e pode alcançar até 10 %. A hornblenda mostra, em al-



65

guns casos, uma grande quantidade de inclusöes aciculares muito delgadas, de cor
amarronzada.

Titanita, allanita, zircão e apatita são acessórios comuns. Contudo, os
Tonalitos Samambaia säo geralmente pobres em minerais opacos. Quando presente, os
minerais opacos mostram formas anédricas corroídas e/ou €squeletiformes associadas à
biotita e/ou hornblenda. De maneira geral, estão bordejados por t¡tan¡ta anédrica granu-
lar.

A titanita, pode mostrar também grandes cr¡sta¡s subédricos a euédricos
na matriz feldspática, além dos agregados granulares com a biotita, Em algumas amos-

tras (e.9. Ponto JL4-A) a titanita pode exibir agregados milimétricos com minerais opa-
cos corroídos no seu ¡nter¡or. Allanita é um acessório frequente e mostra cr¡stais zona-
dos, geminados e envolvidos por epídoto incolor. Estão geralmente associados à bio-

tita. O zircão mostra cristais idiomórficos de variadas dimensóes, preferencialmente as-
sociados a biotita. Não foram observados núcleos ou inclusóes nos cr¡sta¡s de zircäo.
Apat¡ta mostra cristais idiomórficos inclusos na matr¡z quartzo feldspática ou associados
a b¡ot¡ta.

Calcita, epídoto, sericita e clorita sáo minerais secundários crescendo
sobre a paragênese pr¡nc¡pal.

3,3.4.4 - METAMORFISMO.

A paragênese principal dos Tonalitos Samambaia (plagioclásio + quartzo

+ microclínio t hornblenda I biotita castanha) é, certamente, a paragênese original

destas rochas, quando de sua cristalização ígnea. Ela é compatível com as paragêne-

ses principais dos Anfibolitos Paraopeba (já citados) e Candeias (ainda não discutidos),

sêndo, este último, intrusivo na unidade em cons¡deração. Estas paragêneses estão rela-

cionadas ao grande episódio tectôno-termal que ocorreu nesta região no Arqueano Su-

perior (ver discussåo no Capítulo 5, item S.4).

As paragêneses secundárias (clorita f saussurita), indicam, à exemplo
dos casos anteriores, reequilibrios posteriores de natureza retrometamórf¡ca, impostos

ao Complexo Metamórf¡co Bonfim Setentrional no decorrer do Proterozóico.

J
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3.3.5 - ANFIBOLITOS CANDEIAS.

Os Anfibolitos Candeias são rochas melanocráticas, densas, faneríticas,

eqüigranulares a ineqüigranulares, de granulação média, apresentando localmente blasto-

fenocristais de plagioclásio. A composição química dos Anfibolitos Candeias é, essen-

cialmente, basáltica conforme pode ser observado na Figura 3.4.

Esta unidade anfibolítica é distinguida, com facilidade, dos Anfibolitos

Paraopeba. As diferenças mais ¡mediatas estão relac¡onadas às suas características

macroscópicas gerais (blasto-fenocristais de plagioclásio) e/ou microscópicas (hornblendas

poiquiloblásticas). Além destas feições, a sua forma de ocorrência e associação de campo

sáo outras evidências marcantes, pois esles anfibolítos afloram em diques bem preser-

vados de espessura variada e embutidos, predominantemente, nos Tonalitos Samambaia
(Foto 3.5).

Estas características petrográficas gerais, por outro lado, contrastam

signif icativamente com os Metadiabásios Conceição do llaguá e Diabásios Santa Cruz.

Estes metadiabásios e diabásios, conforme será visto nas seções específicas, sáo rochas

de reduzida recristalização metamórfica, exibindo, ainda, texturas ígneas, ao passo que

os Anfibolitos Candeias são rochas ma¡s recristalizadas e oriundas de um evento me-

tamórfico mais rigoroso, Neste sentido, as unidades mais jovens estão relacionadas à

evolução proterozó¡ca do complexo e tem a sua recristalização metamórfica s¡tuada

numa fácies de menor grau (ver seções específicas e discussão no Capítulo 5).

Outras d¡ferenças marcantes entre estas unidades diz respeito às suas

composiçóes químicas (ver Figura 3.4 e discussão no Capítulo 4).

3.3.5.1 - LOCAL TtpO E DISTRIBU|çAO.

O local t¡po desta unidade l¡toestrat¡gráf ica do Complexo Metamórfico

Bonf im Setentrional é o Ponto MLB (Anexo 1 .1), s¡tuado na regiáo conhecida como

Candeias. Ali, os Anfibolitos Candeias afloram num dique encaixado nos Tonalitos Sa-

mambaia (Foto 3.5). Embora a maior freqüência desta unidade tenha lugar na porçäo

oriental da área, onde ela está associada aos Tonalitos Samambaia e aos Gnaisses

Souza Noschese (ver Anexo 1.2), a sua ocorrência está disseminada por todo Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional.
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3,3.5.2 - TEXTURA.

A textura dos Anfibolitos Candeias é essencialmente granonematoblástica

(Fotomicrograf ia 3.5), caracterizada pela alternância de leitos de hornblenda e plagioclá-

sio em cristais geralmente poligonizados e com junções tríplices. A hornblenda, porém,

apresenta um aspecto poiquiloblástico, exibindo inúmeras inclusões anédricas de plagioclá-

sio e quartzo O plagioclásio, por sua vez, mostra-se mais raramente como blastoJe-
nocr¡stais mas, neste caso, estão intensamente saussuritizados

3,3.5.3 - MINERALOGIA,

A hornblenda esverdeada é o principal constituinte destes anfibolitos.

Este mineral ex¡be, de mane¡ra geral, um aspecto multigranular anédrico. Oulras vezes,

encontram-se recr¡stal¡zados e pontilhados por inúmeras inclusões anédricas de plagioclá-

sio ou, muito raramentÊ, de quartzo (Fotomicrografia 3.5). Transformaçöes secundárias

para biot¡ta castanha, clorlta ou epídoto, são feições comuns nas amostras mais cisa-

lhadas.

O plagioclásio, enquanto constituinte da matriz, exibe crista¡s anédricos,

zonados e geminados segundo albita e Carlsbad. Embora sejam geralmente límpidos

podem ser portadores de finos cristais idiomórficos de epídoto. Já os blastoJenocristais

mostram-se intensamente transformados, dando lugar à uma massa pulverufenta de

epídoto e ser¡cita.

O quarlzo é muito raro e ocorre como pequenos cristais anédricos poli-

gonizados nos leitos de plagioclásio, exibindo êxtinção ondulante, ou inclusos na horn-

blenda.

Os opacos mostram cristais anédricos de aspecto esqueletiforme, borde-
jados por cristais anédricos de titanita que, por sua vez, podem formar compridos cor-

döes granulares nas amostras ma¡s cisalhadas. Neste caso, esta feiçåo associa-se aos

leitos de hornblenda. Apatita em diminutos cristais idiomórficos é acessório comum.

Biot¡ta, clorita, seric¡ta e epídoto são minerais secundários. O epídoto

desenvolve-se, particularmente, sobre os plagioclásios exibindo cristais anédricos e, mais

raramente, sobre a hornblenda, conferindo a estes minerais um aspecto pulverufento ou

mosqueado. Este aspecto pulverulento nos plagioclásios é corroborado e intensificado

pela presença de sericita que ocorre em f¡nas palhetas geralmente associada ao epí



Fotomicrografia 3.5 A) Textura granonematoblástica dos Anfibolitos Candeias, ca-

racterizada por cristais subédricos e poiquiloblásticos de hornblenda (com inclusões de

plagioclásio, minerais opacos e quartzo) e cristais subédricos a anédricos de plagioclásio

intersticial (aumento de 104 vezes). B) Mesma feiçäo sob polarizadores descruzados
(Ponto MN6; Anexo 1.1).
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doto. A biotita, comumênte acastanhada, desenvolve-se a partir da hornblenda e, asso-

ciada a ela, tem lugar a clorita.

3.3.5.4 . METAMORFISMO.

A paragênese principal dos Anfibolitos Candeias (hornblenda t plagioclá.

sio f quartzo) corresponde, certamente, à paragênese original de sua primeira recristali-

zação metamórfica. Ela é compatível com a paragênese de alto grau de suas encai-

xantes mais frequentes (Tonalitos Samambaia e Gnaisses Souza Noschese) e também

com a paragênese dos Anfibolitos Paraopeba.

À semelhança das unidades anteriores, os Anfibolitos Candeias lambém

apresentam paragêneses minerais secundárias (clorila t saussurita) que estão relaciona-

das aos processos tectôno-termais de pouca intensidade, oriundos de condiçöes meta-

mórficas menos rigorosas que tiveram lugar no Proterozóico.

3.3.6 . GRANITOS BRUMADINHO,

Os Granitos Brumadinho são rochas de cor cinza clara, faneríticas,

eqüigranulares, de granulaçåo f¡na (Fotos 3.3 e 3.6) que afloram principalmente sob a
forma de diques dobrados ou não, de espessura variada, enca¡xados nos Gnaisses Al-

berto Flores ou Tonalitos Samambaia. Apresentam composição quím¡ca de natureza

essencialmente granítica (Figura 3.3).

3.3.6.1 - LOCAL TtpO E D|STR|BU|çÃO.

O afloramento mais espetacular dos Granitos Brumadinho tem lugar no

ponto DJB (Fotos 3.3 e 3.6), situado a 4,5 km SE de Brumadinho, na estrada para

Bonfim (Anexo 1 .1). Neste local, vários diques destes granitóides intrudem os Gnaisses

Alberto Flores, truncando a sua foliação milonítica NS (Sn*t). De acordo com estas ca-

racterísticas, Granitos Brumadinho constituem um marcador litoestratigráf ico seguro para

a foliação milonítica NS (Sn*1) dos Gnaisses Alberto Flores que, obviamente, é anterior

à intrusåo destes granitóides. Por outro lado, como estes granitos afloram sob diques

dobrados, eles seryem de controle para a idade máxima do evento posterior (ou even-

tos ?), que retomou este cisalhamento Arqueano.

Assim sendo, o Ponto DJB (Anexo 1.1) será, doravante, o local tipo

desta unidade do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Todavia, na ausência dê
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uma des¡gnação toponímica mais específica para este local, optou-se pelo nome da

local¡dade mais próxima, que é a cidade de Brumadinho.

Além do seu local tipo, os Granitos Brumadinho eslão disseminados por

todo Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, geralmente sob a forma de diques

(e.9. Ponto ML1 1 e MJ3; Anexo 1 .l ). Porém intrusöes graníticas relativamente maiores,

talvez semelhantes a uma bossa ou stock, são encontradas em outros locais, no do-

mínio petrográfico dos Gnaisses Alberto Flores. É o que acontece, por exemplo, nas

imediaçóes dos Pontos BL4 e DJ1 (Anexo 1.1), situados, respectivamente, a oeste do

povoado de Águas Claras, na regiáo sudoeste da área (Anexo 1.1), e a sul do local

tipo. No Ponto BL4 eståo expostos vários matacões dos Granitos Brumadinho, consti-

tuindo-se, a princípio, no maior domínío desta unidade, no âmbito do Complexo Me-

tamórfico Bonfim Setentr¡onal (Ver Anexo 1.2),

A existência deste magmatismo granÍtico já fora observada por Herz

(1970). Este autor menc¡ona a ocorrência de diques de granitóides no Complexo Meta-

mórfico Bonfim Setentrional, que foram enquadrados no seu Grupo lll (ver Tabela 2.2).

3.3.6.2 - TEXTURA,

Microscopicamente, a textura dos Granitos Brumadinho é do tipo fanerí-

tica xenomórfica ou aplítica (Fotomicrografia 3.6), caracterizada por cristais anédricos de

microclín¡o e plagioclásio, com quartzo anédrico intersticial mais subord¡nado. A biotita é
muito subordinada e ocorre, geralmente, como filmes intersticiais.

3.3.6.3 - MINERALOGIA.

O microclínio é principal constituinte em volume destas rochas. Ele

apresenta-se em cristais anédricos como geminação Carlsbad e taftan e variados tipos

de filmes pertÍticos. Seus cristais são sempre límpidos mas, nos filmes pertíticos mais

espessos, é possível observar epídoto granular e finas palhetas de sericita. lnclusões

globulares de quartzo é, também, um aspecto muito corriqueiro no f€ldspato alcalino.

Registra-se, ainda, a presença de intercrescimentos mirmequíticos ngste mineral.

O plagioclásio é o segundo componente em volume destas rochas. Ele

exibe cr¡stais anédricos zonados e geminados segundo Carlsbad e albita. A sua gemina-

ção poliss¡ntética pode estar, em alguns casos, rompida e/ou encurvada à semelhança

das feições de kink bands. Via de regra, os cr¡stais de plagioclásio estão transformados
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Fotomicrografia 3.6 A) Textura hipidiomórfica dos Granitos Brumadinho, caracteri'
zada por cristais anédricos a subédricos de microclínio e plagioclásio, com quartzo e

biotita intersticial (aumento de 26 vezes). B) Mesma feição sob polarizadores descruza-

dos (Ponto BL4; Anexo 1.1).
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para uma massa pulverulenta de sericita e epídoto. Localmente, delgados filmes de

calcita podem percolar as interfaces lamelares do plagioclásio ou invadir os interstícios

minerais vizinhos.

O quartzo é o terceiro componente em volume nos Granitos Brumadi-

nho, mas é sensivelmente subordinado aos feldspatos. Este mineral apresenta cristais

anédricos com extinção ondulante e, freqüentemente, mostra cordões recristalizados na

matriz.

A biotita é intersticial e mostra cristais de coloraçäo castanha. Contudo,

esta feiçäo não é uma característica generalizada nos Granitos Brumadinho pois, co-

mumente, este mineral está cloritizado, epidotizado, portando inclusões esqueletiformes de

minerais opacos e titanita anédrica granular. Agulhas de rutilo podem ser observadas na

biotita castanha, mas nas fases cloritizadas o rutilo é muito raro ou ausente.

Zircâo, titanita e apatita são os acessórios mais frequentes. O zircâo

mostra longos e delgados cristais idiomódicos, destituídos de núcleos e zoneamento.

Eles aparecem inclusos na matriz quartzo feldspática ou associados a biotita/clorita.

A titanita apresenta-se, geralmente, como cristais anédricos associados a

biotita/clorita. Mas, em alguns casos, nas amostras menos cisalhadas é possível obser-

var alguns cristais subédricos. Apatita, por seu turno, exibe prismas idiomórficos inclusos

na matriz quartzo feldspática.

Um mineral acessório ocasional nestas rochas é a allanita acastanhada.

Todavia em algumas amostras, como é caso do ponto DJ1 (Anexo 1.1) a quantidade

de allanita torna-se bastante expressiva. De maneira geral, ela exibe cristais geminados

e zonados, com bordas de Epídoto incolor e está associada à biotita eiou clorita. Este

mineral, todavia, desaparece nas amostras mais cisalhadas.

Os minerais opacos são muito raros ou ausentes nos Granitos Bruma-

dinho. Quando presentes, estão localizados no interior das biotitas cloritizadas com for-

mas esqueléticas ou em agregados pulverulentos. Bordas de titanita granular são feições

constantes nestes casos.

A clorita, epídoto e sericita sáo os minerais secundários mais frequen-

tes nos Granitos Brumadinho. A clorita verde, verde pálido ou incolor é um mineral de

ampla ocorrência nas rochas em discussão. Ela substitui com freqüência a biotita, mos-
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trando agregados poliminerálicos com o epídoto, titanita e opacos. O epídoto, por sua

vez, mostra cristais granulares substituindo o plagioclásio ou a biotita. Em alguns casos,

no entanto, podem mostrar cristais subédricos e mais raramente idiomórficos.

Embora não seja um mineral usual nos Granitos Brumadinho, a estilp-

nomelana pode aparecer em algumas amostras. Neste caso, ela exibe cristais fibrorra-

diados com pleocroísmo amarelo-dourado, em associação com a biotita e/ou clorita.

3.3.6.4 . METAMORFISMO.

Sem dúvida a paragênese principal dos Granitos Brumadinho

(microclínio t plagioclásio t quartzo t biotita castanha) está relacionada à sua fase

de cristalizaçáo ígnea. Esta paragênese é compatível com as paragêneses principais

dos Gnaisses Alberto Flores e Tonalitos Samambaia, por exemplo.

As paragêneses secundárias, representadas por clorita t estilpnomelana

I saussurita, estão relacionadas aos eventos tectôno-termais de baixo grau que tiveram

lugar na região investigada, no decorrer do Proterozóico.

3.3.7 - METADTABÁS|OS CONCETçÃO Oe TTAGUÁ.

Os Metadiabásios Conceição de ltaguá são rochas melanocráticas, den-

sas, faneríticas, ineqüigranulares, de granulaçäo média a grossa e caracterizadas, geral-

mente, por grandes blasto-fenocristais de plagíoclásio (Foto 3.12).

A composição química desta unidade é muito ampla, variando desde

basaltos (s.s.) até lati-andesitos (Figura 3.4). Os Metadiabásios Conceição de ltaguá aflo-

ram predominantemente sob a forma de diques, de variada espessura.

3.3.7.1 - LOCAL TtpO E D|STR|BU|çÃO.

O local tipo dos Metadiabásios Conceição de ltaguá é o Ponto Bl1, si-

tuado na localidade homônima, na porção noroeste da regiáo (Anexo 1.1). Al¡, nas pro-

ximidades da ponte sobre o Rio Manso, são encontrados vários diques destes metadia-

básios, com grandes fenocristais de plagioclásio.

Esta unidade, porém, está disseminada por todo Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional. Em alguns locais, como é o caso do Ponto BG1 (Anexo 1.1), estes
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metadiabásios são intrusivos no Supergrupo Minas. Em outros, estes metadiabásios estão
encaixados nas demais unidades litoestratigráficas do Complexo Metamórfico Bonfim
Setentrional (e.9. Pontos Fls, ÇHzO e CH16; Anexo 1.1). Localmente, como é o caso
dos pontos Dl8, DJ7 e DJ10 (Anexo 1.1), estes metadiabásios podem constituir corpos
expressivos (ver Anexo 1.2).

Foto 3.12 - Aspecto porfirÍtico dos Metadiabásios Conceição de ltaguá exibindo textura
ineqüigranular. Observa-se grandes fenocristais de plagioclásio imersos numa matriz fane-
rítica fina e constituída predominantemente por plagioclásio, anfibólios e pseudomorfos
de piroxênio (Ponto BG1; Anexo 1.1).

No geral, säo rochas sempre muito alteradas, e devem corresponder
aos Anfibolitos Diabasóides de Guimaräes (1933).

3.3.7.2 . TEXTURA.

A textura dos Metadiabásios Conceição de ltaguá é blasto-intergranular
(Fotomicrografia 3.7). Ela está caracterizada por cristais ripiformes de plagioclásio com
cristais intersticiais de hornblenda e pseudomorfos de piroxênio, substituídos por um

agregado multicristalino de tremolita, epídoto, titanita, biotita castanha, estilpnomelana e

opacos (Fotomicrografia 3.7). Quartzo e feldspato alcalino são minerais muito subordina-

dos; titanita, opacos e apatita são os acessórios comuns.
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Fotomicrografia 3,7 - A) Textura intergranular reliquiar dos Metadiabásios Conceição
de ltaguá caracterizada por cristais ripiformes de plagioclásio, com pseudomorfos
uralitizados de clinopiroxênio e cristais de hornblenda biotita intersticiais (aumento de 26
vezes). B) Mesma feição sob polarizadores descruzados (Ponto BJ4; Anexo 1.1).



3.3.7.3 - MINERALOGIA.

O plagioclásio é o principal constituinte destas rochas seguido pela tre-

molita, hornblenda e biotita. Ele mostra cr¡stais rip¡formes, com geminação albita e

Carlsbad, são zonados e geralmente pontilhados por grånulos de epídoto e sericita.

Em alguns casos, esta saussuritização é intensa, resultando-se numa massa pulverulenta

de epídoto e ser¡cita. Esta feição é, particularmente, comum nos blasto-fenocrista¡s.

A hornblenda, de cor castanha clara ou verdè acastanhada, é um mine-

ral pr¡mário e mostra cristais subédricos e mais raramonte anédricos, ¡ntersticiais. Con-

tudo, a tremol¡ta, de cor verde ou verde acastanhada, é o segundo componente em

volume e mostra cristais anédr¡cos e mais raramente subédricos, crescidos às custas do

piroxênio e/ou da hornblenda primária. Sobre estes dois minerais desenvolve-se a biotita

lamelar castanha e/ou a clorita esverdeada,

A biotita acastanhada e a estilpnomelana amarelo dourada são m¡nerais

muito frequentes. Este último mineral tem o aspecto de um agregado fibrorradiado ou

plumoso, associado ao anfibólio e ao epídoto nos pseudomorfos de piroxênio. A biotita

exibe lamelas mais desenvolvidas e distribuídas pela matriz.

Os opacos são minerais muito frequentes e mostram cristais anédricos,

às vezes corroídos e/ou esqueletiformes, bordejados por cristais anédricos de titanita.

Este mineral, por sua vez, é muito frequente e pode estar associado à biotita ou à
hornblenda, ou espalhados pela mafiz feldspática.

O quartzo é muito raro e aparece em pequenos cr¡sta¡s anédricos in-

tersticiais. Mais raramente ainda é a ocorrência de feldspato alcalino (ortoclásio) em pe-

quenos cristais anédricos intersticiais com geminação tartan. A apat¡ta é um mineral

acessório muito frequente e mostra prismas aciculares inclusos no plagioclásio. Epídoto,

ser¡cita e clorita são minerais secundários que desenvolvem-se sobre o plagioclásio e/ou

hornblenda.

3,3.7.4 - METAMORFISMO.

O que resta da paragênese principal dos Metadiabásios Conceição de

Itaguá (plagioclásio * quartzo f hornblenda) corresponde à sua recristalização ígnea.

Sobre esta paragênese desenvolvem-se algumas paragêneses secundárias (tremolita t
estilpnomelana + biotita t clorita t saussur¡ta), que correspondem à sua primeira re-
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cristalização metamórfica, ou a algum reequilibr¡o retrometamórf ¡co posterior,

Como todas as unidades precedentes possuêm esta mesma paragênese

mineral, à exceção da estilpnomelana, conseqüentemente, o Complexo Metamórfico Bon-

fim Setentrional deve ter sido palco de um episódio tectônico de condiçöes retrometa-

mórficas concom¡tante, ou posterior, à colocaçáo crustal e metamorfismo dos Metadiabá-

sios Conceiçáo de ltaguá.

Todavia a textura blasto-intergranular destas rochas indica que este pro-

cesso de recristalizaçåo metamórfica foi incompleto. Esta particular¡dade, e o fato destas

rochas intrudirem o Supergrupo Minas, impl¡ca que este magmatismo básico foi colocado

na crosta após o evento Transamazônico.

No entanto, a julgar pela idade K/Ar encontrada para estas rochas, este

magmatismo deve ter tido lugar no final Proterozóico Médio (ver Capítulo 5). Este re-

sultado, aliás, estáde acordo com aqueles encontrados por Machado ef a/. (1989c) para

rochas semelhantes da região do Espinhaço Meridional.

3.2.8 - DIABÁSIOS SANTA CRUZ.

Os Diabásios Santa Cruz são rochas melanocráticas, densas, afaníticas

a faneríticas, eqüigranulares de granulaçäo fina. Estes diabásios apresentam uma variada

composição química, desde basaltos tholeíticos até lat¡tos e andesitos (Figura 3.4).

Os Diabásios Santa Cruz afloram bas¡camente sob duas maneiras: Na

pr¡meira assemelham-se a enxames de diques, de pequena espessura, da ordem de al-

guns centímetros, que mostram diabásios afaníticos de cor preta esverdeada, geral-

mente muito alterados (e.9. Pontos Al2 e Cl2; Anexo 1.1). Na segunda correspondem a

diques mais espessos, de alguns decímetros, exibindo rochas afaníticas a faneríticas

finas, de cor preta a preta esverdeada (e.9. Pontos IKB e lJ13; Anexo 1.1).

3.3.8.1 - LOCAL T|PO E DTSTRTBUTçÁO.

De maneira geral os Diabásios Santa Cruz estáo disseminados por

Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Todavia, na ausência de um afloramento

mais expressivo, o local t¡po dos Diabásios Santa Cruz, considerado neste trabalho, é o

Ponto lK8 (Anexo 1.1), s¡tuado na porção oriental da região, nos tratos da Fazenda

Santa Cruz. Neste local afloram alguns matacões destes diabásios.
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3,3.8,2 - TEXTURA.

A textura dos Diabásios Santa Cruz é predominantemente intergranular
e/ou blasto-intergranular (Fotomicrografia 3.8). Esta textura está caracterizada por cristais
ripiformes de plagioclásio com grãos interst¡cia¡s de clinopiroxênio e minerais opacos. Va-
riações para textura of ítica (eiou blasto-of ítica) com cristais r¡piformes de plagioclásio in-

clusos no clinopiroxênio são também observadas nestas rochas. Localmente, o clinopiro-

xên¡o apresenta uma textura coronítica e está sendo substituído, das bordas para o
centro, por uma mistura de anfibólio esverdeado e, ma¡s raramente, por biotita castanha
(Fotomicrografia 3.9).

3.3,8.3 . MINERALOGIA.

O plagioclásio é o principal const¡tuinte em volume destas rochas. Ele

mostra cristais subédricos e mais raramente euédricos zonados e geminados segundo

Carlsbad e albita^ Apesar do aspecto geralmente límpido, o plagioclásio pode mostrar
algumas inclusóes de anfibólio, biotita e epídoto. Mais raramente, sáo encontrados al-
guns cristais amplamente saussuritizados.

O clinopiroxênio (aug¡ta) é o segundo componente em volume dos Dia-

básios Santa Cruz. De modo geral, este mineral exibe cristais anédr¡cos e ma¡s rara-

mente subédricos com substituição sistemática para anfibólio e/ou biotita. A intensidade

desta substituiçäo é variável de cr¡stal para cristal, mas pode ser completa em alguns

casos.

O anfibólio de cor verde azulada, verde acastanhada, mostra cristais

anédricos e muito raramente subédricos, e aparece comumente bordejando o piroxênio.

As características óticas deste anf¡bólio apontam para uma fero-actinolita. Raros cris-

tais isolados na matriz podem ser observados nas amostras onde a transformação se-

cundária foi maís intensa.

A biotita castanha, em f ranjas, está f reqüentemente bordejando os mine-

rais opacos. Outras vezes associa-se ao anfibólio, desenvolvendo-se às custas do piro-

xênio. Cristais isolados de biotita também podem ser observados na matriz feldspática.

O quartzo é raro e mostra cristais anédricos interst¡ciais ou inclusóes nos

feldspatos. Outro mineral raro nos Diabásios Santa Cruz é o feldspato alcalino

(ortoclásio). Este mineral exibe cristais anédricos interstic¡ais com geminação tartan e in



Fotomicrografia 3.8 A) Textura intergranular dos Diabásios Santa Cruz caracteri-
zada por cristais ripiformes de plagioclásio, com cristais anédricos coronfticos de clinopi-
roxênio (maiores detalhes na microfoto 3.9) e minerais opacos intersticiais (aumento de
104 vezes). B) Mesma feição sob polarizadores descruzados (Ponto lK8; Anexo 1.1).



Fotomicrografia 3.9 A) Clinopiroxênio coronítico e uralitizado (com inclusöes de
opacos) dos Diabásios Santa Cruz mostrando bordas de reação, constituídas essencial-
mente por anfibólio verde, com a matriz feldspática (aumento de 26 vezes). B) Mesma
feição sob polarizadores descruzados (Ponto DH20; Anexo 1.1).
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tercrescimento com quartzo vermicular.

Os opacos apresentam-se em cristais anédricos, corroídos, com aspecto

esqueletiforme e/ou simplectíticos. Além das franjas de biotita os opacos podem ser

bordejados por titanita granular anédrica. Apatita e titanita säo acessórios comuns, mas

em quantidade muito subordinada, principalmente no caso desta última.

Epídoto, clorita e sericita são minerais secundários que- crescem às

custas do plagioclásio ou da hornblenda e biotita.

3.3.8.4 - METAMORFISMO.

Estes diabásios têm instalado sobre a sua textura e mineralogia ígnea

algumas bordas de reaçäo, que exibem texturas coroníticas e paragêneses secundárias

com biotita t anfibólio t clorita t saussurita. Estes aspectos estão indicando, à prin-

cípio, um reequilíbrio de natureza termo-metamódica, incipiente.

Em assim sendo, por estas rochas exibirem uma textura e paragênese

ígnea (plagioctásio t clinopiroxênio t quartzo) tão bem preservadas, quando compara-

das com as demais unidades discutidas anteriormente, é possível traçar algumas infe-

renctas:

Por um lado, parece claro que a colocação crustal dos Diabásios Santa

Cruz é posterior ao metamorfismo dos Metadiabásios Conceição de ltaguá. Por outro,

após a ocorrência deste magmatismo o Complexo Metamórfico Bonfím Setentrional tem

vivido um período de calmaria tectôno-termal.

3.4 . SUMÁRIO LITOESTRATIGRÁFIco Do coMPLEXo METAMónrIco BoN.
FIM SETENTRIONAL.

O mapeamento geológlco (Anexos 1.1 e 1.2) e a petrografia realizada

nas rochas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, permitiram caracterizar oito

unidades litoestratigráficas informais neste segmento de crosta continental (Tabela 3.1).

Do ponto de vista dos resultados radiométricos (ver Capítulo 5) e dos

aspectos deformacionais, a unidade litoestratigráfica mais antiga do Complexo Metamór-

fico Bonfim Setentrional é aquela constituída pelos Gnaisses Alberto Flores (Fotos 3.2,

3.3, 3.6 e 3.8; Fotomicrografia 3.1). Estes gnaisses possuem composiçäo trondhjemítica
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(Figura 3.3) e afloram na porção central do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional

(Anexo 1.2).

A partir do Arqueano Superior (ver Capítulo 5) estes gnaisses foram

invadidos por magmatismos félsicos e máficos variados, que constituem as outras sete

unidades litoestratigráficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (Tabela 3.1),

definidas nesta tese.

Destas unidades, aquela supostamente mais antiga, é constituída pelos

Anfibolitos Paraopeba (Foto 3.9; Fotomicrogratia 3.2), que tem composiçäo basáltica tho-

leítica (Figura 3.4). Estes anfibolitos afloram como corpos tabulares rompidos e boudi-

nados, intercalados nos Gnaisses Alberto Flores, mas näo constituem massas aflorantes

expressivas. Algumas de suas ocorrências estão assinaladas no Anexo 1.2.

A seguir pontua-se, no Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, os

Gnaisses Souza Noschese, que afloram na porção setentrional da área pesquisada

(Anexo 1.2). Estes gnaisses têm uma composição granítica (Figura 3.3) e são menos

deformados que os Gnaisses Alberto Flores (Fotos 3.1,3.7 e 3.10; Fotomicrografia 3.3).

A unidade seguinte é constituída pelos Tonalitos Samambaia que aflo-

ram predominantemente na porçäo sudeste da regiäo investigada nesta tese (Anexo

1.2). Estas rochas mostram textura ígnea preservada (Foto 3.11; Fotomicrografia 3.4),

com cristais euédricos de plagioclásio e ausência geral de deformação dúctil, como

aquela presente nos Gnaisses Alberto Flores e Gnaisses Souza Noschese.

Geralmente associado a estes tonalitos e/ou aos Gnaisses Souza Nos-

chese ocorrem numerosos diques dos Anfibolitos Candeias (Foto 3.5; Fotomicrografia

3.5). O domínio aflorante mais significativo desta unidade situa-se na porção oriental da

área pesquisada, de onde assinalam-se a maioria de suas ocorrências no Anexo 1.2.

Os Anfibolitos Candeias têm composição basáltica tholeítica (Figura 3.4)

e apresentam como características petrográficas mais evidentes a presença de horn-

blenda poiquiloblástica e esparsos fenocristais de plagioclásio. Estes aspectos texturais

estariam indicando, a princípio, um processo de recristalização incompleto, apesar de

situado na fácies anfibolito.

Esta particularidade textural,

(diques encaixados nos Tonalitos Samambaia)

modo de ocorrência destes anfibolitos

o panorama geocronológico desenhado

o

e
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para o Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (especialmente as idades U/Pb das
titanitas dos Tonalitos Samambaia; ver Capítulo 5) permitem traçar, por agora, algumas
inferências acerca da evolução geológica do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

Primeiramente, não resta dúvida que os Anfibolitos Candeias sucedem
aos Anfibolitos Paraopeba e são anteriores às outras duas unidades máficas do Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentrional (e.g. Metadiabásios Conceição do ltaguá e Diabá-

sios Santa Cruz). Assim sendo, a posição litoestratigráfica dos Anfibolitos Candeias, infe-

rida neste trabalho, tem por base o grau metamórfico deduzido de sua paragênese
principal que é compatível, êffi pafte, com aqueles dos Anfibolitos Paraopeba e Tonali-

tos Samambaia. lsto, de outra feita, indica que estas rochas estiveram, a um só

tempo, sub¡'netidas a um mesmo evento tectôno-termal de fácies anfibolito.

Em segundo lugar, como este evento está precisamente definido no Ar-
queano Superior (com base na geocronologia U/Pb; ver Capítulo 5), o protólito dos

Anfibolitos Candeias deve ter sido colocado na crosta, no decorrer do grande episódio
tectôno-termal regional do Arqueano Superior e, logo em seguida, recristalizado meta-

morficamente. lsto também, por conseguinte, elimina a possibilidade de um evento Prote-

rozóico de recristalização metamórfica (e/ou retrabalhamento crustal) da fácies Anfibolito,

sobre o Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (ver discussão detalhada no Capí-

tulo 5).

Finalmente, culminando a evolução arqueana deste segmento crustal
(ver Capítulo 5), tem lugar um magmatismo de composição granítica (Figura 3.3) que

é representado pelos Granitos Brumadinho. Estes granitos afloram predominantemente

sob a forma de diques ou enxames de diques que truncam a foliação milonítica ar-
queana dos Gnaisses Alberto Flores (Fotos 3.3 e 3.6; Fotomicrografia 3.6) e, ocasio-
nalmente, segundo corpos pequenos, provavelmente do tipo stokes ou bossas. Algumas
ocorrências desta unidade litoestratigráfica estão assinaladas no Anexo 1.2.

Entretanto, no decorrer do Proterozóico (ver Capítulo 5), as unidades

litoestratigráficas arqueanas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, foram invadi-

das por dois magmatismos máficos.

lnicialmente, teve lugar o magmatismo que deu origem aos Metadiabá-

sios Conceição de ltaguá. Esta unidade aflora sob a forma de diques de variada espes-

sura e säo intrusivos, inclusive no Supergrupo Minas. O conjunto de características
petrográficas mais significativas destes metadiabásios é constituído pela presença de fe-
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nocristais de plagioclásio com textura ígnea parcialmente preservada e a uralitizaçäo
generalizada dos piroxênios (Foto 3.12; Fotomicrografia 3.7). Além disto, estes metadiabá-

síos têm uma composiçäo química muito variada, configurando de basaltos a traquian-

desitos (Figura 3.4). Algumas ocorrências destes metadiabásios podem ser observadas

no Anexo 1.2.

Finalmente, a oitava unidade litoestratigráfica do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional é constituída pelos Diabásios Santa Cruz, que afloram geralmente

sob a forma de enxames de diques afaníticos disseminados por toda região. As suas

características petrográficas mais expressivas relacionam-se à textura ígnea preservada

(Fotomicrografia 3.8) e às bordas de reaçäo dos piroxênios (Fotomicrografia 3.9). Estes

diabásios, a exemplo dos Metadiabásios Conceição de ltaguá, têm uma composição quí-

mica também muito variada (Figura 3.4), e mostram de exemplares basálticos a andesí-

ticos.

Estas oito unidades litoestratigráficas guardam paragêneses metamódicas

diferenciadas (e/ou ígneas compatível), que estão relacionadas aos eventos tectôno-

termais impostos ao Complexo Metamórfico Bonfím Setentrional. A mais antiga, que está

impressa nos Gnaisses Alberto Flores, Gnaisses Souza Noschese, Anfibolitos Pa-

raopeba, Tonalitos Samambaia e Anfibolitos Candeias, é característica da fácies anfibo-

lito (hornblenda t plagioclásio + microclínio t quartzo t biotita) e está relacionada

ao grande evento tectôno termal do Arqueano Superior (ver discussäo no Capítulo 5).

O mesmo ocorre com os Granitos Brumadinho, de colocação posterior.

Todavia, paragêneses distintas têm lugar nos Metadiabásios Conceiçäo de

Itaguá e Diabásios Santa Cruz. Elas são caracterizadas, respectivamente, pela uralitiza-

ção dos piroxênios nos Metadiabásios Conceiçäo de ltaguá, e pelas coroas de reaçäo nas

bordas dos piroxênios dos Diabásios Santa Cruz.

De qualquer modo, sobre estas paragêneses, em especial naquelas per-

tinentes às unidades mais antigas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, pon-

tuam-se aspectos retro-metamórficos generalizados, que são caracterizados pela pre-

sença de clorita e saussurita.
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CAPíTULO 4 - LITOGEOOUíMICA.

Discutem-se, neste capítulo, os fundamentos gerais do estudo lito-
geoquímico num complexo metamórfico. Apresenta-se a proposta de
estudo e os resultados geoqufmicos obtidos a partir do Complexo
Metamórfico Bonfim Setentrional. Caracterizam-se as principais feições
geoquímicas de cada suíte, avaliando-se a origem e o possível
ambiente tectônico de cada uma.

4.1 . FUNDAMENTOS GERAIS.

O estudo litogeoquímico, quando realizado em determinadas suítes de

rochas ígneas (e.g. lavas e/ou intrusões muito recentes), revela, inequivocamente, a

natureza geral dos processos petrogenéticos, a composição do magma e o ambiente

tectônico envolvido.

Estas informações são facilmente obtidas através da distribuição dos ele-

mentos químicos, em diagramas simples de variação (e.9. Harker e similares), conjuga-

dos com alguns diagramas discriminantes (e.9. elementos incompatíveis). Para isto, no

entanto, a suíte em consideração precisa estar isenta de qualquer alteração hidrotermal

e/ou intempérica. Aí sim, o seu quimismo atual reflete, com muita exatidão, o seu

quimismo original.

Contudo, nos complexos metamórficos, como é o caso da região pes-

quisada nesta tese, o estudo litogeoquímico adquire um aspecto particular. Pois, em

virtude da longa residência crustal das unidades, via de regra sofrendo uma evolução

tectonicamente atribulada, a composição química atual de uma determinada suíte irá
refletir, com mais propriedade, os processos secundários4.1 que lhe foram impostos.

Assim, antes de discutir a geoquímica realizada no Complexo Meta-

mórfico Bonfim Setentrional, julga-se pertinente sintetizar o comportamento geoquímico

4'1 - Processos secundários säo todos aqueles de natureza metamórfica, tectônica, hidrolermal ou intempérica, pelos quais uma

determinada suite rochosa é submetida, após a sua cristalizaçáo magmática, recristalizaçåo metamórl¡ca ou diagenética principal.
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dos elementos no decorrer dos processos secundários mais corriqueiros4.2. Naturalmente,

este comportamento depende das propriedades químicas dos elementos, face à natu-

reza do processo secundário em curso. Mas, de maneira geral, é o potencial iônico dos

elementos que determina a sua mobilidade química em fluidos aquosos. À considerar

esta propriedade química, os elementos podem ser classificados (e.9. Pearce 1983)

em: a) elementos de ba¡xo potencial iônico (menores que 3); b) elementos de potencial

iônico intermediário (entre 3 e 10) e c) elementos de alto potencial iônico (maiores que

10).

4.1.1 - MOBILIDADE DOS ELEMENTOS OUíMICOS NO INTEMPERISMO.

No decorrer do intemperismo, os elementos de baixo potencial iônico

(e.9. Na, Mg, K, Ca, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Cs, Ba, La, Yb e Lu) podem ser removidos

com facilidade através de soluções quentes, onde eles se comportam como cátions hi-

dratados. Já os elementos de alto potencial iônico (e.9. B, C, N, Si, P e S), sáo remo-

vidos na forma de hidroxi-compostos.

Porém, os elementos com potenc¡al iônico intermediário (e.9. Al, Sc, Ti,
ys+, Cr, Co, Ga, Y, Zr, Nb, elementos de terras raras (excelo La), Hf, Ta e Th) ten-

dem a permanecer como produto sól¡do do intemper¡smo e sáo considerados imóveis;

mas podem aumentar em abundância absoluta, sob condiçöes ds extrema lixiviação.

4.1,2 - MOBILIDADE DOS ELEMENTOS OUÍMICOS NO METAMORFISMO,

No decorrer dos processos metamórf¡cos, a mobilidade química dos

elementos é favorecida pelo incremento da temperatura que propicia a formação e solu-

bilização ma¡s intensa de complexos iônicos. Esta mobilidade adquire caráter crítico sob

condições de altas pressões de CO2 (e.9. fácies granulito). Aí, säo formados, indiscrimi-

nadamente, tanto os complexos iônicos com elementos de alto potencial iônico, quanto

de potencial iônico intermediário (Hynes 1980). Neste caso, a dist¡ncão entre elementos

móveis e imóveis fica prejudicada (Pearce 1982).

Em condições metamórficas mais moderadas, de fácies anfibolito a xisto

verde ou ainda nas zonas de cisalhamento, a mobilidade dos elementos de potencial

iônico intermediário adquire posiçóes antagônicas, registrando-se diferentes mobilidades

4'2 - Este assunto éamplamente d¡scutido em qualquer obra geoquímica de referência (e.g, Mason 1958; Mason & Moore 1982;

R¡chardson & l\4csween Jr. 1989). Nos ¡tens segu¡ntes, serão discutidos os seus aspeclos pr¡ncipais.
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relativas para um mesmo elemento químico. É o que acontece, por exemplo, com os

basaltos estudados por Smith & Smith (1976) que estão metamorf izados na fácies xisto

verde, ou nas zonas de cisalhamento estudadas por Winchester & Max (1984), onde

alguns elementos tipicamente imóveis (e.9. Ti, Zr e Y) foram mobilizados.

Contudo, esta mobil¡dade generalizada näo é uma regra geral. Várias

comparações empíricas, entre basaltos frescos e metamorfizados da fácies xisto verde

para cima (exceto na fácies granulito), têm mostrado a imobilidade relativa de alguns

elementos de potencial iônico intermediário (Cann 1970; Winchester & Floyd 1977; Floyd

& Winchester 1978; Humphris & Thompson 1978; Pearce 1982; Knopêr & Condie 1988).

Por ¡sto, ex¡ste uma r€lat¡va unanimidade no sentido de considerar que alguns destes

elementos químicos (e.9. Al, Sc, Ti, Ga, Y, Zr, Nb, elementos de terras raras (exceto

La, Yþ e Lu), Hf, Ta e Th), sejam relativamente imóveis nestas condições metamórficas

(Engel & Engel 1962; Frey ef a/. 1968; Carmichael 1969; Cann 1970; Fisher 1970;

Herrmann & Wedepohl 1 970; Elliott I 973; Field & Elliott 1974; Vogel 1 975; Winchester

& Floyd 19761' 1977: Knoper & Condie 1988),

Os elementos de baixo pot€nc¡al iônico (e.9. Na, Mg, K, Ca, Ni, Rb,

Sr, Cs e Ba), mesmo sob condições de baixo grau metamórfico (e.9. fácies xisto verde),

apresentam uma mobilidade sistemática, lsto tem lugar no metamorfismo retrogrado e,

também, em zonas de cisalhamento (Winchester '1976; 1984; Gelinas ef a/. 1982; Lud-

dem et al. 1982; Winchester & Max 1984; Vance & Condie 1987; Knoper & Condie

1 988; Brewer & Atkin 1989). Em geral, osta mobilidade está relacionada à substituição

de hornblenda por biotita ou à transformação de uma paragênese primária para clor¡ta e

epídoto (W¡nchester 1984; Brewer & Atkin 1989). No caso da substituição de horn-

blenda por biotita, é necessário introduzir K no sistema. Este elemento, por sua vez,

pode vir acompanhado de Rb. As paragêneses secundárias enriquecidas em clorita e

epídoto, por outro lado, náo acomodam K, Na, Rb e Ba (Brewer & Atkin 1989), oca-

sionando, por sua vez, a mob¡l¡dade relativa destes elementos 4.3.

Os elementos de alto potencial iônico (e.9. Si, P, B, C e S) também

náo fogem a regra, e podem ser indiscr¡minadamento mobilizados no decorrer dos pro-

cessos metamórficos (Winchester 1976; Floyd & Winchester 1978). Uma exceçáo disto

fica por conta do P que tem sido considerado imóvel no metamorf¡smo, excepto na fá-

cies granulito (Engel & Engel 1962; Elliott 1973; Vogel 1 975; Winchester & Floyd 1 976;

1977; Knoper & Condie 1988).
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Desta breve introduçáo, fica claro que qualquer estudo geoquímico, que

tenha por objetivo desvendar a natureza original do protólito a partir de rochas com

uma longa histór¡a crustal, deve revest¡r-s€ de extremos cuidados. Caso contrário, o re-

sultado de um coniunto de análises químicas estará refletindo táo somente, na composi-

çáo atual da rocha, as mudanças processadas pelos processos secundários, ou até parte

desse registro.

4.1.3 - CRrÉRIOS DISCRIMINANTES NA SELEçAODE DADOS NO ESTUDO
LITOGEOOUíMICO.

Para atenuar o grau de incerteza que porventura venha acompanhar o
sstudo l¡togeoquímico de um determinado complexo metamórf¡co, é necessário aplicar
alguns critérios discriminantes na escolha dos melhores conjuntos de resultados geo-

químicos. lsto porque, o número de variáveis que podem mascarar os registros pr¡miti-

vos de uma determinada suíte ¡nserida neste contexto geológico é, sem dúvida, muito
grande.

No caso dos mafitos e metamafitos, por exemplo, que além de uma
participaçäo volumétrica considerável são importantes marcadores l¡toestratigráf icos nos

complexos metamórficos, até a espessura dos diques pode constituir-se um fator restri-

tivo ao seu estudo geoquímico tradicional. Neste caso, corpos de pequena espessura
resguardariam, com menor probabilidade, a natureza original do protólito. Pois, a sua

estreita interação com a rocha encaixante facil¡taria a troca de elementos, em particular,

aqueles de baixo e alto potencial iônico (Elliott 1973; Winchester 1976).

Se, por um lado, isto é uma limitação ao estudo geoquímico dos di-
ques, a geoquímica das unidades mais espessas, e relat¡vamente homogêneas de um

complexo metamórf¡co (e.9. unidades gnáissicas ou corpos expressivos de granitóides),

por outro, pode mostrar resultados confiáveis. Pois, se durante um processo metamórfico

a mobilidads dos elementos é considerada intensa quando localizada, nos sistsmas ro-

chosos de larga escala a perda ou o ganho total podem ser relativamente compensa-

dos. Tal balanceamento pode ser realizado na prática, caso a amostragem geral consiga

recuperar, com fidelidade, as diversas parcelas envolvidas no processo. Assim, o ganho

ou a perda dos elementos estarão compensados no valor médio da seqüência conside-

rada (Condie 1989b).

A exceção disto ficaria por conta dos grupos rochosos submelidos a
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processos metamórficos de longa duração, realizados sob condições de fácies granulito
(altas pressóes de COj, ou sob intensa milonitizaçäo. Neste caso, o balanço f¡nal da
mob¡lidade química dos elementos é bastante crítico, inclus¡ve daqueles considerados
imóveis sob condições menos rigorosas (Clough & Field 1980; Dostal ef a/. 1980)

Deste modo, o estudo litogeoquimico das suítes de um complexo
metamórfico deve levar em consideraçáo dois aspectos extremamente relevantes. o pri-

meiro está relacionado à mobilidade dos elementos químicos nos processos secundários
(metamorfismo, intemper¡smo, etc) responsáveis por sua constituiçâo atual. O segundo, à
escolha dos elementos químicos adequados para a modelagem dos processos petroge-

néticos originais e/ou dos seus páleo-ambientes tectônicos.

Neste sentido, uma série de testes gráficos tem sido formulados para

avaliar a intensidade da mobilizaçåo dos elementos químicos de um determinado con-
junto rochoso (e.9. Cann 1970; Smith & Smith 1976; Beswick & Soucie 1 978; Humphris
& Thompson 1978). lsto t6m permitido dist¡nguir, por exemplo, numa suíte aparente-
mente homogênea de metabasitos, constituida predominantemente por anfibolitos, quais

são os coniuntos menos afetados pelos processos secundários (Beswick & soucie 197g).

A Figura 4.1, por exemplo, que foi construída de acordo com as pre-

missas de Beswick & soucie (1978), permite averiguar a intens¡dade dos processos

metassomáticos que, porventura, t¡veram lugar nas suítes máficas do Complexo Meta-
mórfico Bonfim setentrionala.a. Neste caso, as tendôncias obt¡das nos diagramas da Fi-
gura 4.'l , através das razóes de proporção molecular dos principais óxidos (e.g. SiOr,
Al2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O e K2O), sáo comparadas com uma tendência pa-

drão' Tal tendôncia é representada pelos pares de linhas tracejadas nos diagramas da
Figura 4.1 provém de várias suítes de rochas vulcânicas pós-Mesozóicas não alteradas.

A menor ou maior concordância entre a tendência padrão e as tendências do conjunto

analisado, permite apreciar a extensão da mobilidade ocorrida.

No caso das unidades máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Seten-
trional (Figura 4.1), a tendência geral é concordante com a tendência padrão de Beswick
& Soucie (1978). Esta concordância, ¡nterpretada sob a perspectiva destes autores (op.

clt ) revela, a princípio, que estes mafitos e metamafitos, apesar de variavelmente
submetidos a processos metamódicos, não sofreram uma mobilidade efetiva em termos
das razôes analisadas.
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Outros critérios, baseados em algumas regras já consagradas, também
permitem constatar a intensidade da alteraçåo num determinado coniunto rochoso. Neste
caso, os conteúdos de KzO, Rb, HzO' e CO2, sáo freqüentemente utilizados
(Winchester & Max '1984; Le Bas ef a/. 1986). Amostras com valores de H2O+ e CO2

inferiores a 2o/o e 0,5%, respectivamenle, podem ser consideradas isentas, por exemplo,
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da alteraçáo intempérica.

Rochas básicas com altos teores de K2O (acima de 2o/o), ou com um
conteúdo de Rb superior a 50 ppm, índicam intensa mobilidade química e, conseqüen-
temente, uma considerável transformaçáo entre o protólito e a rocha atual (winchester
1984). Teores entre 1 e 2o/o K2O podem refletir alguma mobilidade, e as amostras com
teores menores que 1%, seriam, teoricamente, as mais resguardadas da ação dos pro-

cessos secundários. De outra parte, a adiçáo de K e Na em rochas máficas, durante os
processos secundários, também pode manifestar-se através do aparecimento de nefelina
normativa (Knoper & Condie 1988).

A observaçáo destas regras gerais, associadas aos testes que verificam
a intensidade da alteraçáo, perm¡tem, portanto, levantar razoavelmente os conjuntos ro-
chosos que poderiam fornecer as melhores informaçóes a respeito dos processos primá-

rios.

4.2 - LITOGEOOU|MICA DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETEN.
TRIONAL.

Sob o enfoque tratado rapidamente nas seções precedentes, foi plane-
jado o estudo l¡togeoquímico do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Norteando
este planejamento geral seráo apresentadas e discutidas a composiçäo atual dos con-
juntos rochosos, visando externar as suas características comuns e/ou divergências, uti-

lizando sempre que possível todos os elementos selecionados. A seguir, no sent¡do de
especular sobre a sua petrogênese e os possíveis amb¡entês tectônicos, somente al-
guns elementos, sabidamente imóveis, serão considerados.

Para ordenar este estudo litogeoquímico, as unidades litoestratigráficas

do Complexo Metamórfico Bonfim Setentriônal serão abordadas em duas etapas. Na
primeira, discutir-se-á a composiçäo atual dos anfibolitos, metadiabásios e diabás¡os. Esta
primaz¡a pelas suítes ou unidades máficas (como doravante seráo referidas), funda-
menta-se na natureza especial destas rochas, quer sob os seus diferentes estágios de
alteração secundária, quer na sua importância para a reconstituiçäo dos ambientes tectô-
nicos do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

Na segunda etapa, tratar-se-á do estudo das rochas félsicas do Com-
plexo Metamórfico Bonfim setentrional. Neste caso serão discutidos os resultados geo-
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químicos obtidos a partir dos Gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese, Tonalilos

Samambaia e Granitos Brumadinho. Coletivamente, estas rochas serão designadas de

unidades ou suítes félsicas.

4,2.1 - LITOGEOOUíMICA DAS UNIDADES MÁFICAS DO COMPLEXO META-
MóBFIco BoNFIM SETENTRIoNAL.

O Anexo I.3 apresenta o resultado da geoquímica realizada nas suí-

tes máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional e sua composição normativa.

A Tabela 4.1 lraz a composiçäo média, o desvio padrâo, os teores máximos e mínimos

de cada elemento, para cada conjunto de amostras analisado.

Tabela 4.1 - Resumo geoqufmico das suftos máficas do Complexo Nletamórfico Bonfim
Setentrional. destaca-se a variação geral (< e > teores), teor médio (x) e o desv¡o padrão (s).
O número de análises está indicado entre parênteses, exceto no caso das terras raras, com
três análises por grupo.

ùflbollto¡ P.r.oP.ÞÀ *sr.d. con@Içro dô rúlsuá Dr.b&!o. sù¿. c¡u!

ù1 e(
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4.2.1.1 - AVALTAçÃOGERAL DO CONTEÚDO DE K2O, Rb, H2O E COz DAS
UNIDADES MÁFICAS DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM
SETENTRIONAL.

O teor médio de K2O, nos Anfibolitos Paraopeba, é da ordem de 1 ,0%
e o de Rb menor que 39 ppm (Tabela 4.1). Contudo, algumas amostras (e.gr. BN2,

CN5-2 e FN1) apresentam um conteúdo de K2O situado entre 1 e 2o/o, que é acompa-
nhado por conteúdos de Rb acima da média geral desta suíte (e.g. amostras, CN5,2
(73 ppm) e FN 1 (81 ppm); Anexo 1 .3). Esta última amostra, por sua vez, também
apresenta nefelina normativa (Anexo 1.3). Todavia, à corroborar os teores elevados de
K2O, a análise petrográf¡ca destas amostras revela uma extensa sericitizaçáo dos plagio-

clásios, além de palhetas de biotita sobre as hornblendas.

No caso dos Anfibolitos Candeias, o conteúdo de K2O para todas as

amostras é inferior a 0,54%. O seu teor médio f¡ca por volta de 0,430/o (Tabela 4.1). O
conteúdo de Rb desta suíte é inferior a 24 ppm, e o seu teor médio é menor que 13
ppm (Tabela 4.1; Anexo 1.3). Nenhuma das amostras desta unidade máfica apresenta
nefelina normativa (Anexo 1 .3).

Os Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá apresentam um teor médio de
K2O por volta de 1 ,3% (Tabela 4.1). Todavia, as amostras Bl1-1 5, BJ4- l , CJ2 e FN3
(Anexo 1.3) apresentam um conteúdo de K2O mais elevado, variando de 1,40 a p,9Oo/0,

que é acompanhado, respectivamente, por teores de Rb (de 74 a 82 ppm), acima da
méd¡a desta suíte, que é de 41 ppm (Tabela 4.1). Porém, a petrografia destas amostras
revela um conteúdo apreciável de biot¡ta, além da sericitização dos plagioclásios. A
amostra KL11 apresenta nefelina normativa, apesar de seu baixo conteúdo de K2O

(0,58%), mas o seu teor de Na2O é da ordem de 5,4o/o. Este conteúdo elevado de
Na2o, nesta amostra, deve estar relacionado à natureza compos¡cional dos plagioclásios

e à ausência de saussuritizaçáo.

O teor médio de K2O dos Diabásios Santa Cruz é da ordem de f ,0%
(Tabela 4.1), Porém, as amostras lJ13 e lK8 apresentam, respectivamente, conteúdos
de KrO da ordem de 1,90 e 2,20% (Anexo 1.3). Do mesmo modo, os seus conteúdos
de Fìb, da ordem de 37 e 42 ppm (Anexo 1.3), estão acima da média geral desta
suíte, que é inferior a 34 ppm (Tabela 4.1). Nenhuma das amostras, contudo, apre-
senta nefelina normat¡va, mas a amostra Cl2 com 0,760/o de K2O tem, anomalamente,

69 ppm de Rb (Anexo 1.3)
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A análise petrográfica destas amostras revela, porém, além da presença

de feldspato alcalino instersticial (microclínio), quantidades mais êxpressivas de horn-

blenda e biotita, que estáo muito acima da média geral desta suíte,

Com relação ao teor de CO2, todas as quatro suítes mostram valores

inferiores a O,5o/o. Mas, em relaçáo ao conteúdo de H2O, à exceção dos Anfibolitos Pa-

raopeba e Anf¡bolitos Candeias, as outras suítes apresentam algumas amostras com

teores de HrO acima de 2%. Neste caso, as amostras DJ7, lH7 e lH7--L pertinentes

aos Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá, tem valores de H2O da ordem de 2,02o/o, 2,55o/o

ø 2,12o/o. Contudo, a petrografia destas amostras revela uma grande porcentagem de

biotita, clorita e/ou epídoto crescendo sobre as hornblendas. Já os Diabásios Santa

Cruz tem nas amostras Al2-A e Cl2 os valores de H2O mais elevados, da ordem de

3,31o/o e 2,gg%. 
^ 

corroborar estes teores, a p€trografia destas amostras indica uma

abundante presença do clorita e epídoto.

Desta análise preliminar, envolvendo os conteúdos de K2O, Rb, H2O e

CO2, de acordo as regras de Winchester & Max (1984), Le Bas ef a/. (1986) e Knoper

& Condie (1988), suspeita-se que algumas amostras dos Anfibolitos Paraopeba, Meta-

diabásios Conceiçäo de ltaguá e Diabásios Santa Cruz sofreram alguma mobilidade se-

cundária. Todavia, o coniunto global dos dados geoquímicos de cada suíte é consis-

tente, fato que aliás iá fôra constatado pelos testes das razöes de proporçáo molecular

(Figura 4.1) realizados de acordo com Besw¡ck & Soucie (1978). Portanto, é possível

avançar um pouco mais na discussão a r€speito da composição quím¡ca das quatro

gerações de rochas máficas do Complexo Mêtamórfico Bonfim Setentrional.

4.2.1.2 - DTAGRAMAS DE VARTAçAO.

A utilizaçáo dos diagramas de variaçäo no estudo de orto-anf ibolitos

e/ou rochas máficas metamorfizadas, não deve ter o enfoque costumeiro das rochas

ígneas (e.9. Winchester, 1976). lsto porque, conforme ¡á discutido anter¡ormente, a va-

riaçáo composicional destas rochas, nestes diagramas, pode estar refletindo algum ajus-

tamento a poster¡ori no decorrer dos processos secundários. Porlanto, pelo menos a

pr¡ori, o empfego destes d¡agramas de variaçäo deveria concentrar-se na busca das ca-

racterísticas geoquímicas distintivas de cada suíte analisada (Winchester 1976; Win-

chester & Max 1984). Neste sentido, devem ser encaradas, a princíp¡o, as Figuras 4.2

e 4.3.
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Figwa 4.2 - Diagramas de variação (S¡O2 yersus Óxidos) para as suites máficas do
Complexo Metamólico Bonfim Setentrional. Simbologia: losangos Anfibol¡tos parao-
peba; quadrados Anfibolitos Candeias; tr¡ângulos Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá
e cfrculos - Diabásios Santa Cruz.

Na ma¡oria dos diagramas das Figuras 4.2 e 4.3, a distinçäo entre as

duas suítes anfibolíticas, contudo, não é muito clara. As diferenças mais expressivas

entre estas duas unidades, referem-se aos teores mais elevados de Al2O3, K.O, Rb e

Ba nos Anfibolitos Paraopeba e Fe2os(tota0, Cu e y nos Anfibolitos Candeias (Figuras

4.2 e 4.3).

Contudo, em termos de teor médio (Tabela 4.1), os Anfibolitos Candeias

são mais enriquecidos em P, Cr, Co, V, Cu, Sr, Y e elementos de terras raras (exceto

La e Ce) que os Anfibolitos Paraopeba. Como alguns destes elementos (e.g. p, Co, V,
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Y e elementos de terras raras), sáo considerados relativamente imóveis (tanto no me-
tamorfismo, quanto no intemperismo), esta variação vem reforçar as diferenças l¡togeo-
químicas entre as duas suítes anfibolíticas.
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Figura 4.3 - Diagramas de variação (SiOz yersus elementos traços) para as suítes
máficas do Complexo Melamórfico Bonf¡m Sètentrional. Simbologia: losangos - Anfibolitos
Paraopeba; quadrados - Anfibolitos Cande¡as; triàngulos - Mêtadiabásios Conce¡çäo de
Itaguá e círculos - Diabásios Santa Cruz.
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De outra feita, no âmbito das quafro suítes analisadas (Figuras 4.2 e
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4.3), as diferenças ma¡s acentuadas ocorrem entre as suítes anfibolíticas (Anfibolitos

Paraopeba e Anfibolitos candeias) e as de menor grau metamórfico (Mstadiabásios

Conceição de ltaguá e Diabásios Santa Cruz).

É marcante, por exemplo, o elevado conteúdo de TiO2 nos Metadiabá-
sios Conceiçáo do ltaguá e Diabásios Santa Cruz, que varia de 1 ,90 a 3,60% (Tabela

4.1; Figuras 4.2 e 4.3). lsto contrasta drasticamente com os Anfibolitos Paraopeba e
Candeias, onde o conteúdo de TiO 2 é, essencialmente, menor quø 2o/0.

Este contraste das rochas anfibolít¡cas (s.s.) com as demais suítes,
em particular com os Metadiabásios Conceição de ltaguá, permeia a maioria dos diagra-
mas das Figuras 4.2 e 4.3. Os Metadiabásios Conceição de ltaguá caracterizam-se, sis-

tematicamente, pelo enriquecimento mais acentuado em TiO2, Na2O, p2O5, Ba, Sr, Nb e
Zr e, ao mesmo tempo, pelo empobrecimento mais expressivo em MgO, CaO, Cr, Ni,

Co, V e Cu. Além disto, o seu teor médio de P2Os, TiO2, Zr, Nb e Ce é sempre mais
elsvado que nas demais suítes.

Os D¡abás¡os Santa Cruz, muito embora careçam de uma distribuiçáo tio
homogênea e s¡stemática quanto a aquela dos Metadiabásios Conceição de ltaguá, tem
um padrão grosseiramente semelhante ao padrão destes. Estes diabásios são mediana-
mente enriquecidos em TiO2, P2Os, V, Cu, Rb, Ba, Zr e, da mesma forma, empobreci-
dos em Ni e Sr. Além disto, o seu teor médio em P2O5, T¡O2, V, Zr e Nb é mais ele-
vado que aqueles dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias. Do mesmo modo, såo mais

enriquecidos em V e Co que os Metadiabásios Conceição de ltaguá.

Além destas diferenças gerais, as quatro suítes máf¡cas do Complexo
Metamórfico Bonfim Setentrional também apresentam algumas particularidades litogeo-
químicas mais sutis, em termos de elementos imóveis e/ou incompatíveis. Neste caso,
para efeitos comparativos, a Tabela 4.2 apresenta algumas razöes calculadas a partir do
teor médio de alguns destes elementos (e.g. Al2O3, P2Os, TiO2, V, Co, Y, Zr, Nb e
ce).

Dos quatro coniuntos rochosos analisados, os Anfibolitos Paraopeba são

maís enriquecidos em Al. Além disto, estes anfibolitos exibem teores mais elevados de

Nb e Ce que os Anfibolitos Cande¡as; Al, V e Co que os Metadaabásios Conceição de

Itaguá e Y, que os Diabásios Santa Cruz. Nos demais elementos, as outras unidades

såo, sistematicamente, mais enriquecidas.
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Tabela 4,2 - Razöes médias de alguns elementos de potencial iônico intermediár¡o, das
suftes máficas do complexo Metamórfico Bonfim setentrional. A1 - Anfibolitos paraopeba;
A2 - Anf¡bolitos Candeias; Ag . Metadiabásios Conceição de ltagúá e A4 - D¡abásios Santa
Ctuz

À12o3 t1o2

o,52

0,59

A2/L3 0,67 1,1rl ot52

o,99 1,05

>1,6s

A Figura 4.4, por seu turno, apresenta cinco diagramas construídos a
partir de alguns elementos relacionados na Tabela 4.2, observa-se de maneira geral,
uma notável separação entre as quatro suítes estudadas. Sistematicamente, os Anfiboli-
tos Paraopeba e Candeias são as suítes mais empobrecidas em T¡O2, p2os, Nb e na
razâo ZrlNb.

Em contraposição, a suíte mais enriquecida em TiO2, p¡O5, Nb e na
razão ZrlY é aquela representada pelos Metadiabásios Conceição de ltaguá. Os Diabásios
santa cruz exibem, de maneira geral, um comportamento l¡togeoquimico intermediário

entre as suítes anfiboliticas e os Metadiabásios conceição de ltaguá. Mas ostêntam, no

entanto, além de um amplo regular espalhamento de razôes no diagrama ZrlNb versus
ZrlY, os valores mais elevados da razão ZrlNb.

Ainda de acordo com a Figura 4.4, as d.iferenças maís significat¡vas en-
tre os Anfibolitos Paraopeba e candeias são observadas nos diagramas Al2o3 versus
TiO2, Al2O3 versus P2O5 ZrlNb versus ZrlY versus Zl lTiùz x 10000) e y yersus Nb.

Nestes diagramas, os Anfibolitos Paraopeba såo sempre mais enriquecidos em Al2O3

ou em Nb. Por seu turno, os Anfibolitos Candeias são mais enriquecidos em y e a

sua razão zlNb é, substancialmente, mais elevada que a correspondente dos Anfibolitos
Paraopeba.
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Entre os Metadiabásios Conceição de ltaguá e os Diabásios Santa Cruz,
as principais diferenças são verificadas nos diagramas Al2o3 versus p2os, y yersus Nb
e Tio2 versus P2o5. Sistematicamente, os Metadiabásios conceição de ltaguá mostram
tendências mais amplas e enriquecidas em p2o5 e Nb. os Diabásios santa cruz, de
outra feita, exibem tendências bem marcadas nos diagramas zrlVb versus zrly e
Zrl (Pzos X 10.000) versus TiO2.
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Figura 4.4 - Diagramas de variação para alguns elementos e/ou razões de elementos
de potencial iônico intermediário das suítes máficas do complexo Metamórfico Bonfim
setentr¡onal. s¡mbologia: losangos - Anfibolitos paraopeba; quadrados , Anfibolitos can-
deias; triângulos - Metadrabásios conceição de ltaguá e cfrculos - Diabásios santa cruz.

Desta discussäo, suportada pela utilização dos diagramas de variaçáo,
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fica claro que as quatro suítes máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional

exibem características litogeoquímicas bem particulares e, em muitos casos, verdadei-

ramente contrastantes. Esta caraclerizaçâo confirma, por outro lado, a separação petro-

gráfica preliminar das unidades litoestratigráficas e fornece subsídios para inferências pe-

trogenéticas, traçadas adiante. Antes, porém, discutir-se-á a aplicação, nestas suítes, de

alguns esquemas classificatórios baseados em parâmetros químicos.

4.2.1.3 - cLASStFtcAçÃocEoouíMrcA DAS UNTDADES mÁr¡cRs oo coM-
PLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL.

lnúmeras têm sido as propostas para classificação geoquímica de ro-

chas ígneas. Contudo, a sua grande maioria (e.g. lrvine & Baragar 1971 ; Cox et a/.

1979; De La Roche et al. 1980; Le Bas et al. 1986) leva em consideração, somente,

alguns elementos maiores (e.9. Si, Na, K e Mg).

Tais propostas são, a princípio, contra-indicadas para a classificação de

orto-anfibolitos, já que os elementos envolvidos nestes esquemas classificatórios pos-

suem elevada mobilidade química no decorrer dos processos secundários. Por conse-

guinte, as classificações (e.9. Winchester & Floyd, 1977), fundamentadas nos elementos

de reconhecida imobilídade química durante os processos metamórficos (e.g. Nb, Y, Zr,

Ti), seriam os mais indicados para classificação geral de anfibolitos

Porém, conforme será visto a seguir, o emprego de vários esquemas

classificatórios pode constituír-se numa ferramenta complementar, favorecendo uma ca-

racterização mais segura das facetas geoquímicas de cada suíte. Os esquemas classi-

ficatórios eleitos para esta discussão são os seguintes:

4.2.1.3.1 - cLAsslFlcAçAO GEOOUIMICA SEGUNDO LE BAS et at. (1986).

A Figura 4.5 apresenta a classificação das suítes máficas do Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional, em função do seu conteúdo de SiO2 yersus alcalis4.5,

conforme a proposta de Le Bas et a/. (1986).

Nesta figura, os Anfibolitos Paraopeba e Candeias plotam-se, essencial-

4'5 - Estes mesmos parâmelros jáforam ufilizados por Cox et a/. (1979) para classificação das rochas ígneas. Observam-se pe-

quenas variaçõesna nomenclatura das rochas entre as propostas de Cox at a/. (1979) e Le Bas ef a/. (1986), isentas, no entanto, de
signif icado petrogenético.

I lHÍì'r'11 r'-l r) t.tír ,,il

tl'
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mente' no campo dos basaltos. os Metadiabásios conceiçäo de ltaguá, por seu turno,
exibem uma variação composicional mais diferenciada, caracter¡zando a tendência mais
expressiva das quatro suít6s estudadas. A sua composição varia de basáltica até ande-
sítica, com termos traquiandesíticos-basálticos. contudo, a petrografia da amostra ande-
sítica mostra uma porcentagem mais elevada de quartzo, acima da média desta suíte.

s
o
Y.:
+'o.
Noz

55

sio2 (%)

F¡gura 4.5 - Classificação geral das sultes máficas do Complexo Metamórfico Bonfim
Setentrional, de acordo com a proposta de Le Bas et a/. (1986). S¡mbologia: losangos- Anfibolitos Paraopeba; quadrados Anfibolitos Candeias; triângulos Metadiabáaios
Concaiçáo de ltaguá e cfrculos - Diabásios Santa Cruz. A nomenclatura dos campos é
a seguinte: F Foid¡to; Pc - Picrobasalto: B - Basalto; Ol - Andesito basáltico; 02 -
Andôsito; 03 - Dacito; R - Riolito; Ui Basanito/tefrito; U2 - Fonotefr¡to; U3 - Tefrifo-
nolito; Ph . Fonólito; Sl . Traquibasalto; 52 Traquiandesito basáltico; 53 " Traqu¡an-
desito e T - Traquito/traquidacito.

75654535

Os Diabásios Santa Cruz (Figura 4.5), também apresentam uma compo-
siçáo química diferenciada, com lermos basálticos, andesíticos e traquiandesíticos-ba-
sálticos.

4.2.1.3.2 - CLASSTFTCAçÃOGEOOUíM|CA SEGUNDO DE LA ROCHE er a/.
(1e80).

Conforme pôde ser observado na Figura 3.3 (Capítulo 3) a ut¡lização
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dos parâmetros catiônicos R1R2, segundo a proposta de De La Roche et a/. (1990), fa-
vorece aparecimento de algumas tendências composicionais melhor definidas para as
quatro suítos máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

Neste caso, os Anfibolitos Paraopeba apresentam uma composição pre-

dominantemente compatível com os basaltos tholeíticos, com variaçöes para basaltos
transicionais e andesi-basaltos. Esta suíte mostra, ainda na Figura 3.3 (Capítulo 3),

uma tendência grosseiramente hor¡zontalizada, a partir do campo dos andesi-basaltos e
caminhando no sentido do campo dos basaltos mais alcalinos. Tal distribuiçåo é o re-
flexo de uma variação química relat¡vamente constante em termos de Ca, Mg e Al
para toda a suíte, em contrapos¡ção às variações mais acentuadas que ocorrem por

conta de K, Ti e Fe e, de certa forma, por Si (Anexo 1.3)

Os Anfibol¡tos Candeias mostram na Figura 3.3 (Capítulo 3), uma ten-
dência algo diferente, ligeiramente mais inclinada. Esta suíte apresenta uma composição
predominantemente compatível com os basaltos tholeíticos. Mas, a exemplo dos Anfi-
bolitos Paraopeba, podem variar composicionalmente para termos lati- e/ou andesi-basál-
ticos.

A tendência composic¡onal mais express¡va, observada na Figura 3.0
(Capítulo 3), é aquela dos Metadiabásios Conceição de ltaguá, suger¡ndo uma significa-

t¡va diferenciação magmática. Os seus termos mais básicos seriam basaltos tholeít¡cos

e/ou transic¡onais (com uma amostra no lim¡te destes campos). seguem-se os lati-ba-
saltos, latitos e mugearitos. Depois, a tendôncia geral inflete para a esquerda, em dire-

ção ao campo dos lati-andesitos.

Os Diabásios Santa Cruz descrevem na Figura 3.3 (Capítulo A) uma
tendência grosseiramente semelhante aos Metadiabás¡os Conceição de ltaguá mostrando,
contudo, uma maior concentração de pontos no campo dos basaltos tholeíticos, com
alguns exemplares andesíticos e latÍticos.

4.2.1.3.3.- CLASSTFTCAçÃO CeOOUímtCn SEGUNDO tRVtNE & BARAGAR
(1e71).

A Figura 4.6, elaborada de acordo com a proposta de lrvine & Baragar
(1971), atribui uma natureza essencialmente tholeítica para as quatro suítes máficas do
complexo Metamórfico Bonfim setentrional. De acordo com esta figura, conforme vinha
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sendo observado nos diagramas precedentes, é possível identificar diferentes tendências
para as quatro suítes. Tais tendências säo geralmente de traço curvo (e,g. Metadiabá-

sios Conceição de ltaguá), com exceçåo dos Anfibolitos paraopeba que apresentam um

al¡nhamento grosseiramente retilíneo alcançando o campo das rochas cálcio alcalinas.

FeOr - - -.

Na2o + KzO MSO

F¡gura 4.6 - Classiflcação geral das suftes máficas do Complexo Metamórfico Bonfim
Setentrional de acordo com o diagrama AFM, segundo a ptoposta lrvine & Baragar
(1 971). Simbologia: losangos Anfibolitos Paraopeba; quadrados Anfibolitos Candeias;.
triângulos - Metadiabásios Conceição de ltaguá e círculos - Diabásios Santa Cruz.

Æ

4.2.1.3.4 - CLASSTFTCAçÃOGEOOUíM|CA SEGUNDO WTNCHESTER & FLOYD
(e7n.

Esta classificação, conforme já adiantado, é muito apropriada ao caso
em estudo pois, no decorrer dos processos secundários (metamorf¡smo e/ou intempe-

r¡smo), os olementos envolvidos neste esquema classificatório (Nb, y, Zr e TiO2) mos-
tram uma considerável imobilidade geoquím¡ca. Além disto, as razões destes elementos,
têm marcantes fundamentos petrogenét¡cos, ou seia:

A razáo Nb/Y, por exemplo, constitu¡ um indicador seguro de alcalini-
dade dos magmas (Pearce & Cann 1973; Floyd & Winchester 1 97S; Winchester &
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Floyd 1977). A ¡azâo zrlrio2, por outro lado, ao aumentar com a diferenciação progres-
siva de um magma básico, reflete o declínio geral do conteúdo de Tio2 nos diferen-
ci¡dos não basálticos (Winchester & Floyd '1977) e, por isto, pode ser usada como um
sensível índice de diferenciação no lugar de s¡o2. Estas razões, portanto, substituem
com mu¡ta propr¡edade, a razáo sílica/alcalis, tipicamente mais susceptível à mobilidade
geoquímica nos processos secundários.

Assim, apresenta-se na Figura 4.7, a classificação das suítes máficas
do complexo Metamórfico Bonfim setentrional, utilizando as razões Nb/y vel,sus zrlrio2,
segundo o esquema classificatório de winchester & Floyd (1927). Dø acordo com esta
figura, as suítes em consideraçäo distribuem-se sob três domínios principais, que säo
caracterizados, respectivamente, pelos Anfibolitos paraopeba, Anfibolitos candeias e
Metadiabásios Conceiçäo do ltaguá.

-õe

a

.1
Log (lù / Ð

Figura 4.7 - Glassificação geral das suftes máficas do Complexo Motamórf¡co Bonfim
Setontrional segundo a proposta de Winchester & Floyd (1977). S¡mbologia: losangos -
Anfibol¡tos Paraopeba; quadrados Anfibolitos candeias; tr¡ângulos - Metadiabásios con-
ceição de ltaguá e clrculos - Diabásios Santa Cruz. A nomènclatura dos campos é a
seguinte: 1 - Basalto sub.alcal¡no; 2 - Basalto/Andosito; 3 - Andesito; 4-Da-
cito/Riodac¡to; 5 Riol¡to; 6 - Basalto alcalino; 7 - Traquiandesito; g Traquito; 9
Comend¡to/Pantellerito; 10 - Fonól¡to; ll - Basanito/Nefetjnito.

Destaca-se nesta figura, em primeiro lugar, uma separaçäo nítida entre
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os Anfibolitos Paraopeba e Candeias. Os Anf¡bolitos Paraopeba mostram uma reduzida

variaçáo da razäo Nbry, praticamênte a mesma para toda a suíte, concentrada, drasti-

camente, no limite entre os campos dos basaltos sub-alcalinos e andesitos.

Os Anfibolitos Candeias, por seu turno, apresentam razöes NbfV predo-

minantemente menores que as correspondentes dos Anfibolitos Paraopeba, concen-

trando-se no limite do campo dos andesitos, com variações no campo dos basaltos al-

calinos4.6.

Este caráter mais "andesítico" dos Anfibolitos Candeias, que contrasta

com o caráter mais "alcalino" dos Anfibolitos Paraopeba, é um fato comum em muitas

suítes orto-anfibolíticas (e.9. Floyd & Winchester 1978). llustrando este fato, cita-se,

por exemplo, o caso de alguns Anfibolitos de Adirondack que têm o seu caráter básico

acentuado nas amostras mais metamórficas (Engel & Engel 1962). Por outro lado, o

caráter mais "alcalino" para uma determinada suíte de anf¡bol¡tos pode estar relacionado

a eventos de granitizaçâo intensa (Floyd & Winchester, 1978).

lsto está perfeitamente de acordo com a situaçåo geológica do Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Os Anfibolitos Paraopeba, por exemplo, tem ca-

racterísticas metamórficas mais rigorosas, apresentam uma composição mais máfica e

estáo relac¡onados a uma antiga unidade l¡toestratigráfica do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional (Gnaisses Alberto Flores). Como esta unidade sofreu pelo menos

dois eventos de "granitização" (vêr Capítulo 5), o caráter mais bás¡co e/ou alcalino dos

Anfibolitos Paraopeba (Figura 4.7) decorreria, portanto, destas granitizações. Deste forma,

os Anfibolitos Paraopeba seriam mu¡to mais modificados em termos de sua composiçäo

ígnea original.

Os Anfibolitos Candeias, por seu turno, possuem características meta-

mórficas menos rigorosas, estão associados a um plutonismo cálcio alcalino (diques em

tonalitos), e a sua composição mais andesítica contrasta drasticamente com os Anfibo-

litos Paraopeba. Tais observações, assim como o seu enriquecimento mais acentuado

em elsmentos imóveis frente aos Anfibolitos Paraopeba, levam a crer que a composição

atual dos Anfibolitos Candeias não deve diferir muito da sua composiçáo original.

4'6 ' É preciso considerar, porém,quê o contêúdo de Nb dê quatro amostras desta unidado, émenor que 20 ppm (Anôxo i.3) que é
o valor limite de detêcção do âparelho ut¡lizado. ¡sto, d€ corla forma, confirma o empobrecimento desta su¡le em relagão aos Anf¡-
bolilos Paraopeba, no que tangâ à razão Nb/Y.
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Assim, tratando-se de dois coniuntos táo distintos de rochas, estas duas
suítes derivam-se, provavelmente, de pulsos magmáticos distintos e defasados no tempo
geológico. Tais pulsos seriam responsáveis, numa pr¡me¡ra etapa, pela colocação na
crosta dos protólitos dos Anfibolitos Paraopeba, que foram metamorf¡zados, provavel-
mênte, antês de 2,92 Ga (ver Capítulos 5 e 6). Numa segunda, colocaram-se na
crosta os protól¡tos dos Anfibolitos Candeias, provavelmonte no decorrer ou logo após o

magmat¡smo cálcio alcalino dos Tonalitos Samambaia, acontecido hâ 2,79 Ga atrás.

Os Metadiabásios Conceiçäo de ltaguá, por sua vez, estão distribuídos
em dois sub-domínios bem característicos, e mostram um padráo bastante diferenciado
em ambos os casos. É, particularment€ notável, uma das tendências apresentadas,
aquela de maior extensão, que evolui de basaltos sub-alcalinos e/ou andesitos, até os
termos traquiandesíticos bastante diferenciados (Figura 4.7). o segundo sub-domínio,
que ocorre no campo dos basaltos alcalinos, indica, assim como no primeiro sub-domí-
nio, um forte enriquecimento d6 Zr e Nb em detr¡mento a TiO 2 e y.

Os Diabásios Santa Cruz, que costumeiramente já vinham apresentando
duas concentraçöes de pontos nos diagramas anteriores, repete a mesma situação na
Figura 4.7. suas amostras dividem-se entre os campos das rochas sub-alcalinas e alca-
linas. No primeiro caso, não se observa qualquer tendência e as três amostras podem

ser classificadas como andesitos. No segundo caso, as amostras restantes apresentam

uma tendência bem marcada através dos campos dos alcali-basaltos e traquiandesitos. A
questäo que se coloca em relação a esta suíte de rochas é no sentido de sua subdi-
visäo, já que ela apresenta duas concentraçöes de pontos muito caracterÍsticos. con-
tudo, as característ¡cas petrográficas deste grupo näo subsidiam tal poss¡bil¡dade.

Assim, da discussão destes esquemas classif icatórios, fica claro, mais
uma vez, que as suítes máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional mostram
características litogeoquímicas contrastantes entre s¡, Em termos de classificação geral,
para ofeito da composiçåo dos protól¡tos anfibolíticos, o diagrama de Winchester &

Floyd (1977), mostra-se muito ef¡ciente na caracterização geral das duas suítes. Outro
diagrama, também mu¡to ¡lustrativo na classificaçäo das suítes máficas, é aquele dos pa-

råmetros R1R2, da proposta de De La Roche et a/. (19S0), que aliás, ilustra a classifi-
caçáo química no Capítulo 3.

A seguir, será investigad a a natureza pretérita das suítes máficas do
Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional e os processos de cristalização responsáveis
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por seus protólitos. Este procedimento tem por objetivo, selecionar as suítes e/ou

amostras mais indicadas para utilização em diagramas discriminantes de ambientes tec-
tônicos.

4.2.1.4 - A NATUREZA BASÁLT|CA E OS PROCESSOS DE CRTSTALTZAçÃO
DAS UNIDADES MÁFICAS DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM
SETENTRIONAL.

De maneira geral, o estudo litogeoquímico das suítes máficas e/ou an-

fibolíticas do Arqueano e/ou Proterozóico, tem utilizado uma grande variedade de dia-
gramas discriminantes (petrogenéticos, tectôn¡cos, etc), originalmente propostos para os
basaltos modernos. No entanto, conforme discutido no item anterior, aspectos típicos
d€ metabasaltos podem ser adquiridos no decorrer dos processos secundários, masca-

rando, por completo, as suas características originais.

Assim, é necessário eliminar suítes e/ou amostras que possam ter sido

lavas ácidas, intermediárias ou ultrabásicas; frac¡onados (ou "cumulatos,'); plutonitos e,

naturalmente, para-anf ¡bolitos4.7. lsto é uma tarefa complicada pois, a grande maioria dos

anfibolitos atua¡s apresenta-se irremediavelmente transformada, tanto do ponto de vista
de sua textura e mineralogia, quanto de sua composição química, particularmente no

que tange aos elementos maiores.

Na situação especÍfica do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional,

inúmeras precauçöes foram tomadas para evitar a presença de amostras de para-anfibo-

l¡tos nos conjuntos analisados. Para isto, procurou-se, no decorrer da amostragem, co-

letar somente aquelas amostras provenientes de diques, ev¡tando ao máximo os corpos

muito alterados, cisalhados ou morfologicamente duvidosos.

Como as suítes foram originalmente definidas a partir da associaçäo de

critér¡os relac¡onados ao modo de ocorrência, associação l¡toestrat¡gráf ica e textura, o seu
quimismo (particularmente aquele dos elementos traços, F¡guras 4.3 e 4.4), ao confirmar
a separação tentat¡va, tornou-s€ também um critério adicionala.s. Aliás, a associação entre

47 - Algun" testês tem s¡do propostos para sêparar orto- dê para-anl¡bolitos (e.g. Lêake 1964; [4oine 1969; Van de Kamp 'l97oi
Winchesler ef a¿ 1980; winchester & N4ax 1982), Uma or¡gem ígnea para as suítes mál¡casem discussão nesta tesê, apesar de
indicada por esles testes, tem clmo evidôncia malor as caracterísl¡cas inkusivas dos corpos amoslrados.

4'8 ' É ¡nteressanle notar que o quim¡smo geral das quatro suítes Cfabela 4.f) éconlrastante entre s¡. As variaçõesd€f¡nidas pelos
elomentos imóv€¡s säo, de cena lorma, acompanhadas também pelos elementos ma¡or€s.
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textura e quimismo dos elementos imóveis tem sido, desde Winchester (1976), o melhor
critér¡o na individualizaçåo de suítes (desconhecidas) de anfibolitos.

Se os cuidados referidos anter¡ormente permitem considerar que as
suítes em discussão såo ortoderivadas, nada podem adiantar a respeito de suas iden-
tidades petrogonéticas originais, relacionadas à composição química de seus protólitos e
aos procêssos de cristalização magmática envolvidos. Sem estas duas informações o es-
tudo pelro{ectônico das quatro suítes máficas do complexo Metamórfico Bonfim seten-
trional não pode ser aprofundado.

No entanto, alguns métodos de busca permitem testar a composição
original e os processos de cristalização magmática do protólito (pearce 1986). Assim, é
possível remover as amostras e ou suítes indesejáveis.

4.2.1.4,1 . TESTANDO O CARÁTER BASÁLTICO DAS UNIDADES MÁFICAS
DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL.

A razão TilZr tem sido uma ferramenta litogeoquÍmica muito utilizada
para testar o caráter basáltico de uma suíte desconhecida de rochas máficas
(Winchester & Floyd 1977, Stillman & Williams 1979; Pearce 1982; pharaoh & pearce

1984; Pearce 1986; Watters & Pearce 1987; Condie 1989b; Condie .l990a).

As razões petrogenéticas da escolha de Ti e Zr sáo bem conhecidas e

estão relacíonadas aos processos de cristalização fracionada de um magma básico, ou
seja: No início da cristalização magmática destes fundidos, quando as fases minerais
representadas por olivina, piroxênio e plagioclásio são dominantes, a razâo -lilZr do tun-
dido permanece praticamente inalterada. contudo, a partir do início da cr¡stalizaçäo das
fases minerais constituídas por Ti, a razão filzr decresce, rápida e simultaneamente,
com o incremento de sio2 no fundido. Esta passagem marca uma mudança significativa
no caráter químico do magma que, até entáo, estava produzindo rochas de composiçäo
mais básica. com esta troca composicional, o fundido é capaz de produzir rochas mais
diferenciadas, de composição mais ácida.

O valor exato da razäo'fiO2lZr que delimita o campo entre as rochas
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primit¡vas e evoluídas é um assunto controvertido4.e. porém, adota-se aqui, a razáo
TilZr*4Z, que correspondø à razâo TiO2lZr-7O de Stillman & Williams (1979)4,i0.

Aprêsenta-se na Figura 4.8 os resultados geoquímicos a partir das
quatro suítês máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrie¡¿14.lr. De acordo com
a sua distribuiçáo na Figura 4.8, estas suítes enquadram-se, predominantemente, no
campo das rochas maís primitivas e caracterizam dois domínios principais. o primeiro é
const¡tuído pelos Anfibolitos Paraopeba e candeias, que definem uma tendência paralela
à linha P-E. O segundo, é constituído pela quase totalidade dos Metadiabásios Concei-

ção do ltaguá e Diabásios santa cruz, e dêscr€ve uma tendência transversal à linha p-

E, caminhando em direçáo ao campo das rochas mais evoluídas.

4'9 ' condie (1989b; 19904) Epresenta alguns d¡agramas log zr (ppm) ye.sus log Tio2 (%) ond€ estão repr€sentados os campos
das rochas pr¡m¡livas, evolufdas e dos basaltos modernos (MORB, lAB, WPB), de acordo com Pharaoh & pearco (1984). para a
dlagonEl P'E, que l¡mila o camPo das rochas pr¡mit¡vas das rochas evo¡u¡das, Condlo (l99oa) atr¡bu¡ uma razáo T¡/Zr - 70. Êsta
razáo, no ontanlo, não cþrresponde de lato às razóos T¡/Zr gn@nlradas nos diagramas da sua F¡gura 3,2, que var¡am rêspectiva-
msnte de 96 a 60.

' cond¡e (1991, comun¡cação pgssoal) informa que a razão Tl/zr nos seus dlagramas de 1989b e 199oa náo éiguqt a 70, mas que
a diegonal aprosentada, realmsnte, l¡m¡ta o campo das rochas pr¡mitivas e evoluídas.

- Pharaoh & Pearco (1984) informam que os campos do diEgrama log Zr (ppm) yersus log IiO2 (%) dor¡vam de pearce (19g2),
mas não lazem qualqusr relerência à @záo filzr, Contudo, esta razáo vaÍa ao longo da d¡agonal p-E no dlagrama log Zr (ppm)
verous log T¡O2 (o/o), Figura 3 de Pharaoh & poarce (1994), êntro IOO e 47.

'Pearce ('l982) aprgsenta un d¡agramâ sêmelhanle, porém,deslituldo da diagonal P-E s nåo laz qualquêr rêlgrênciaa razåo Ti/Zr
d6 d¡ferenc¡ação,

' Peafce (1986) intorma quÊ a razão Ti/Zr pode, elel¡vamente d¡scrlm¡nar as lavas basálllcase taz refêrênciaa Winchoster & Floyd
(1977) e st¡llmqn & W¡ll¡âms (1979). co¡ncidentemente ou náo, a tazáo Tilzt eîcontrada em St¡ltman & W¡fl¡ams (1979) éaproxima-
damente igual a 70.

' Cons¡derando que os d¡agramas discutidos (€xceto St¡llman & Will¡ams 1979) são b¡.togarítimicos e que a d¡agonat p-E, alémds
var¡ar ds um aulor para oulro, não apresenta uma razão Ti/Zr constante, então, Eomente duas alternativas podem expl¡car estas ¡n-
congruências:

- 11 A tàzáoIlzt méd¡a lo¡ d€f¡nida por uma tinha curva (l) num diagrama linear Zr yo¡.rus Tii

'2) Esta divergência de dados nÃo passa dê um caso claro e ¡ndub¡távêl ds transposição d€ linhas dê um d¡agrama pâra outro,

4'10-Comonãofoi possível esclarecer lal qusslào âté o fechamento desta teso, a opção pela rczáo lil7:t de St¡llman & Williams
(1979)tem a nosso v€r, além da primazia, fundamontos ma¡s comprovados.

4'11 ' Esta figura, alémde ¡dêntificar quais as amoslras de uma sufto dosconhec¡da dê ortoanl¡bolilos tômum protól¡to básico,curn-
pre, a¡nda' outros proPós¡tos: ¡) relala o processo magmálico envolv¡do; i¡) distingue as rochas oriundas, respectivamsnte, cte um
vulcanismo ¡ntraplaca (WPB), daquêlas de um arco vulcânico (lAB) ou cadeias msso-oceân¡cas (MoFB) ê; ¡ii) permitê especutar
sobre as grandês mudanças geoqu¡micas ocorr¡das nas fonl6 mantél¡cas, no decoÍrer da passagem do Arqueano para o protero-
zó¡co (ver discussão ma¡s adiante),
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No caso dos protól¡tos dos Anfibolitos paraopeba e Candeias, a evolu-

çáo do fundido, a partir de uma fonte empobrec¡da na razão zrfi| ocorreu, com muita
probabilidade, segundo um processo de cristalização fracionada, onde nenhuma fase mi-
neral rica em Ti ou Zr foi extraída do fundido. por ¡sto, a razão destes elementos
permaneceu relativamente constante.

¡=5,

100
Lodzr)

Fígura 4,8 - D¡agrama Ti ysrsus Zr para as sultes máficas do Complexo Metamór-
fico Bonf¡m Setentrional. Simbologia: losangos . Anf¡bolitos paraopeba; quadrados - An-
fibolitos candeias; triângulos - Metadiabásios conceição de ltaguá e cfrculos - Diabásios
Santa Cruz. A l¡nha diagonal (Titzt-4z) separa o campo das rochas primitivas à es-
querda (P) e evoluldas à d¡reita (E). As l¡nhas cheias delim¡tam os campos ocupados
pelos basaltos modernos do tipo MORB, IAB e WpB de acordo com pharaoh & pearce
(1984); as setas ¡ndicam as tendências evolutivas das suítes em d¡scussäo.

. A cr¡stalizaçáo dos protól¡tos dos Metadiabásios Conceiçåo de ltaguá, por
outro lado, aconteceu a partir de um magma oriundo de uma fontê consideravelmente
enriquecida em Ti. A cr¡stal¡zaçáo e a extraçäo de fases minerais com este elemento
(e.9. magnetita), promoveu um considerável empobrecimento da razão Ti/zr. Deste modo,
a composiçäo básica original do fundido foi variando, paulat¡namente, para os termos
mais diferenciados da suíte, caracterizando a correlação negat¡va apresentada na Figura
4.8.



4.2.1.4.2 - TESTANDO O PROCESSO

MÁFIcAs Do coMPLEXo
NAL,

111

DE CRISTALTZAçÁO DAs UN|DADES
METAMóRFICO BONFIM SETENTRIO.

Quando um magma básico qualquer é processado sob cr¡stalização fra-
cionada, a remoçáo da fase sólida permite o _aperecimento de rochas composicional-
mente muito diferentes da composição real do fundido. Estas fases cristalizadas são de-
nominadas de fracionados (ou "cumulatos,,) e podom apresentar qualquer razâo
'liOzlAlz9s no âmbito da Figura 4.9 (Pearce 1986). No entanto, de acordo com pearce

(1986), as fases cristalinas que melhor representam a composiçáo de um líquido basál-

tico, estar¡am representadas no interior do retângulo hachurado da Figura 4.g.

L IOUIDOS BASALTICOS

o
_9¡

T i02

Figura 4.9 - Diagrama TiO2 yersus AlzO3 para as suftes máficas do Complexo Me-
tamórf¡co Bonf¡m Setentrional. De acordo com pearce (1986) o retângulo hachurado
corresponde ao grosso da composição basáltica. Simbologia: losangos - Anfibolitos pa-
raopsba; quadrados - Anfibol¡tos Cande¡as; triângulos - Metadiabás¡os Conceição de lta-
guá e clrculos - Diabásios Santa Cruz.

No caso especÍfico das suítes máficas do Complexo Metamórfico Bon-
fim setentrional (Figura 4.9), as amostras analisadas distribuem-se segundo dois domí-

nios característicos, o primeiro, constituído pela maioria dos Anfibolitos paraopeba e

Anfibolitos candeias, está localizado no interior do retângulo que reprêsonta o grosso da

composição basáltica, teoricamente padronizado por Pearce (1986).
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O segundo, constituído essencialmente pela maioria dos Metadiabásios
Conceição de ltaguá e Diabásios Santa Cruz, desenvolve-se à d¡r€¡ta dos campos dos

líquidos basált¡cos. lsto ocorre porque estas suítes têm uma elevada concentraçáo de
TiO2, que varia entre 2 e 3,7o/o, para um conteúdo relativamente constante de Al2O3,

caracterizando uma distribuição mu¡to regular para estas suítes.

Assim, de acordo com os testes realizados, relac¡onados à natureza
basáltica e aos processos de cristalizaçáo, as suítes máficas do complexo Metamórfico
Bonfim Setentrional descendem, aparentemente, de rochas basálticas que foram cr¡stali-

zadas na ausência de uma fase cumulática s¡gnificativa. Portanto, os próximos passos

seráo no sentido de caracterizar os seus ambientes tectônicos e as suas possíveis

fontes mantélicas. Para isto, discutir-se-á no próximo item alguns fundamentos geoquí-

micos relacionados ao comportamento dos elementos incompatíveis, que são natural-
mente ¡ndicados para estas inferências petro-tectônicas,

4,2.1.5 - O PADRÃO GEOOUíMICO DAS UNIDADES MÁFICAS DO COM-
PLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL.

De acordo com Pearce (1986), diagramas de padrões geoquímicos säo

representações muito convenientes das análises químicas de alguns elementos traços,

dispostos segundo um ordenamento seqüencial cu¡dadosamente escolhido e, devida-
mente, normalizados por uma composição apropriada,

lnúmeras propostas de padrão geoquímico tem sido apresentadas (e.g.

Pearce 1983; Condie et al. 1987i Sun & McDonough 1989), no entanto, aquela de

Pearce (1983) merece especial destaque. Estê autor (op. cit.) escolheu e ordenou al-

guns elementos traços de acordo com dois parâmetros geoquímicos bem estabelecidos.

Estes parâmetros estão relacionados, respectivamente, ao potencial iônico e ao coefi-

ciente de distribuição dos elementos, entre uma rocha de composição granada lherzolito

e o seu fundido.

O primeiro parâmetro dá a medida da mobilidade dos elementos em

meio aquoso (Pearce 1983). Como visto anteriormente, os elemenfos de potencial ¡ônico

menor que 3 e maior que 10, são geralmente móveis. O mesmo näo acontece para os

elementos de potencial iônico intermediário, entre 3 e 10, de pouca ou nenhuma mobili-

dade. No diagrama de padráo geoquímico de Pearce (1983), os elementos de maior

mobilidade (e.9. Sr. K, Rb e Ba) estão ordenados a partir da esquerda. Em contraposi-
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ção, os elementos relativamente imóveis (e.g. y, Ti e sm) ordenam-se a partir da di-
reita.

O segundo parâmetro é a medida da incompat¡bilidade dos elemen_
tos4'12, sob pequenos graus de fusão parcial do manto superior e que sáo responsáveis
pela variação dos elementos traços (Pearce 1983). Cons¡derando a incompatibilidade re-
lat¡va dos efementos, o ordenamento final do padrão geoquímico de pearce (19g3) dis-
pöe progressivamente, das bordas para o centro, os elementos mais incompatíveis.

Assim, observa-se na Figura 4.10, o padrão geoquímico médio das
quatro suítes de rochas máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Além do
forte enriquecimento da quase totalidade dos elementos incompatíveis frente ao MoRB
tholeítico tipico, ocorre um nítido contraste entre os padrões geoquímicos das suítes
anfibolíticas (Paraopeba e candeias) e os Metadiabásios conceiçáo do ltaguá e Diabá-
sios Santa Cruz.

As duas pr¡meiras apresentam anomalias negativas de Ba e prO5 e
anomalias pos¡tivas de Y, com um lige¡ro enriquec¡mento de cr em relaçáo às outras
suítes. Além disto, sáo sistematicamente mais empobrecidas no conjunto dos elementos
incompatÍveis do que os Metadiabásios conceiçåo do ltaguá e Diabásios santa cruz,
com exceção apenas de Y e Cr.

Os Metadiabásios Conceiçäo de ltaguá, com pouquíssimas exceçóes, cor_

respondem à suíte mais enriquecida em elementos incompatíveis, o seu padrão geo-
químico, e aquele apresentado pelos Díabásios santa cruz, caracterizam-se por um en-
riquecimento crescente e abrupto de sr, K, Rb e Ba, seguido por um empobrecimento
relat¡vamente suave progressivo até o Cr.

Estes contrastes, entre as quatro suítes de rochas máticas do Com_
plexo Metamórfico Bonfim setentrional, também aparecem nos padröes geoquímicos mé-
dios dos elementos de terras raras (Figura 4.1 1).

Observa-se nesta figura, que os Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá exi-

4'12'Algun" dostes elementos podem, porém, assumir um comportamento adverso sob cond¡ç6esespociticas, Ë o caso, por
exemplo, do Sl nas paragêneses com plagioclásio, Y e Yb nas assemblé¡as clm granada e Ti na presença de magnetita (pearce
1983). Estas exceçees,quando cuidadosamente ¡ntorpretadas, não comprometem a util¡zação dos padrões geoquimicos na deter-
minação dos ambientes teclôn¡cos e do magmatismo assoc¡ado.
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bem um padråo altamente frac¡onado e mostram-se, sistematicamente, muito mais enri-
quecidos em terras raras lev€s que os Anfibolitos paraopeba e Anfibolitos candeias,
Estes, por sua vez, apresentam um padrão bem menos fracionado e säo levemente
mais enriquecidos em terras raras pesadas que os Metadiabásios conceiçáo de ltaguá.
os Anfibolitos candeias, por sua vez, são levemente mais enriquecidos nos elementos
de terras raras do que os Anfibolitos Paraopeba, à exceção do La.
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Figura 4.10 - Padrão geoqufmico da composição méd¡a das suítes máficas do
Complexo Metamódico Bonfim Setentr¡onaf , normalizados pelos valores de pearce
(1982, 1983). S¡mbologia: losangos Anfibolitos paraopeba; quadrados Anfibotitos
Candeias; tr¡ângulos - Metadiabás¡os Conceiçáo de ltaguá e círculos - D¡abásios Santa
Cruz.

Deste modo, conform€ discútiu-se nos itens precedentes, fica claro a

ex¡stôncia de quatro suítes máficas mu¡to distintas no complexo Metamólico Bonfim
Setentrional. As duas primeiras (Anfibolitos Paraopeba e Anfibolitos Candeias) são dras-
ticamente contrastanlas com a terceira (Metadiabásios conceição de ltaguá) e a quarta

suíte (Diabásios santa cruz), que apresentam, inclusive, características magmáticas

mais diferenciadas.

A segu¡r, discutir-se-á a caracterização destes magmatismos, sob a
perspectiva dos modelos da tectônica de placas.
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Flgura 4.11 - Padrão geoquímico da compos¡ção média dos elêmêntos de têrras ra.
ras das suítes máfícas do complexo Metamórfico Bonf¡m setontrional, normalizados
pelos valores do condrito de Masuda et af (1973). Simbologia: losangos - Anfibolitos
Paraopeba; quadrados - Anfibolitos Candeias e triângulos - Metadiabásios Conceição de
Itaguá.

4,2.1,6 - NATUREZA TECTONICA E PETFOGENÉTICN ONS UNIDADES MÁFI-
CAS DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL.

Refinados cenários tectônicos para o magmatismo básico moderno tem
sido caracterizados, com sucesso, através de inúmeros diagramas geoquímicos (e.s.

Pearce & Cann 1973; Mullen 1983; Meschede 1986). Contudo, a interpretação de am-
bientes tectônicos antigos através de evidências geoquímicas, exige cautela e deve
pautar-se meramente como uma referência comparativa (pharaoh & pearce 1gg4). lsto
porque, a maioria das suítes proterozóicas e arqueanas sofreu extensas recristalizaçöes

melamórficas e, assim, muitos dos elementos incompatíveis de raio iônico grande (e.g,

K, Rb, Sr e Ba), podem ter sido mobilizados. Em adiçäo, os diagramas geoquímícos,

discr¡minantes dos ambientes tectônicos dos basaltos modernos, não guardam referências
a respeito da evolução progressiva dos reservatórios mantélicos (pharaoh & pearce

1984). Deste modo, o fluxo global de calor, o grau de fusão e profundidade do manto,
fatores de significativa importância na definiçäo do fundido mantélico, não são considera-
dos nestes diagramas.
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Todavia, apesar destas l¡mitações na reconstituição dos ambientes do
Arqueano e Proterozóico, várias situações tem sido relatadas na literatura, com resulta-
dos potencialmente significativos (e.g. Pharaoh & pearce 1984; condie et at. 1gg7;
Knoper & Condie 1988; Jahn 1990). Destacam-se, neste sentido, os diagramas de pa-

drões geoquímicos e/ou aqueles diagramas d¡scriminantes que se utilizam dos elemen-
tos imóveis (e.g. li, Zr, Ð 4.13.

Logicamente, no caso 6m estudo, o modo de ocorrência das quatro
suítes máficas do complexo Metamórfico Bonf¡m setentrional fornece, de imediato, al-
guns indicadores a respeito dos seus ambientes tectônicos pretéritos. A característica
mais evidente destas suítes, sem dúvida, é a sua íntima associaçáo com a crosta s¡á-

lica arqueana (Anfibolitos Paraopeba e candeias), ou aos metassedimentos epicontinen-
tais do supergrupo Minas (Metadiabásios conceiçåo de ltaguá). Esta situação, à luz da
tectônica global, impl¡caria, prontamente, em ambientes intraplaca ou do margem cont¡-
nental.

No entanto, conforme foi discutido nas seçöes precedentes, as unidades
máficas do complexo Metamórfico Bonf¡m setentrional originam-se de antigas suÍtes de
basaltos que, apêsar de submetidas a processos secundários, guardam ainda uma boa
parcela de suas características geoquímicas originais. Estas características, portanto,
podem auxiliar numa caracterização algo mais refinada, acerca dos páleo-ambientes tec-
tônicos das suítes máficas em consideração.

Neste sentido, para efeito de comparações, apresenta-se na Figura 4.12,

o padrão médio das suítes máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional e os

envelopes de variação de alguns ambientes tectônicos modernos, adaptados de pearce

(1982; 1983; 1986) e Pharaoh & Pearce (1984).

De acordo com esta figura, os padrões geoquímicos das suítes máficas

do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, guardam uma grande semelhança com

os padrões geoquímicos dos basaltos modernos intraplaca (diagrama B da Figura 4.12).

lsto fica mu¡to ev¡dente no caso dos Metadiabás¡os Conceição de ltaguá

4'13 - Pan¡cularmente, no caso dâs rochas proterozóicas, Phâraoh & Pearce (1g84) âcreditam que os padrões geoqu imicos po.
dem ser cont¡avs¡mênte ulil¡zados para determinação dos ambientes tectônicos, uma vêz que a grande extração mantél¡cada maio.
rja dos elemenlos incompat¡veis, (€.g, K, Th, Bb, Ba, ce, Nb, la, sm, zr, y, yb e Ti) ter¡a acontecido no decoffer do Arqueano.



117

e Diabásios santa cruz, que tôm os seus padröes geoquímicos correlacionáveis aos pa-

dröes geoquímicos dos basaltos alcalinos do vulcanismo intraplaca, à semelhança da-
queles que ocorrem nos Açores (e.g. Pearce 1982; 1983; 1986, pharaoh & pearco

1984).

5

I g

Figura 4,12 - Padrões geoqulmicos médios das suftes máf¡cas do Complexo Metamór-
fico Bonfim setentrional para comparação com alguns envelopes de variação d6 padrões
geoqulmicos de amb¡entes tectônicos modernos (adaptados de pearce 1gB2; ,l9gB;

1986 e Pharaoh & Pearce 1984). Simbologia: losangos - Anfibolitos paraopeba; quadra-
dos - Anfibolitos Candeias; triångulos Metadiabásios Conceição de ltaguá e chculos -
Diabásios Santa Cruz. As áreas sombreadas nos diagramas A, B, C e D correspon.
dem, respectivamente, aos envelopes de variagão dos padrões geoqufmicos dos basal-
tos de cadeias meso-oceânicas; basaltos intraplacas; basaltos de arcos vulcânicos e
basaltos trans¡cionais.

Todavia, o padráo geoquímico dos Anfibolitos paraopeba e Candeias, a
despeito de sua semelhança com o padrão dos Metadiabás¡os conceição de ltaguá e

Diabásios santa cruz e, conseqüentemente, com o padrão dos basaltos intraplacas, os-
tenta algumas particularidades. Destaca-se, além das anomalias negativas de Ba e posi-
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tivas de Y, o empobrecimento regular dos elementos incompatíve¡s nas unidades anfi-
bolíticas, frente aos Meladiabásios Conceição de ltaguá e Diabásios Santa Cruz.

De outra feita, a correlação dos padrões geoquímicos dos Anf¡bolitos
Paraopeba e Candeias com os demais padrões geoquímicos da Figura 4.12, nâo é

imediata. Mas algumas particularidades chamam atenção, quando se comparam astes
padrões geoquímicos. Assim, náo fosse a anomalia positiva de y e o enriquec¡mento

em K e Rb, o padrão geoquímico dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias poderia ser
comparado ao padrão geoquím¡co dos basaltos modernos das cadeias meso-oceânicas
(Figura 4.12-A), Ou, mais especlf icamente, aos basaltos alcalinos deste ambiente tectô-

nico (para êsta comparaçáo ver Pearce 1982; 1983; 1986, Pharaoh & Pearce 1984).

Do mesmo modo, as anomal¡as pos¡tivas de Nb e Y e o enr¡quec¡-

mento em Zr, Ti e Yb, impedem a correlação imediata dos padrões geoquímicos dos
Anfibolitos Paraopeba e candeias com o padráo geoquímico dos basaltos dos arcos
vulcânicos modernos (Figura 4.12-C). No entanto, conformo pode ser verificado em

Pearce (1982; 1983; 1986) e Pharaoh & Pearce (1984), existe uma certa similaridade
do padrão geoquímico dos basaltos cálcio alcalinos continentais do Chile com o padrão
geoquímico dos Anfibolitos Paraopeba e candeias, especialmente no caso deste último.

Finalmente, as anomalias de Nb e Y e o enriquecimento em K e Rb,

impedem uma correlaçäo integral do padráo geoquímico dos Anfibolitos paraopeba e

Candeias com o padrão geoquímico dos basaltos transic¡onais (Figura 4.12-D). Mas,

conforme pode ser verificado em Pearce (1982; 1983; 1986) e Pharaoh & pearce

(1984), existem algumas similar¡dades entre os padrões geoquímicos dos Anfibolitos pa-

raopeba e àqueles dos basaltos tholeíticos da cadeia de Reykjanes (transiçåo MORB -

WPB). O mesmo acontece para Anfibolitos Candeias, que tem um padrão geoquímico

similar àquele dos basaltos tholeíticos do Ofiolito de Oman (transição MORB-VAB).

Estas aparentes incongruências, relacionadas à correlação do ambienle

têctônico das suítes anfibolít¡cas do complexo Metamórfico Bonfim setentrional, com

base nos padrões geoquímicos, podem tor causas variadas. Tais causas podem cobrir,
dasde as anomalias (s./.) condicionadas pelos processos secundários (e.g. remobilização

de K e Rb), até as anomalias propriamente ditas, relacionadas à natureza da fonte
mantél¡ca (e.9. concentraçöes elevadas de Ti, Zr e/ou Nb),

Neste sentido, a passagem do Arqueano para o Proterozóico tem sido
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considerada como um período de cons¡deráveis mudanças na composição geoquímica

do manto e da crosta continental (Pharaoh & Pearce 1984; Taylor & Mclennan 19BS;

Condie 1985; 1989b). Neste caso, os basaltos e andesitos, por sua íntima derivação
de fontes mantélicas, tem sido utilizados como marcadores de tais mudanças (Condie

1985; 1989b; 1990a; Condie et al. 1987). Assim, de acordo com Condie (1985; 1989b)

e Condie et a/. (1987) os basaltos arqueanos diferenciam-se dos basaltos proterozóicos,

6ntre outros aspectos, por:

i) por seu conteúdo médio mais empobrecido em Sr, K, Rb, Ba, Th, p,

Zr, Hi, Ti, Y e terras raras leves; i¡) por seu padráo de terras raras menos fracionado;

i¡i) por suas razöes TilZr menores e iv) por seu conteúdo mais elevado de Cr e Ni.

Todas estas características se fazem presentes e discriminam, perfei-

tamente, as suítes arqueanas e proterozóicas do complexo Metamórfico Bonf¡m seten-
trional4.l4. Senäo vejamos:

1 - Na Tabela 4.1 e no Anexo 1.3, obserya-se que Anfibolitos Parao-
peba e Candeias sáo sistematicamente mais empobrecidos em Sr, K, Bb, Ba, P, Zr e

Ti e, ao mesmo tempo, mais enriquecidos em Cr e Ni que os Metadiabásios Conceição
de ltaguá e Diabásios Santa Cruz.

2 - Na Figura 4.9 é possível observar o padrão menos fracionado dos

elementos de terras raras leves, nas suítes anf¡bolíticas do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional, em detrimento aos Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá. Este caráter
distintivo ganha universalidade na Figura 4.13, onde estáo plotados os padrões geoqu!
micos médios das suítes máficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (exceto

os Diabásios Santa Cruz), para comparação com alguns envelopes de variação dos pa-

drões geoquímicos de terras raras de basaltos arqueanos e fanerozóicos, segundo

Condie (1 981)4.rs.

4'14 - Os Anl¡bol¡los Paraopeba e candeias loram gerados, com mu¡ta probab¡lidado no Arqueano. Os Meladiabás¡osconceição de
Itaguáe Dlabásiossanta Cruz, bem mais iovens, estão rolacionados, no máximo,ao Prolerozó¡co Méd¡o(ver Capftulos 5 ê 6). Por-
lanto, um grande lapso d€ tempo êntromeia as geraçõês deslEs suit€s Comploxo Melamórf¡co Bonfim Setentrional.

4'15 - Tambémestão p¡otados nesla f¡gura, os envslopgs de variaçáo dos padróes gsoqulm¡cos do terras raras dos basaltos lho-
leít¡cos modernos de naturoza cálcio alcal¡na (diagrama A), e do tipo MOBB (d¡agrama B). Pois, de acordo com Cond¡e (1981),
exlste uma clrrospondênciâ gefal entre os padróes geoqulmicos dos €lemenlos de tsraas raras dos basaltos arqueanos do tipo
TH2 com os basaltos modernos cálcio alcal¡nosj e dos basaltos arqueanos do t¡po THl com os basaltos modêrnos do tipo MORB.
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Figura 4.13 - Padrões geoqufmicos médios dos elementos de terras raras das suftes
máfioas do Complexo Metamórfico Bont¡m Setentr¡onal para comparação com alguns pa-
drões basálticos arqueanos e fanerozóicos de Condie (1981). Simbologia: losangos - An-
fibolitos Paraopeba; quadrados - Anfibolitos Cande¡as; triângulos - Mètad¡abásios Concei-
ção de ltaguá. As áreas sombreadas e hachuradas correspondem, respectivamente, no
diagrama A, aos envelopes de variação dos padröes de terras raras dos basaltos ar-
queanos do tipo ïH2 e dos basaltos modernos do tipo cálcio alcalino; no dlagrama B,
aos envelopes de variação dos padröes de terras raras dos basaltos arqueanos do tipo
TH1 e dos basaltos modernos do tipo MORB. A l¡nha traço-pont¡lhada 1, no Diagrama
A, corresponde à média dos padróes de terras raras dos basaltos do t¡po THZ.

Destaca-se, em primeíro lugar na Figura 4.13, o nítido contraste entre

o padráo geoquÍmico médio dos elementos dê torras raras dos Metadiabásios Conceição

de ltaguá com envelopes de variaçáo das rochas arqueanas e fanerozóicas. Neste caso,
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os metadiabásios tem um padráo muito fracionado nos elementos de terras raras leves.

Em segundo lugar, o padrão geoquÍmico médio dos elementos de ter-
ras raras dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias é muito semelhante à média do padráo
geoquímico dos elementos de t€rras raras dos basaltos tholeíticos arqueanos dos tipo

TH2 de Condie (1981 ), que está repressntada pela linha traço-pontilhada 1 , no diagrama
A da Figura 4.13. Estes basaltos do tipo TH2 têm um padråo geoquímico mais fracio-
nado nos elementos de terras raras leves, contrapondo-se ao padráo mais achatado
dos basaltos arqueanos do tipo THI (e.9. Condie I 981), como mostrado no diagrama B
da Figura 4.13. Além disto, conforme pode ser observado no diagrama A desta mesma
figura, o padráo geoquímico méd¡o de terras raras dos Anfibolitos Paraopeba e Can-
deias, está contido no envelope de variaçáo dos padrões geoquímicos de terras raras

dos basaltos tholeíticos modernos de natureza cálcio-alcalina.

3 - A razåo Tilzt, confolme pode ser observado na figura 4.8, também
promove uma nítida separaçáo entre as suítes máficas do Complexo Metamórfico Bon-

f¡m Setentrional, configurando duas tendências marcantes. A primeira, const¡tuída pelos

Anfibolitos Paraopeba e Candeias, tem razões Ty'Zr menores e plota-se, em sua totali-
dade, no campo dos basaltos modernos do tipo MORB. Este campo, por sua vez, está

sobreposto aos campos dos basaltos modernos dos arcos vulcânicos (AlB) e intraplaca
(WPB). A segunda tendência, constituída pelos Metadiabásios Conceiçåo de ltaguá e
Diabásios Santa Cruz, tem as razões Ti/Zr mais elevadas, e plota-se no campo dos ba-

saltos modernos do tipo ¡ntraplaca. Estas duas tendências observadas na Figura 4.8,

encontram correspondência mais universal (Figura 4.14), quando comparados com anfi-

bolitos e/ou diabásios da regiäo de Uauá (Menezes 1 992) e Olivençd.1o (Oliveira 1989),

no estado da Bahia, e da porção meridional da Província Superior do escudo cana-
dense (Condie et al. 1987).

Observa-se, na F¡gura 4.14, que os diques de Uauá e do escudo cana-

dense, de idade arqueana ou proterozóica infer¡or, plotam-se no campo dos basaltos

modernos do tipo MORB, à maneira dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias. No entanto,

o grosso dos diques proterozóicos da regiåo de Olivença, assim como aqueles do es-

cudo canadense, têm razões TiiZr mais elevadas e plotam-se no campo dos basaltos

modernos intraplacas, à maneira dos Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá e Diabásios

Santa Cruz, do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

4'16 - Ol¡v€¡ra (1989) subdivid¡u os d¡ques de Ol¡vença em basallos de alto e balxo titânio (2olo foi o ¡im¡te desta subd¡visáo),
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Assim, desta discussão, é possível traçar algumas inferências gerais

acerca da natureza tectônica e petrogenética das suítes máficas do Complexo Metamór-
f¡co Bonfim Setentrional.

V

100 1000 4000
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Flgura 4.14 - Dlagrama Ti ysrsus Zr (modificado Pharaoh & Pearce 1984) das suftes
máficas do Complexo Motamóf¡co Bont¡m Setentrional para comparação com algumas
suftes máficas selec¡onadas de amb¡entes geológicos semelhantes. Simbologia: losangos
- Anfibolitos Paraopeba; quadrados Anf¡bolitos Cande¡as; tr¡ângulos - Metadiabásios
Concoição de ltaguá; cfrculos - Diabásios Santa Cruz; aster¡scos . Diques Arqueanos do
escudo canadense; triângulos cheios - Diques do Proterozóico lnferior do escudo cana-
dense; xis - Diques do Proterozóico Médio do escudo canadense; triângulos ¡nvortidos
che¡os - Diques do Proterozóico lnfer¡or de Uauá (Bahia); triângulos ¡nvertidos Diques
do Proterozóico Médio de Olivença (Bahia).

Em primeiro lugar, as suítes máficas mais jovens deste complexo
(Metadiabásios Conceição de ltaguá e Diabásios Santa Cruz), têm várias paracterísticas

em comum com os basaltos proterozóicos e foram colocadas na crosta sob um mesmo

tipo d€ amb¡ente tectônico, muito semelhante aos ambientes intraplaca modernos. Estas

duas unidades derivam, aparentemente, de fontes mantélicas enr¡quecidas ou, então, de

dois pulsos temporalmente defasados, oriundos de uma mesma fonte mantélica.

Em segundo lugar, as unidades mais antigas do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional (Anfibolitos Paraopeba e Candeias), apesar de suas características

em comum com os basaltos arqueanos, se destacam por suas anomalias negativas de
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Ba e positivas de Nb e Y. Neste aspecto, em particular, chama atençáo a anomalia

positiva de Nb. Este elemento, conforme já discutido anteriormente, é tido como relati-

vamente imóvel no decorrer dos processos secundários e a sua concentraçáo nas uni-

dades em consideração é, portanto, relat¡vamente confiável. Se, por um lado, este fato

introduz uma caractorística marcante na natureza empobrecida da fonte mantélica (ou

fontes mantélicas) dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias, por outro dificulta a correlação

dos padrões geoquÍmicos destes anfibolitos com os modernos ambientes tectônicos.

Todavia, à considerar todos os aspectos geológicos e geoquímicos ge-

rais, relac¡onados à natureza destas duas suítes anfibolíticas, acredita-se, a princípio,

que os Anfibol¡tos Paraopeba guardam características de um ambiente tectônico transi-

c¡onal entre MORB E WPB.

No caso dos Anfibolitos Candeias, as suas características gerais (haja

visto a sua associaçáo de campo com os Tonalitos Samambaia, composiçåo mais ande-

sítica e menores conteúdos de Nb), apontam paÍa um ambiente de arco vulcânico, ou,

gntáo, para um amb¡ente transic¡onal entre arco vulcânico e vulcanismo intraplaca.

4.2.1.7 - SUMÁRIO LITOGEOOUíMICO DAS UNIDADES MÁFICAS DO COM-

PLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL,

O estudo litogeoquímico realizado nas unidades máficas do Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional cumpriu, bas¡camente, do¡s pape¡s significativos. Em

primeiro lugar, ao externar a composição química das unidades em estudo, adicionou

novos elementos discriminantes na caracterização das unidades litoestratigráf ¡cas em

questão.

Em segundo lugar, utilizando-se de critérios litogeoquímicos relacionados

à seleçáo dê amostras e/ou elementos tipicamente confiáveis no decorrsr dos processos

secundários, fundamentou algumas inferências acerca da natureza petro{ectônica das

unidades máf¡cas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.
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4.2.2 - LITOGEOOUíMICA DAS UNIDADES FÉLSICAS DO COMPLEXO ME-

TAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL,

Como v¡sto anter¡ormente, no Capítulo 3, as rochas félsicas do Com-

plexo Metamórfico Bonfim Setentrional foram agrupadas segundo quatro unidades princi-

pais, constituídas essencialmente por gnaisses ou granitóides e denominadas respecti-

vamente de: Gnaisses Alberto Flores, Gnaisses Souza Noschese, Tonalitos Samambaia

e Granitos Brumadinho.

As relações litoestratigráficas entr6 as unidades Alberto Flores, Samam-

baia e Brumadinho foram observadas no campo e comprovadas pela geocronologia

U/Pb em zircäo (ver Capítulo 5). Entretanto, as relações l¡toestratigráf¡cas destas unida-

des com os Gnaisses Souza Noschese säo menos evidentes e, além disto, os zircões

destes gnaisses revelaram-se inadequados para geocronologia U/Pb (ver discussáo no

Capítulo 5).

Todavia, estas quatro suítes tem padrões tectônicos e petrográf¡cos d¡s-

tintos (e.9. Capítulo 3) e três delas estão datadas pelo método U/Pb (Gnaisses Alberto

Flores, Tonalitos Samambaia o Granitos Brumadinho; ver CapÍtulo 5). Ass¡m, como os

Gnaisses Souza Noschese såo menos deformados que os Gnaisses Alberto Flores,

acredita-se que aqueles gnaisses sejam ma¡s jovens. Por outro lado, como os Tonalitos

Samambaia sáo predominantemente maciços, com textura ígnea preservada, acredita-se

que esta unidade seja poster¡or aos Gnaisses Souza Noschese. Os Granitos Brumadi-

nho, em função de suas relações gerais de campo (ver Capítulo 3) e das idades UiPb

(ver Capítulo 5) constituem a unidade félsica mais jovem da seqüência litoestratigráfica.

Como veremos a seguir, estas quatro unidades também mostram ca-

racterísticas geoquímicas contrastantes entre si. Dest6 modo, a caracterização petrográ-

tica preliminar das unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, con-

firmou-se, a posteriori, pela geoquímica em rocha total. Adicionalmente, ao revelar es-

tas particularidades contrastantes, a l¡togeoquímica introduziu novos fatores, para a ca-

racterização mais acurada das quatro unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional.

4.2.2,1 - RESULTADOS ANALíflCOS.

O Anexo 1.4 apresenta o rosultado da geoquímica realizada nos
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gnaisses e granitóides do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional e a composição
normâtiva de cada amostra. A Tabela 4.3 taz a composição média, o desvio padráo e

os teores máximos e mínimos de cada elemento, para cada conjunto de amostras ana-

lisado.

De acordo com a norma CIPW, calculada para os felsitos do Complexo

Metamórf¡co Bonfim Setentrional (Anexo 1.4), os Gnaisses Alberto Flores são corindon

ou diopsídio hiperstênio normativo (Anexo 1.4).

Já os Gnaisses Souza Noschese são, predominantemente, cor¡ndon hi-

perstênio normativo (Anexo 1.4). As amostras sem corindon normativo têm acmita, me-

tassilicato de sódio e/ou diopsídio, mas não apresentam anortita normat¡va. A magne-

sita normat¡va aparece em dois casos (amostras AJ6-1 e AJ6-6).

',;

Tabela 4.3 - Resumo geoquf mico das suites félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim
Setentr¡onal. destaca-se a var¡ação geral (< e > teores), teor med¡o(x) e o desvio padráo (s).
O número de análises está indicado entre parênteses, exceto no caso das terras r¿iras, com
três análises por grupo.

x (6¡

Àr20ì rr'e0 r5,20 r.¡65 o¡..

R"ô 
';¡! 

0;6r ¡;?o r,ro o,ool å,'" o,?1
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Os Tonalitos Samambaia são predominantemente diopsídio hiperstênio

normativo (Anexo 1.4), com magnetita e ilmenita sempre presentes na norma.

Finalmente, os Granitos Brumadinho são também, predominantemente,

diopsídio hiperstênio normativo (Anexo 1.4). As amostras sem anortita têm acmita e

metassilicato de sódio, mas não têm magnetita. A magnesita aparece somente numa

amostra que, por sua vez, näo é corindon nem diopsídio normativo, mas tem acmita e

metassilicato de sódio na norma.

Das quatro suítes estudadas, os Tonalitos Samambaia (Tabela 4.3)

apresentam os menores conteúdos de SiO2 (65,570/o em média), seguidos pelos Grani-

tos Brumadinho (70,80% em média), Gnaisses Alberto Flores (73o/o em média) e Gnais-

ses Souza Noschese (73,55o/o em média).

Porém, a variação total de SiO2 nos Gnaisses Souza Noschese é muito
pequena, mantendo-se no intervalo de 72,30 a 74,90%. A maior variaçåo de S¡O2

ocorre nos Tonalitos Samambaia, com teores que variam de 63,10 a 70,70%.

Sistematicamente, os Tonalitos Samambaia são, em média, a unidade

mais enriquecida em TiO2, Al2O3, Fe2O.(totaD, MnO, MgO, CaO, p2O5, Co, Sc, V, Cu,

Pb, Zn, Zr e Y. As menores médias de Fe2Or(total), Ç¡, Ni e Y, por sua vez, pertencem

aos Granitos Brumadinho que, ao mesmo tempo, são as rochas medianamente mais

enriquecidas em K2O, Ba e Nb.

Os Gnaisses Alberto Flores tem os valores médios mais elevados em

Na2O, Cr, Ni e Sr e, por outro lado, as menores médias em K2O, Sc, V, Rb e Nb. Os

Gnaisses Souza Noschese são medianamente mais empobrecidos em Al2O3, MgO, CaO,

Na2O, PzOs, Ba, Sr e ZÍ, porém, os teores mais elevados de Rb pertencem a esta
unidade.

4.2.2.2 - D|AGRAMAS DE VARTAçÃO.

As Figuras 4.15 e 4.16 ilustram a distribuição geral dos elementos

químicos, ressaltando as principais diferenças ou similaridades entre os conjuntos anali-

sados. Do mesmo modo, é possível observar as tendências gerais no interior de cada

unidade, a partir das razões de SiO2 yersus óxidos e/ou SiO2 yersus elementos traços.

O contraste geoquímico entre as quatro unidades félsicas é notável na maioria dos dia-
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gramas destas figuras.
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Os Gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese, por exemplo, têm sem-

pre os teores mais elevados de SiO2. Seguem-lhes os Granitos Brumadinho, com valo-

res intermediários e, finalmente, os Tonalitos Samambaia que têm os menores conteúdos

de SiO2, situando-se, desta forma, sempre à esquerda nos diagramas das Figuras 4.15

e 4.16.

Os Gnaisses Alberto Flores, se comparados aos Tonalitos Samambaia,
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são sempre as rochas mais empobrecidas em quase toda a gama de elementos anali-

sados, exceto no caso de Na2O, Rb e Sr. Estes gnaisses desenvolvem tendências bem

marcadas nos diagramas de SiO2 versus TiO2, Al2O3, FerO.(totat), MnO, MgO, CaO e
Rb. Mas, nos demais diagramas a dispersão é, quase sempre, muito pronunciada.
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félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Simbologia: círculos - Gnais-
ses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses Souza Noschese; losangos - Tonalitos Sa-
mambaia e cruzes - Granitos Brumadinho.
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são sempre as rochas mais empobrecidas em quase toda a gama de elementos anali-

sados, exceto no caso de Na2O, Rb e Sr. Estes gnaisses desenvolvem tendências bem

marcadas nos diagramas de SiO2 versus TiO2, Al2O3, FerOa(totat), MnO, MgO, CaO e

Rb. Mas, nos demais diagramas a dispersão é, quase sempre, muito pronunciada.
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Figura 4.16 - Diagramas de variação (SiO2 versus elementos traços) para as suítes
félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Simbologia: círculos - Gnais-
ses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses Souza Noschese; losangos - Tonalitos Sa-
mambaia e cruzes - Granitos Brumadinho.
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Por outro lado, as diferenças geoquímicas entre os Gnaisses Alberto
Flores e Souza Noschese, ficam patentes nos diagramas de SiO2 yersus T¡O2,

Fe2Oa(totat), MgO, CaO e Sr. Nestes diagramas, os Gnaisses Alberto Flores descrevem
tendências paralelas e, quase semprer mais enriquecidas que àquelas dos Gnaisses

Souza Noschese. Outras vezes, como é o caso de SiO2 yersus K2O, Zn e Rb, a ten-

dência geral dos Gnaisses Alberto Flores, apesar de paralela, é mais empobrecida que

àquelas dos Gnaisses Souza Noschese.

Estes gnaisses, por sua vez, são sempre mais empobrecidos em TiO2,

Al2O3, Fe2Or(totaD, MgO, CaO, Na2O, Ba e Sr. As suas tendências mais uniformes sáo
aquelas observadas nos diagramas de SiO2 versus Fe2Or(totat), MgO, CaO, Rb e Ba.

Nos demais diagramas das Figuras 4.15 e 4.16, estes gnaisses apresentam uma
grande dispersäo, especialmente no caso de SiO2 versus Al2O3, MnO, Zr e y.

Os Tonalitos Samambaia têm as tendências mais bem definidas na tota-

lidade dos diagramas das Figuras 4.15 e 4.16, especialmente no .caso de TiO2,

Fe2or(totaD, CaO, K2O, P2os, Cr, Ni, Co, Zn, Rb, Sr e Y. Com exceçäo apenas de K2o

e Rb, esta unidade é sempre a mais enriquecida nos elementos citados acima, permi-

tindo separá-los quimicamente, com facilidade, das demais unidades félsicas do Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

Os Granitos Brumadinho, embora não tenham uma regularidade tão

sistemática quanto aquela dos Tonalitos Samambaia, mostram algumas tendências bem

marcadas, especialmente, no caso de TiO2, Fe2Oa(totat), MgO, CaO, Ní, Zn, Rb e Ba.

As dispersões mais pronunciadas, na tendência geral destes granitos, são aquelas de

Al2O3, MnO, Na2O, V, Cu, Sr, Nb e Zr.

Estas mesmas tendências, coincidentemente, estão presentes nos Tona-

litos Samambaia. Além disto, em determinados diagramas das Figuras 4.15 e 4.16 (e.g.

SiO2 versus TiO2, Fe2Or(total), MgO, PzOs, Cr, N¡, Co, Zn e y), a tendência geral dos

Granitos Brumadinho está em continuidade aparente com a tendência geral apresentada
pelos Tonalitos Samambaia.

4.2.2.3 - CLASSIFICAçÃo cEoouÍMtcA DAS UNIDADES rÉlsrcas Do
COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL.

os Gnaisses Alberto Flores, souza Noschese e Granitos Brumadinho
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tem uma natureza essencialmente ácida. Os seus conteúdos de SiO2 são sempre supe-

riores a 66% (Tabela 4.3). Contudo, os Tonalitos Samambaia tem uma composição mé-

dia de SiO2, em torno de 65%. lsto indica uma natureza intermediária para este con-
junto rochoso, muito embora, algumas amostras ultrapassem a casa de 70% de SiO 2.

A natureza composicional, em termos de alcalis e alumina, das unida-

des félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, está apresentada na Figura

4.17.
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Figura 4.17 - Classificação geral das sultes félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim
Setentrional, em termos de alumina e alcalis, de acordo com o diagrama de Maniar &
Picolli (1989). Simbologia: círculos - Gnaisses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses
Souza Noschese; losangos - Tonalitos Samambaia e cruzes - Granitos Brumadinho.

De acordo com esta figura, os Gnaisses Alberto Flores têm um caráter

metaluminoso a peraluminoso, em contraposição ao espéctro composicional mais amplo

dos Gnaisses Souza Noschese que variam de peralcalino a peraluminoso, com algumas

amostras de natureza metaluminosa. Os Tonalitos Samambaia têm um caráter essencial-

mente metaluminoso, bem contrastante com as demais suítes e os Granitos Brumadi-

nho são peralcalinos a metaluminosos.



O caráter cálcio alcalino

Bonfim Setentrional, por sua vez, pode

diagrama AFM, segundo a proposta de

das unidades félsicas do

ser observado na Figura

lrvine & Baragar (1971).
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Complexo Metamórfico

4.18, de acordo com o

neoT

NarO + K2O Mgo

Figura 4.18 - Classificação geral das suítes félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim
Setentrional, segundo o diagrama AFM de acordo com a proposta de lrvine & Baragar
(1971). Simbologia: círculos - Gnaisses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses Souza
Noschese; losangos - Tonalitos samambaia e cruzes - Granitos Brumadinho.

De acordo com esta classificaçäo, as quatro unidades félsicas em dis-

cussão apresentam uma tendência geral do tipo trondhjemítica (e.g. Barker & Arth

1976). Os Gnaisses Alberto Flores, Souza Noschese e os Granitos Brumadinho ocupam

a extremidade mais félsica da tendência geral e os Tonalitos Samambaia a extremidade

mais máfica. Algumas amostras dos Gnaisses Alberto Flores e Granitos Brumadinho po-

sicionam-se intermediariamente ao longo da tendência geral.

Distribuição semelhante é ratificada no diagrama An-Ab-Or (Figura 3.3,

Capítulo 3). Além da patente distinçäo entre as quatro suítes, este diagrama mostra a
classificação dos felsitos do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, sob as composi-

ções normativas da proposta de O'Connor (1gOS).
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De acordo com esta classificaçäo, os Gnaisses Alberto Flores têm uma
composição predominantemente trondhjemítica, do tipo de baixo AlrO.c.tz. Esta suíte
está situada, ainda, numa posição intermediária ao longo da tendência geral. entre os

Tonalitos Samambaia, de composição tonalítica, ê o conjunto representado pelos Gnais-
ses souza Noschese e os Granitos Brumadinho, de composição granítica.

No entanto, de acordo com a proposta de Barker (1979), trondhjemito é

uma classificação química que requer a observância dos parâmetros listados na Tabela
4.4. Os Gnaisses Alberto Flores, no âmbito desta classificação, cumprem a maioria das
exigências de Barker (1979), como é o caso, por exemplo, dos teores de SiO2, Al2O3,

Na2O e CaO.

Todavia, o seu conteúdo de KzO e a sua razâo Feo(total)/MgO, estão

acima dos valores estipulados por Barker (1979). No entanto, estas características não

são exclusivas dos gnaisses em discussão. Conforme pode ser observado na Tabela

4.5, outros tipos de gnaisses cinzentos do Arqueano, que também são considerados

4'17 - g6¡¡s¡ el a/. (1976) subdivide a suíte lrondhjemítica em trondhjemitos de alto e baixo de Al2O3, limitados, respectivamente,
por uma porcentagem de 15% de Al2O3.

- De acordo com Rapp et al. (1991) esta d¡visão provisória de Barkereta/. (1976) pode ter, realmente, uma base mineralógica e,
portanto, um significado petrológico.

- lsto porque, todos os líquidos com baixo teor de Al2O3 (<15%), ocorrem a pressöesde 16 Kbar ou menores, próximos, portanto,
das condiçôesdo solidus, onde o grau de fusão émuito baixo, menor ou igual ao ¡ntervalo de 5 a 10%. Neste caso, anfibólios e pla-
gioclásios seriam as fases mais importantes, ou até dominantes, no resíduo.

- Por oulro lado, os liquidos com alto Al2O3 (>15,50/o), såo formados sob graus moderados de fusao (10-40%), sob pressões
acima de 16 Kbar. Neste caso, granada e clinopiroxêniocompreendem a paragêneseresidual e, desle modo, os líquidos de com-
posiçãolonal¡tica, trondhjemítica e granodioritica nåo sáo inconsistenles na presençade granada residual, contrar¡ando a aftrma.

ção de Maaloe (1982),

Tabela 4.4 - Parâmetros químicos de Barker (1979) para a definição de trondhjemitos.
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como trondhjem íticos, apresentam valores

FeO(tolaD/MgO maiores que 3.

133

de KzO acima de 2,Oo/o e razões

Tabêla 4.5 - Composições quf micas representalivas ds alguns gnaisses do Arqueano
para comparação'êbm os Gnaisses Alberto Flores. Adicionalmente, para referôncia geral,
acrescenta-se a composição qufmica das demais suítes féls¡cas do Complgxo
[,4etamórf ¡co Bonf im Setentr¡onal.
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6 . oDalâÊes do co¡npl,exo Metanótftco Bação¡ co!ì6e (19ss).
? cnal88€s do oscualo ÀnÈú!rl.co ollenral, sho¡aton e col.lelson (19s{),
6 ' onalssed scourlan da Escóclå, Rol.tlnÊon e xlndley {19Éo),
e - Gnals6€a Levlsian (fåc1es glanullto) dê Escóc1a. neâver e TaÍney (1900)

10 . Tonalltoa sånô.nbafa do complêxo Mecarnófflco Þonf1n secent!Ìond1.
Ir . GnâfÂsês sôuzâ Noschês6 do Complexo Mêtâllì6lflco Bonflm Secêntllona].
12 O¡èn1tos Blunadlnho do Comptexo Mecdó¡flco Bonfl¡n s€t6nrrlonal.

co¡nposlção ¡ Tr ¡rondhlemlr.lca; r
c¡anlrlcd; r - Ease ànl¿l!Ê.

ronalfclcu¡ Tr Tloncthj ênfllca/ronåIflfca ¡ c

Outras características marcantes entre as quatro un¡dades de fochas

félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, podem ser levantadas também. a

partir do diagrama catiônico R,| R2 (Figura 4.19). Ali, as tendências internas à cada

suíte, estão muito bem representadas.

Os Gnaisses Alberto Flores, por exemplo, limitam-se ao campo das ro-

chas de composição granit¡ca, já que esta classificaçáo não leva em conta a razâo

K2O/Na2O. Porém, é interessante notar a tendência geral desta suíte, situada numa po-
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sição intermediária entre os Tonal¡tos Samamba¡a e o conjunto constituído pelos Gnais.

ses Souza Noschese e Granitos Brumadinho.
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Figura 4.19 - Classificaçäo geral das suítes félsÌas do Complexo Metamórtico Bonfim
setentrional de acordo com a proposta de De La Roche ef a/. (1980). A nomenclatura
petrográfica dos campos que classificam as suftes félsicas do Complexo ¡/etamórfico
Bonf¡m Setentrional é a seguinte: 15 - quartzo-sien¡to; 17 - tonal¡to; 18 - á¡cal¡ granito;
19 - granito e 20. granodiorito. Simbologia: cfrculos - Gnaisses Alberto Flores; qua-
drados - Gnaisses Souza Noschese; losangos - Tonalitos Samambaia e cruzes - Gra-
nitos Brumadinho.
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Os Gnaisses Souza Noschese, por seu turno, exibem uma composição

essencialmente granítica, distribuindo-se ao longo do limite entre os campos dos grani-

tos e álcali granitos.

Os Tonalitos Samambaia descrevem uma tendência muito uniforme, fu-

gindo do campo das rochas tonalíticas em direçáo ao campo das granodioríticas. Já)

os Gran¡los Brumadinho alcançam, levemente, o campo dos quartzo sienitos.
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4.2.2.4 - o pADRÃo cEoouíMtco DAS uN¡DADES rÉls¡cas Do coM-
pLEXo uerRmóRFtco BoNFtM SETENTRIoNAL.

A Figura 4.20 apresenta o padrão geoquímico (médio) das quatro uni-

dades de rochas félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, normalizado

pelos valores do padrão ORG (granitos de cadeias oceånicas), de acordo com a pro-

posta de Pearce et al. (1984).
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Figura 4.20 - Padrão geoquímico da composição média das suítes félsicas do Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentrional, normalizados pelos valores do padrão ORG
(granitos de cadeias oceânicas) de acordo com Pearce et al. (1984). Simbologia: cír-
culos - Gnaisses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses Souza Noschese; losangos
Tonalitos Samambaia; cruzes - Granitos Brumadinho.
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De maneira geral, as quatro suítes guardam, entre si, um padrão geo-

químico muito semelhante. Todas elas eståo caracterizadas por uma anomalia positiva

de Rb e um empobrecimento acentuado de Yb.

No entanto, cada conjunto possui caraterísticas intrínsecas ¡"nuito pró-

prias. Os Gnaisses Alberto Flores tem, por exemplo, um padräo geoquímico que pode

ser considerado a média das outras três suítes. Estes gnaisses são moderadamente en-

riquecidos em Rb, Ce, Zt, Sm e Yb.
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Os Gnaisses Souza Noschese, por seu lado, seguem, razoavelmente, o
padráo geoquímico dos Gnaisses Alberto Flores. Porém, a sua anomalia de Flb é mais

acentuada e eles sáo respectivam€nte mais enr¡quecidos em K2O, Nb, Sm, Y e yb.

Nos demais elementos (Ba, Ce e Zr), a sua composição média é mais empobrecida que

os Gnaisses Alberto Flores.

Os contrastes mais signif¡cat¡vos ficam por conta dos granitóides do

Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, que possuem padrões geoquímicos médios,

muito dif€renciados. Os Tonalitos Samambaia são mais empobrec¡dos em K2O, Rb e Ba
quo Granitos Brumadinho, Estes granitos, em contrapartida, tem os maiores conteúdos
médios naqueles elementos e, ao mgsmo tempo, é a suíts ma¡s empobrecida em Ce,

Zr, Sm, Y e Yb. Em contraposição, sáo os Tonalitos Samambaia que possuem os valo-

res mais elevados nestes elementos.

Além disto, são particularmente notáveis as diferenças médias entre os
seus conteúdos de Zr e Yb. Os Tonal¡tos Samambaia são, pelo menos, dez vezes
ma¡s enriquecidos nestes elementos que os Granitos Brumadinho.

A Figura 4.21 apresenta o padráo geoquímico da composiçáo média
dos elementos de terras raras das quatro unidades félsicas em discussão, normalizado
para os valores do condrilo, segundo a proposta de Massuda et al. (1973). O padrão

geoquímico constatado guarda muitas semelhanças com padräo geoquímico da compo-

sição média, apresentado na Figura 4.20.

Novamente, são os Gnaisses Alberto Flores que apresentam os valo-

rgs mais intermediários entre as quatro suítes em discussão. O seu fracionamento é, da

mesma forma, o mais moderado e difere do padrão geoquímico médio dos elementos

de terras raras dos Gnaisses Souza Noschese sob vários aspectos. Os Gnaisses Al-

berto Flores såo, por exemplo, mais enr¡quecidos em terras leves. Os Gnaisses

Souza Noschese, por outro lado, têm um padráo extremamente enr¡quecido nas terras

raras pesadas, Além disto, o frac¡onamento médio dos Gnaisses Alberto Flores é muito

mais enriquecido que aquele dos Gnaisses Souza Noschese.

O contraste geral entre os granitóides do Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional, também €stá exposto na Figura 4.21. Os Tonalitos Samambaia têm o pa-

dráo geoquímico médio mais enriquecido nos elementos de terras raras, enquanto que

os Gran¡tos Brumadinho têm o padrão mais empobrecido.
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O fracionamento geral entre estas duas suítes é também distinto. Ele é
ligeiramente mais acentuado para os Granitos Brumadinho. No entanto, estes granitos

tem valores muito baixos de Dy, Er e Yb, caracterizando, inclusive, uma pequena ano-
malia negat¡va de Yb.
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Figurã 4.21 - Padrão geoqufmlco da composiçäo média dos elementos de terras raras
das suítes félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, normalizados pelos
valores do condrito de acordo com Massuda et al. (1979). Simbolog¡a: círculos
Gnaisses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses Souza Noschese; losangos - Tonal¡tos
Samambaia e cruzes - Granitos Brumad¡nho.

. Das quatro suítes em discussão, apenas os Gran¡tos Brumadinho não

apresentam anomalias negativas acentuadas. de Eu. A sua tendência geral está caracte-

rizada por ligeiro patamar, situado entre o Sm e Gd, onde observa-se um ligeiro declí-

nio dos valores normalizados de Eu em direçáo aos valores normalizados de Gd. por

outro lado, as anomalias negativas de Eu mais acentuadas, ficam por conta dos gnais-

ses do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Neste particular, os Gnaisses Souza

Noschese possuem a anomalia mais expressiva.

Estes padróes geoquímicos, das suítes félsicas do Complexo Metamór-

fico Bonfim Setentrional, se comparados com outros padrões arqueanos (e.g. Condie

1 981), também revelam algumas características peculiares.
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Na Figura 4.22, por exemplo, os padröes em discussão encontram uma
boa correspondência com o envelope de variação dos padröes geoquímicos de elemen-
tos de terras raras dos trondhjem¡tos e tonal¡tos pós-Arqueanos de alto Al 2O3.
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Flgura 4.22 - Padráo geoquímico médio dos elemêntos de terras raras das sultes fé!
sicas do Complexo Metamórfico Bonfim Sêtentrional para comparaçäo com alguns pa-
drões arqueanos e pós-arqueanos de alto Al2O3, de acordo com Condie (1981). Sim-
bolog¡a: cfrculos - Gnaisses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses Souza Noschesei lo-
sangos - Tonalitos Samambaia; cruzes - Granitos Brumadinho. A área sombreada cor-
responde ao envelope de variaçäo dos padröes de terras rafas dos trondhjemitos e to-
nalitos pós-arqueanos de alto Al2O3, As linhas traço-pontilhadas 1, 2, 3 e 4 correspon-
dem, respectivamente, aos padrões médios dos gnaisses do Cinturäo English River
(Canadá), Complexo Ancient Gneiss (Swazilând¡a), Diápiros Sul.africanos e Tonalito
Saganaga (Minnesota, EUA).

Contudo, das quatro suítes félsicas em discussão, apenas os Tonalitos
Samambaia têm composição de alto Al2O3 (ver Tabela 4.5). O padrão geoquímico des-
tes tonalitos é, porém, ma¡s fortemente onr¡quecido, contrastando-se com o padrão dos

Diápiros Sul-Africanos (linha traço-pontilhada 3; Figura 4.22) e do Tonalito Saganaga
(linha traço pontilhada 4; Figura 4.22). As demais suítes do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional, especialmente os Gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese,

além de possuírem baixo Al2O3, apresentam pronunciadas anomalias negativas de Eu

que sáo, por sua vez, inexistentes nos padröes gnáissicos de alto Al2O3 ut¡l¡zados por
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Condie (1 981).

Neste sentido, a correlaçáo das suítes gnáissicas do Complexo Meta-
mórfico Bonfim setentr¡onal é naturalmente mais apropriada com os padróes da Figura
4.23. Neste caso, além das anomalias negativas de Eu, o padrão geoquímico dos ele-
mentos de terras raras dos Gnaisses Alberto Florqs_- e. souza Noschese é semelhante
ao padråo dos trondhjemitos e tonalitos pós-Arqueanos de baixo Al2O3. Do mesmo
modo, o padrão destes gnaisses é semelhante ao padráo de alguns gnaisses do Ar-
queano da Swazilândia (linha traço-pontilhada 1) e do Wyoming (EUA; linha traço-ponti-
lhada 2). Todavia, há de se ressaltar o caráter mais empobrecido dos gnaisses do
complexo Metamórfico Bonfim setentrional, em relação aos padrôes utilizados por con-
die (1981), no tocante aos elementos de terras raras pesadas (Figura 4.23).
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F¡gura 4.23 - Padrão geoqulmico médio dos elementos de terras raras das suítes fél-
sicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional para comparaçåo com alguns pa-
drões arqueanos e pós-arqueanos de baixo Al2O3, de acordo com Condie (1981). Sim-
bologia: cfrculos - Gnaisses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses Souza Noschese; lo-
sangos - Tonal¡tos Samambaia; cruzes - Granitos Brumadinho. A área sombreada cor-
rêsponde ao envelope de variação dos padröes de terras raras dos trondhjemitos e to-
nalitos pós-arqueanos de baixo Al2O3. As linhas traço-pontilhadas 1 e 2 correspondem,
respectivamente, aos padrões médios dos gnaisses do Complexo Ancient Gneiss
(Swazilândia) e do Complexo Metamórf¡co Setenfional do Wyoming (EUA).
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Finalmente, na Figura 4.24, é possível comparar o padráo geoquímico

dos elementos de terras raras dos Granitos Brumadinho com alguns padröes de granitos

e quartzo monzon¡tos do arqueanos e pós-arqueanos de Condie (1981). De acordo com
esta figura, os Granitos Brumadinho, além de situarem-se abaixo do envelope de varia-

ção dos granitóides pós-arqueanos, têm um padráo geoquímico muito mais empobrecido
e frac¡onado. Entretanto, tal padráo guarda uma notável semelhança com o padräo geo-

químico dos quartzo monzonitos dø Giant Rang:e lllnha traço-pontilhada g, Figura 4.24),
que afloram no estado de Minnesota (EUA).
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Figura 4.24 - Padrão geoqulmico médio dos elementos de terras raras das sultes fé|.
sicas do Complexo Metamórfico Bonf¡m Setentrional para comparaçäo com alguns pa-
drões de granitos e quartzo monzonitos arqueanos e pós-arqueanos de acordo com
Condie (1981 ). Simbolog¡a: cfrculos . Gnaisses Alberto Flores; quadrados - Gnaisses
Souza Noschese; losangos - Tonalitos Samambaia; cruzes - Granitos Brumadinho. A
área sombreada corresponde ao envelope de variaçäo dos padröes de terras raras dos
granitos e quarzto monzonitos pós.arquêanos. As linhas traço-pontilhadas i, 2 e 3 cor-
respondem, respect¡vamente, aos padrões médios dos g@ñitos Mpagenl (Africa do Sul),
quartzo monzonitos Lochiel (Africa do Sul) e quartzo monzonitos Giant Range
(M¡nnesota, EUA).

4.2.2.5 . NATUREZA TECTôNICA E PETROGENÉICN O¡S UNIDADES FÉ1.
SICAS DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL

A Figura 4.25 apresenta alguns envelopes de variação de padrões geo-
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químicos de granitóides do Fanerozóico, relacionados a diferentes amb¡entes tectônicos
(Pearce et al. 1984) pâra comparaçáo com as unidades félsicas do Complexo Metamór-

fico Bonfim Setentr¡onal.

Dos cinco padróes teclônicos representados na Figura 4.25, aquele rela-

cionado ao envelope de variação do padrão gsoquímico dos granitos intraplaca
(diagrama B) é o que menor correspondôncia guarda com os padrões geoquímicos mé.

dios das unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentr¡onal. lsto porque,

de acordo com Pearce ef a/. (1984), os granitóides intraplaca são caracter¡zados por

acentuadas anomalias negativas de Ba, inexistentes, por sua vez, nas unidades félsicas
em discussão. Além disto, estas unidades säo, sistematicamente, mais empobrecidas
(e.9. diagrama A, Figura 4.25) nos elementos químicos de HFS (high field st/,engtfr), ou

seja: Nb, Ce, Zr, Y e Yb.

Nos outros diagramas da Figura 4.25, relacionados respectivamente aos

ambientes de arco vulcânico (A), placa litosférica atenuada (C) e colisão tectônica (D e
E), é possível observar algumas correlações gêrais. Neste part¡cular, chama atençåo a

correspondência das unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonf im Setentrional com

o envelope de variação do padräo geoquímico dos granitóides dos arcos vulcånicos.

A exceção de um enriquecimonto ma¡s pronunciado em Rb (e.g. Gnais-

ses Souza Noschese e Granitos Brumadinho) e da ma¡or concentraçáo de Nb, o pa-

drão geral das quatro un¡dades em discussão guarda uma notável correlação com o pa-

drão tectônico expresso no d¡agrama A. De outra feita, os granitóides de arco vulcânico

(e.9. Pearce et a/. 1984) são rochas quartzo diorít¡cas, quartzo monzoníticas, granodio-

ríticas ou tonalíticas, de natureza cálcio alcalina que exibem biotita t hornblenda

como minerais ferromagnesianos característicos, além de serem metaluminosas e/ou fi-

geiramente peraluminosas.

Estas feiçöes, conforme pode ser comprovado através das composições
petrográfica (Capítulo 3) e química (Figuras 4.17 e 4.19), caracterizam, na íntegra, os

Tonalitos Samambaia. Assim, de acordo com o modelo tectônico de um arco vulcânico,

os Tonalitos samambaia seriam a unidade mais enriquecida (no tocante ao conteúdo

dos elementos de HFS) e os Granitos Brumadinho, por sua vez, a ma¡s empobrecida 4.1s.

4 18 ' ç9¡1q¡¡6 pode ser verif¡cado em Pearca et a/. (1984), o padráo geoquímico méd¡odos Tonal¡tos Samambaia, apesar de ser
mais enr¡quêcido nos elementos de HFS, éassaz seme¡hants ao padrão geoqulmico médio dos granitóides arcg-vulcânicos do
ch¡le.
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Flg.ura 4.25 - Envolopes de variaçäo dos padröes geoqulm¡cos médios de alguns gra-
nitóides do Fanerozóico, classificados de acordo com o seu ambiente tectônico
(adaptado de Pearce et al. 1984), para comparaçáo com o padrão geoqufmico das
suítes félsicas do complexo Metamórfico Bonfim Sãtentrional. As áreas hachuradas nos
diagramas A, B, C, D e E correspondem, respectivamente, aos envelopes de variagão
do padrão geoquímico dos granitóides de arco vulcânico; ¡ntraplaca; placa atenuada;
s¡n'colisional .e pós-colisional. simbologia: cfrculos - Gnaisses Alberto Floies; quadrados -
Gnaisses sòú2a Noschese; losangos - Tonalitos samambaia e cruzes - Granitos Brumadinho.
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Entretanto, o conteúdo elevado de K2O e o sensível empobrecimento
nos elementos de HFS poderia remêter, tentativamente, a correlaçáo do padrão geo-
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químico médio dos Granitos Brumadinho a outros ambientes tectônicos, a exemplo da-
queles sin- ou pós-colisionais (diagramas D e E).

Neste particular, os granitóides sin-colisionais (e.g. Pearce et al. 1984)

teriam ainda, em comum com os Granitos Brumadinho, a composição granítica e a

presença de moscovita, além do caráter ligeiramente metaluminoso. Todavia, o modo de

ocorrência dos Granitos Brumadinho (diques e/ou pequenos corpos discordantes, cor-

tando as unidades mais antigas), indica que estes granitóides são manifestações mag-

máticas tardias, posteriores sobretudo aos Tonalitos Samambaia, fato comprovado, inclu-

sive, pela geocronologia U/Pb em zircâo (ver Capítulo 5). Sendo assim, não haveria
correlação entre os Granitos Brumadinho e os granitóides sin-colisionais.

A correlação dos Granitos Brumadinho com os granitóides pós-colisio-

nais, por outro lado, é prejudicada, em grande parte, por sua natureza composicional.

Os granitóides pós-colisionais (e.g. Pearce et al. 1984), possuem composiçäo petrográ-

fica compatível com os granitóides de arco vulcânico, exibem biotita e hornblenda, são

cálcio alcalinos, metaluminosos e/ou mostram variaçöes peraluminosas. Estas feiçöes, por

seu turno, são contrastantes com os Granitos Brumadinho, que têm composição graní-

tica, natureza peralcalina ou mais raramente a metaluminosa, conforme pode ser com-
provado pelas Figuras 4.17 e 4.19.

De outra feita, estas características, petrográficas e composicionais dos

Granitos Brumadinho, são compatíveis com os granitóides intraplaca (e.g. Pearce et al.
1984). Mas, o padräo geoquímico destes granitóides, conforme pode ser observado

nos diagramas B e C (Figura 4.25), mostra um sensível enriquecimento nos elementos

de HFS e/ou profundas anomalias negativas de Ba. Estas feições, na sua íntegra, são

totalmente incompatíveis com aquelas apresentadas pelos Granitos Brumadinho.

Assim sendo, face as variadas discrepâncias observadas na correlação
geral dos padrões geoquímicos dos Granitos Brumadinho, acredita-se que estas rochas

sejam provenientes de um ambiente tectônico transicional. Neste sentido, o magmatismo
em discussão reuniria características dos ambientes tectônicos de arco vulcânico e de

crosta siálica consolidada.

Resta tratar da correlação geral dos padrões geoquímicos dos Gnaisses

Alberto Flores e Souza Noschese com os envelopes de variaçäo dos padrões geo-

químicos da Figura 4.25. Neste caso, considerando que os Gnaisses Alberto Flores
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são as rochas mais ant¡gas e transformadas do Complexo Metamódico Bonfim Seten-
trional (ver Capítulos 3 e 5) pontua-se um novo aspecto nestas correlações. Tal fato
estaria relacionado à possível sobrevivência do padråo geoquímico do protólito e, con-
seqüentemente, do ambiente tectônico original frente aos processos tectôno-termais pos-

teriores.

Todavia, conforme foi discutido no início deste capítulo, e também
quando da correlação geral dos padrões geoquímicos das unidades máficas do Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentrional, é possível considerar, pelo menos a priori, a
imobilidade relativa dos elementos de HSF. Neste caso, a concentração atual dos ele-

mentos de HFS seria compatível com a concentraçäo original dos protólitos.

Assim sendo, a similaridade geral entre os padrões geoquímicos das
unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional estaria relacionada a um
mesmo tipo de ambiente tectônico, sujeito, no entanto, a variações transicionais. Neste
caso, a correlação geral dos padrões geoquímicos médios indica que o ambiente tectô-

nico predominante das unidades em discussäo, guarda muitas semelhanças com aqueles
dos arcos vulcânicos atuais, pelo menos no tocante aos elementos de HFS, conforme
expresso no diagrama A da Figura 4.25.

4,2.2.6 . SUMÁRIO LITOGEOOUíMIco DAS UNIDADES rÉIslcas Do cou.
PLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL.

Este estudo litogeoquímico, a exemplo daquele realizado nas unidades

máficas, revelou particularidades bastantes significativas para a caracterizaçâo geral das

unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Neste particular, chama
atençäo as tendências bem marcadas de cada unidade, estampadas nos diagramas de

variação.

Estes contrastes litogeoquímicos

são, acentuam-se nos diagramas classificatórios

gramas de padröes geoquímicos, especialmente

ras.

entre as quatro unidades em discus-

e mostram-se, em plenitude, nos dia-

naqueles dos elementos de terras ra-

Desta feita, os Tonalitos Samambaia têm sempre os padröes mais enri-
quecidos em contraposiçáo aos Granitos Brumadinho, sempre mais empobrecidos, e aos

Gnaisses Alberto Flores e Souza Noschese que têm padrões intermediários.
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CAPíTULO 5 . GEOCRONOLOGIA.

Sintetizam-se, neste capltulo, o acervo geocronológico do Quadrilátero
Ferrífero e a modelagem geotectônica no âmbito do Craton do São
Francisco Meridional. Apresentam-se os novos resultados U/Pb, Rb/Sr
e ñAr obtidos a partir das unidades litoestratigráficas do Complexo
Metamódico Bonfim Setentrional. Discute-se o significado geológico-
geocronológico destes resultados, procedendo-se à uma integraçäo in-
terpretativa no contexto regional.

5.1 . O ACERVO GEOCRONOLóC¡CO DO QUADRILÁTERO FERRíFERO.

Os primeiros resultados geocronológicos, em rochas do complexo me-

tamórfico da região do Quadrilátero Ferrífero, foram obtidos pelos métodos KlAr e Rb/Sr

em minerais (Herz et al. 1961; Aldrich et al. 1964; Pinson et al. 1967). Estes resulta-

dos foram posteriormente compilados na síntese de Herz (1970). Desde então, inúme-

ras contribuições, oriundas de várias outras metodologias, têm sido apresentadas no do-

mínio do Craton do São Francisco Meridional (e.9. Cordani & Teixeira 1979; Cordani et

al. 1980a; b; Teixeira 1982;1985; Machado Filho ef a/. 1983; Thorpe et al. 1984; De-

lhal & Demaiffe 1985; Teixeira et al. 1985; 1987b; 1988; Machado et al. 1989b; Belo

de Oliveira & Teixeira 1990; Babinski et al. 1991).

Atualmente, este acervo geocronológico comporta mais de duas cente-

nas de determinações geocronológicas, decorrentes da utilização dos métodos KlAr,

Rb/Sr, Pb/Pb e U/Pb em concentrados minerais (idades aparentes, idades modelo e

diagramas concórdia), além dos métodos Rb/Sr e Pb/Pb em rocha total (diagramas iso-

crônicos).

Esta grande produção de dados geocronológicos nas três últimas déca-

das, tem contribuído para o conhecimento geocronológico e isotópico de todo o frag-

mento meridional do Craton do São Francisco. A sua grande maioria está compilada e

discutida exaust¡vamente por Teixeira (1985), com adiçöes posteriores (Teixeira ef al.

1987a, Teixeira & Figueiredo 1991).

A seguir, apresentar-se-á um panorama sintético destes resultados e de
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suas ¡nterpretações geocronológ¡cas, com o intuito de subsidiar a discussão dos novos
dados geocronológicos, obtidos no decorrer desta pesquisa.

s.l.1 - GEOGRONOLOGIA K/Ar E Rb/Sr EM M|NERAIS.

Os resultados geocronológicos K/Ar e Rb/Sr, obtidos em minerais das
rochas do fragmento meridional do Craton do São Francisco, revelam diversas concen-
traçóesde idades:2,7 - 2,5 Ga;2,1 - 1,8 Ga; 1,7 - 1,4 Ga; 1,9 - 1,1 Ga; 1,0 - O,g

Ga e 0,7 - 0,5 Ga (Figura 5.1).

1,5

Go

Figura 5.1 - Histograma das idades aparentes KiAr e Rb/Sr em minerais, no âmbito do
Craton do São Francisco Meridional, modificado de Teixeira & Figueiredo (1991).

Alguns destes pulsos, no âmbito do Quadrilátero Ferrífero, já foram
considerados como época de geração de suas rochas (Herz 1970). Porém, a interpreta-

ção corrente destes pulsos é creditá-los à perdas episódicas de argônio e/ou rejuvenes-
cimentos isotópicos do Sr, oriundos da imposíção de processos tectôno-termais sucessi-
vos nos sistemas rochosos (e.g.Cordani et al. 1980a; b; Drake & Morgan 1g80; Tei-
xeira 1982; 1985).

E o caso, por exemplo, da grande concentração de idades aparentes
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situadas no tempo à volta de 0,7 - 0,5 Ga (Figura 5.1). Esta frequência tem sido rela-

cionada ao resfriamento de uma atividade reflexa, oriunda dos processos tectôno-termais

do Proterozóico Superior - o evento Brasiliano. Tais processos teriam ocorrido margi-

nalmente ao Craton do São Francisco (Teixeira 1985; Teixeira & Figueiredo 1991).

De outra parte, algumas idades aparentes KAr e Rb/Sr em rochas do

Quadrilátero Ferrífero, muito antigas (e.g. 2,7 Ga), obtidas a partir de minerais, possi-

velmente seriam destituídas de significado geológico (Teixeira 1985). No entanto, o pa-

drão l(/Ar e Rb/Sr situado à volta de 2,1 - 1,8 Ga, tem sido relacionado ao evento

Transamazônico (e.9. cordani et a/. 1980a; b; Teixeira & Figueiredo 1991).

5.1.2 - GEOCRONOLOGIA Rb/Sr EM ROCHA TOTAL.

A primeira idade isocrônica Rb/Sr em rochas do complexo metamórfico,

das proximidades do Quadrilátero Ferrífero, foi apresentada por Pinson et al. (1967). As

amostras analisadas são provenientes de granitos e gnaisses da região de Sete La-

goas, situada a norte de Belo Horizonte. A idade isocrônica Rb/Sr destas rochas, recal-

culada por Teixeira (1985), é de 1832 +l- 92 Ma, com razão inicial Srez/Sreo de 0,72338
r 0.00305.

Os resultados Rb/Sr de Cordani & Teixeira (1979) e Cordani et al.
(1980a; b) obtidos a partir de gnaisses, granitóides, xístos, pegmatitos, migmatitos e

anfibolitos do complexo metamódico da regiäo do Quadrilátero Ferrífero, sustentam dois

alinhamentos isocrônicos. O primeiro indica uma idade de 2,75 Ga para uma razão ini-

cial $¡8f$¡46 de 0,703 e o segundo, uma idade de 2,1 Ga para uma razão inicial

$¡8f$¡86 de 0,704. Estes resultados foram interpretados pelos autores como sendo a

época da formaçäo das rochas do complexo metamórfico (2,75 Ga) e de sua retomada

no Proterozóico lnferior (2,1 Ga) no decorrer do evento Transamazônico. ldêntica inter-

pretação é formulada para os terrenos metamórficos de alto grau que se prolongam

mais a leste, até Acaica, conforme relataram Teixeira et al. (1987b) através de isócronas

Rb/Sr e Pb/Pb com cerca de 2,0 Ga.

Regionalmente, a nível da maior parte de todo segmento meridional do

Craton do Säo Francisco, numerosos resultados isocrônicos Rb/Sr têm sido apresentados
por Teixeira (1985), Teixeira et al. (1987a) e Teixeira & Figueiredo (1991). Estes resul-

tados foram obtidos de diferentes litotipos de variados pontos da região e tem permitido

esboçar, regionalmente, os principais eventos. Este padräo isocrônico Rb/Sr pode ser
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sistematizado em quatro grupos principais (Tabela S.1).

Tabela 5.1 - ldades isocrônicas Rb/Sr no âmbito do Craton do São Francisco Meridional, de
acordo com Teixeira (1985).

Grupo Varlação cera). Tlpo
Pecrográf lco

Razão

fnlc ial-

2964 x {8
2831 ! 149

279A t 73

2754 r 48

2727 ! L]-7
2723 ! 24A

0,70r
0, 700

o, 70o

o. 710

o,702
o.702

3t7OL
4 ,7AL
o,999
o.315
L .532
3, 658

Idade
R. I.
Mswd

2,9 a 2,7 ca
0,70O a O,?O2

o,3:"5 a {,781
Gnaisses essencL-
almente

2566 ! 53

2{35 I 27

24LO ! 34

242]. ! 2A

Idad€
R. I.
Mswd

o ,7o6
0, 703

o, 706

o,703

o ,63'Ì
L,392
2,764
L,942

2,5 a 2,4 Ga

O,703 a O,706
O,637 a 2,764

Gnalsses e

granlt.óldes

rII

22AO ! 220
2233 ! 96

2200 t L75
2100 r 143

2092 I 135

207A x 7a

o.74L
o,7o6
o,701
o,739
0, 7o8

o ,7L5

o ,542
4 ,209
5,395
{.189
1, O35

Idad€
R. I.
Mswd

2,3 a 2,L ca
o,7o6 - o,744
0,582 a 5,395

Gnafsses +

granitóLdes
pegmatlÈos

1982 r 108
1900 r 108

1886 t 153

1869 r t8
1823 I 92

Idade
R. r.
Mswd

o,704
0,709
o. 7o3

o, 7lo
o,'t23

o, 655

3.948
0, 655

o, 158

0.893

2,0 a 1,8 ca
O,7O3 a O,'123

O, 655 a O, 394

Pegmat.lÈ,os

gnalsses +

granltóldes

O primeiro grupo apresenta idades isocrônicas Rb/Sr entre de 2,9 - 2,7
Ga, com razões iniciais $¡8f$¡86 baixas de 0,700 a 0,702. Estes resultados foram obti-
dos, essencialmente, a part¡r de gnaisses.

O segundo grupo de idades Rb/Sr varia de 2,5 a 2,4 Ga e tem razões
iniciais $¡87/$¡86 intermediárias entre OJOg - 0,706. Estas idades isocrônicas são prove-
nientes de diversos litotipos tais como: gnaisses, granitos, granodioritos.

O terceiro grupo exibe concentração de idades Rb/Sr entre 2,3 - 2,1

Ga, e as suas razões iniciais $¡Bf$¡86 são elevadas, situando-se entre 0,706 e 0,7M.
Neste grupo, as isócronas são provenientes de variados tipos de rochas, classificadas
como: gnaisses, granitóides e pegmatitos.
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O quarto grupo tem idades Rb/Sr variando entre 2,0 _ 1,9 Ga. As ra_

zões iniciais 8r91sr86 para as isócronas deste grupo estão situadas entre 0,703 - 0,723
e as amostras analisadas compreendem rochas classificadas como: pegmatitos, gnaisses
e granitos.

Na opinião de Teixeira (1985), estas isócronas cobrem, respect¡vamente,
dois grandes períodos de formação crustal. O primeiro, ocorrido entre 3,0 - 2,6 Ga, foi
responsável pelo surgimento e aglutinação da massa cont¡nêntal. o mais jovem, de natu-
reza predominantemente ensiálica, desenrolou-se de 2,4 a 2,.l Ga atrás e corresponderia
ao Cinturåo Mineiro instalado na borda oriental do segmento cratônico. No decorrer da
evolução deste cinturãos.l, houve o retrabalhamento da infra-estrutura, metamorf ismo e
deformaçáo das seqüências supracrustais (supergrupos Rio das velhas e Minas) e mag-
matismo granitóide associado (e.g. Granito Porto Mendes).

Contribu¡ções mais recentes, em termos de idades isocrônicas Rb/Sr
(e.9. Quéméneur & Vidal lg89), continuam, .em geral, a pontuar idades entre 2,7 e 1,g
Ga para o segmento meridional do Craton do Sáo Francisco.

5.1.3 - GEOCRONOLOG|A Pb/Pb.

Thorpe et a/. (1984) apresentam nove idades modelo pb/pb de galenas
dos depósitos de ouro do supergrupo R¡o das Velhas (Bela Fama, Esperança lll, Bica-
lho, cuiabá e Faria). As idades variam de 2,71 a 1,93s Ga. Todavia, os valores inter-
mediários estão concentrados entre 2574 - 2ss1 Ma (três idades) e 242s - 2409 Ma
(três idades), além de uma idade Pb/Pb ¡ntermediária de 2493 Ma. De acordo com estes
autores, estes resultados confirmam uma idade arqueana para o supergrupo Rio das
Velhas e a imposiçáo de eventos proterozóicos na regiäo.

Babinski et a/. (1991) reportam duas isócronas pb/pb obtidas a partir
de rochas carbonáticas da Formação Gandarela (Grupo ltabira) e mármores do Grupo pi-

racicaba, p6rtinentes ao supergrupo M¡nas. As razóes isotópicas de pb, das rochas
carbonáticas da Formação Gandarela, fornecem uma ¡dade isocrônica pblpb da z42o t
25 Ma. os mármores do Grupo Piracicaba, no entanto, têm uma idade isocrônica pb/pb
de 2050 t 230 Ma. Na ¡nterpretação dos autores, 6stas idades limitam o período de-
posicional dos sedimentos do Supergrupo Minas (2,4 - 2,1 Ga) e, ao mesmo tempo,

5'1 ' Este assunto será retomado adiante nos itens s,2 (e sêguintes) e também no capiruro 6 (item 6.4)
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refletem a ¡mposição de um evento metamórfico posterior (2,0S Ga).

5.1.4 - GEOCRONOLOG|A U/pb EM M|NERAIS.

Delhal & Demaiffe (1985), num estudo reg¡onal, apresentaram as prime¡_

ras idades u/Pb a partir de zircões e titan¡tas das rochas do complexo metamórfico, no
åmb¡to do Quadrilátero Ferrífero e suas extensöes até a região de Barbacena, ao sul.
As razões isotópicas destes minerais sustentam duas discórdias com interceptos superio-
res de 2,82 Ga e 2,57 Ga. O intercepto inferior de ambas é de 0,76 Ga. No entend€r
destes autores, est€s resultados indicam uma idade arqueana para o complexo meta-
mórfico, além da superimposiçâo dos eventos Transamazônico e Brasiliano. Estes resul-
tados, de maneira geral, estariam corroborando as interpretaçóes decorrentes das isócro-
nas Rb/Sr.

Machado et a/. (1989b) apresentam vár¡as idades U/pb, segundo técni-
cas de alta precisåo para concentrados de zircões, titanitas, rutilos e monazitas, oriun-
dos de diferentes t¡pos petrográficos dos supergrupos Rio das velhas, Minas, e com-
plexo metamórfico da regiáo do Quadrilátero Ferrífero (Tabela 5.2). Estas idades reve-
lam o seguinte panorama:

- No åmbito do Supergrupo Rio das Velhas, os zircões de uma vulcâ-
nica félsica (slc) e de uma vulcânica milonitizada (sic) pertinentes ao Grupo Nova Lima,

indicaram idades u/Pb arqueanas da ordem de 3029 Ma (componente herdado) e 2776
+231-10 Ma, respectivamente. As amostras envolvidas, em ambos os casos, såo prove-

nisntes da região de caeté, situada na porçäo nordeste do euadrilátero Ferrífero
(Machado et a/. 1989b).

Em adiçáo, os zircöes de uma vulcânica ácida (sic), também proven¡ente

do supergrupo Rio das Velhas, mas da regiáo de piedade do paraopeba, na área in-

vest¡gada desta tese, sustentam trôs idades u/Pb diferentes. primeiramente, os sobre-
crescimentos de alguns zircöes têm idades u/pb da ordem de 2772 + 6 Ma. para os
seus núcleos, encontrou-se uma idade u/pb de 2BB3 t 6 Ma. um terceiro grupo de
zircões apresenta uma componente de idade U/pb de 2912 Ma.

Para Machado e¿ a/. (1989b) estas idades U/pb, obtidas nos domínios
do supergrupo Flio das Velhas, indicam a existência de uma crosta siálica anter¡or a

2,776 Ga. Este valor, por outro lado, corresponderia à idade do vulcan¡smo félsico analisado.



O primeiro grupo apresenta idades

Ga, com razões iniciais g¡87/g¡86 baixas de 0,700

dos, essencialmente, a partir de gnaisses.
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isocrônicas Rb/Sr entre de 2,9 - 2,7

a O,7Q2. Estes resultados foram obti-

Tabela 5.2 - ldades U/Pb no âmbito do Quadrilátero Ferrífero, de acordo com Machado et al.
(1e8eb).

Ànos Era I'lineral Tlpo
Petrográf ico

unidade
Lfto€s EraÈ1gráf ica

Localização fdade (Må)

zlrcão
zlrcão

Me tagrauvaca
Metagrauvaca

sup€rgrupo Minas
supergrupo MLnas

Brumadlnho 2L25 t 4

Brwadínho 2092

M- 88 -{
M-88-5
PP-120-1
PP-120-11

PP- 120 - 3

Z 1r cão
z 1r cão
Zi.rcão
z i¡ cão
zírcão

cae ¿ó

caeÈé

P.p.2
p,p,2
p.p .2

Vulcânlca áclda
Vulcânica télsica
Vulcânica fél.sica
Vulcânica féIsica
Vulcânlca féIslca

crupo Nova LLma

crupo Nova Lima
clupo Nova Lima
crupo Nova Ll-ma

crupo Nova Llma

27'16 +23/ -]-oL

3029 r 6

2772 ! 6f
2883 i. 64

29L2

M-88-2
M-88-2
M-88-11-t
M-88-11-2
M-88-11-3
M-88-13-D
M-88-13-À
M-88-r5

z lrcão
RUE I Io
z 1¡cão
z i rcão
zírcão
Tlcanfta
MonazLca
Mona z i tsa

Grani tóide
Granl cóide
crani Eó1de

cranltólde
crânicólde
Ànf lbol1t.o
Peg¡na t 1Èo

Pegmacito

C. Mecilórflco
c. Metamórfico
c. MetmórfLco
C. Met.mórfico
c. MeÈamórflco
c. Metamórflco
C, Metamórflco
c. Metåmórflco

2776 +7/-6
2000 - 2200

272L r 3

27L5
27L7
2059 ! 6

2030

2022

Cae te
caeté
Mo€da

Moeda

¡'loeda

c. c,5
c.c.5
c. c.5

I - Intercepto superior; 2

Cachoeira do campo.

Pledad.e do Paraopeba: 3 sobrec!€scitrrento;4 NúcIeo;5

No âmbito do complexo metamórfico, os zircöes de um granitóide (sic)

da região de Caeté, localizada a nordeste do Quadrilátero Ferrífero, apresentam uma

idade U/Pb de 2776 +/l-6 Ma. Os rutilos desta mesma rocha têm uma idade U/Pb si-

tuada entre 2,0 - 2,2 Ga. Estes resultados mais jovens são coerentes com dados Rb/Sr

isocrônicos neste mesmo granitóide (2,2 - 2,1 Ga) analisados por Belo de Oliveira &

ïeixeira (1990).

Já os zircões do Granitóide Mamonas.2 situado a sul da área investigada
nesta tese, apresentam uma ¡dade U/Pb de 2730 x 10 Ma. Estes resultados, na opi-

5'2 Este granitóide foi referido por Machado et a/. (1989b) como Granitóide Moeda. Ver, no entanto, as razöes da
nova designação informal no Capítulo 2, ilem 2.5.
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niáo de Machado ef a/. (1989b), indicam pelo monos dois períodos de magmatismo
granitóide na regiáo, sendo um deles (aquele de 2,776 Ga) contemporâneo à atividade
vulcânica félsica do Supergrupo Rio das Velhas.

Ainda nos domínios do complexo metamórfico, as titanitas de um anfi-
bolito (slc) coletado na pedre¡ra do Rio Maracujá, situada nas proximidades de Ca-
choeira do Campo, apresentaram uma idade U/Pb de 2059 r 6 Ma. Deste mesmo
ponto, as monaz¡tas de um pegmatito não deformado têm uma idade U/Pb (¡ntercepto

superior) dø 2040 Ma. Outras monazitas, coletadas dê um pegmatito das proximidades

do viaduto do Funil, a sul de Cachoeira do Campo, apresentam uma idade de 2022
Ma. De acordo com os autores, estes resultados marcam a fase final da remobilizaçáo
(metamorfismo e fusáo parcial) das rochas arqueanas do complexo metamórfico.

Finalmente, um zircão idiomórfico, oriundo de uma metagrauvaca (sic)

da Formação Sabará (GÍupo Piracicaba, Supergrupo Minas), mas sem evidências de

transporte sedimentar, t€m uma idade U/Pb de 2125 t 4 Ma. Desta mesma amostra,

um segundo tipo de zircão, já apresentando evidências de algum transporte sedimentar,

tem uma idade U/Pb de 2Og2 Ma. Para Machado et a/. (1989b), estes resultados indi-

cam que a ¡dade de sedimentaçäo das grauvacas da Formaçäo Sabará é igual ou infe-

|iora2125t4Ma.

s.2 - A TNTERPRETAçÁOGEOCRONOLóG|CA DO CRATON DO SÃO FRAN-
CISCO MERIDIONAL.

O modelo geotectônico atual, acerca da evolução geocronológica do

fragmento meridional do Craton do Säo Francisco, no decorrer do Arqueano e Protero-

zóico, está fundamentado nos resultados isotópicos Rb/Sr, conforme apresentados, dis-

cutidos e interpretados por Teixeira (1982; 1985). De acordo com este modelo, o seg-

mento cratônico em discussäo caracteriza-se, essencialmente, por um domínio do Ar-
queano e outro retrabalhado ao Proterozóico lnferior (Figura 5.2).

O domínio Arqueano encontra-se preservado na porção mais ocidental

do domínio cratônico. Este domínio apres€nta idades isocrônicas RbiSr entre 2,9 - 2,7

Ga, com baixas razões n 
" "," 5¡8!5186, situadas predominantemente entre O,7O1

0,702 (ver Tabela 5.1 ).

O domínio do Proterozóico lnferior eslá situado na margem E/SE do
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domínio Arqueano, e constituiria o C¡nturão Mineiro (Teixeira 1985). Este cinturáo inclui-
ria a regiáo do Quadrilátero Ferrífero e a área investigada nesta tese. No domínio
deste cinturão, os sistemas isotópicos Rb/sr fornecem idades isocrônicas mais jovens,
enlre 2,2 ' 1,8 Ga, com razöes ¡n¡"¡¿¡s g¡sfsraG elevadas, entre 0,706 - o,744 (ver -f a-
bela 5.1).

ffi, fÃ, 7ØÀ" ffi" flls 14" T3, Elu l.-]' l\l,o llll,,

F¡gura 5.2 '.Esboç9 geológico do seror meridional do craton do são Francisco, adap-
tado de Machado Firho ef a/. (1 9Bg) e Teixeira & Figueiredo (1991). s¡mbologia: i
Provlncia arqueana: const¡tulda por rochas do òomplexo meiamórfico 

-regional

(gnaisses' migmatitos, granulitos (gl) e granitóides). 2 - cinturão M¡neiro: provf-ncia
crustal do Pfoterozóico lnferior. 3 - seqüências supracrustais do Arqueano (RV - super-
grupo Rio das Velhas; MP - Maciço de piumhl, DS - crupo Dom Silvérioj. 4 _ SupeÊ
grupo Minas. 5 - Granitóide porto Mendes. 6 - Diques máficos. 7 - Supergrupo Èspi-
lhaço. I - Supergrupo São Francisco. 9 Cinturóes Marginais. 10 Falhãmento de
Empurräo. 11 - Unidades Fanerozóicas.

A evolução geológica proposta para este cinturão supõe o retrabalha-
mento crustal da porção oriental da crosta arqueana prim¡tiva, no decorrer do protero-

zóico lnferior (Teixeira 1 982; 19Bs). Esta evolução ensiálica culminaria, ao término do ci-
clo Transamazônico, com a adição de materiais juvenis, pos¡cionados preferencialmente
sobre o antepaís Arqueano, próximo às margens deste cinturão (e.g. Granito porto
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Mendes e diques máficos).

Dados posteriores (Teixeira øt al. 1987ai b; Teixeira & Figueiredo 1 991)

tem ratificado a existência deste cinturâo o sua natureza ensiálica, agora contando com
parâmetros de Pb além de razóes isotópicas Srsz/Sreo adicionais.

5.3 . GEOCRONOLOGIA DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETEN-
TRIONAL: RESULTADOS OBTIDOS.

Conforme foi discutido no Capítulo 1 , item 1 .5.5, o programa geocro-

nológico empreendido no Complexo Metamórf¡co Bonfim Setentrional fundamentou-sê

numa litoestratigraf ia prévia, levantada 
, 
através de um mapeamento geológico na escala

1:25.000 (Anexo 1.2) e devidamente suportada por estudos petrográficos e geoquímicos.

Particularmente, neste aspecto, reside a característ¡ca distintiva dos re-

sultados que seråo apr€sentados a seguir. No contexto geral do Quadrilátero Ferrífero

e também do Craton do São Francisco Meridional, a grande maioria dos resultados
geocronológicos disponíveis carecem de um controle litoestratigráf ico seguro, face aos

trabalhos terem sido essencialmente de reconhecimento. Além disto, uma grande parte

destes resultados foram obtidos por um ou, no máximo, dois métodos geocronológicos

conjugados.

Portanto, se a primeira vista, o acefvo geocronológico e o modelo

geotectônico discutido no item anterior, poderiam simular um painel adiantado da evolu-

ção do Craton do São Francisco Meridional, muito ainda, da geologia-geocronologia bá-

sica, encontra-se por fazer. lsto torna-se patente, face a complexidade do quadro de

dataçöes decorrentes dêsta tese.

Neste sent¡do, para facilitar a leitura e ordenar a discussåo, apresentar-

se-á, primeiramente, todos os resultados geocronológicos obtidoss.3, obedecendo à se-

qüência litoestratigráf ica estabelecida para o Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

Esta apresentação será iniciada sempre com os resultados U/Pb (qu€indo disponíveis),

seguida pelos resultados Rb/Sr e l(Ar, respect¡vamente. Poster¡ormente, discut¡r-se-á o

significado destes resultados integralmente, tendo em v¡sta o contexto geológico regio-

nal.

5'3 - Exceto para os Diabás¡os Sanla Cruz, que não foram analisados (ver discussão no item 5.3.g).
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5.3.1 - GEOCRONOLOGIA DOS GNAISSES ALBERTO FLORES,

Conforme discutido no Capítulo 1 (item 1.5.5 e seguintes), as análises

químicas e geocronológicas gérais das unidades litoestratigráf ¡cas do Complexo Meta-

mórfico Bonfim Setentrional foram processadas, predominantemente, a partir das amos-

tras coletadas nos seus locais tipos. No caso do Ponto DJB (Anexo 1.1), local tipo dos

Gnaisses Alberto Flores, foi possível obter rosultados geocronológicos U/Pb a partir de

zircóes e Rb/Sr em rocha total.

As amostras deste afloramento, contudo, náo revelaram conteúdos mí-

nimos de biotita necessários para a metodologia l(Ar, Estes gnaisses, por outro lado,

náo d¡spõem de hornblenda. Assim, conforme será discutido no item 5.3.1.3, utilizou-se

de amostras de biot¡tas provenientes de afloramento correlato ao local tipo, para a ob-

tençäo da idade aparente K/Ar dos Gnaisses Alberto Flores.

s.3.1.1 - GEOCRONOLOGTA U/pb EM ZIRCÖES.

A partir de uma quantidade inicial, superior a 20 quilos de amostras

dos Gnaisses Alberto Flores , coletadas no Ponto DJ8 (Anexo L1), foi possível ex-

trair, da fração magnética FF-MO', alguns cristais prismáticos de zircäo. Estes cristais

sáo de boa qualidade, sem fraturas e inclusöes, moslrando núcleos incolor e sobrecres-

cimentos rosa-pálido.

De cada um destes cristais de zircäo, separou-se manualmente o so-

brecresc¡mento do seu núcleo (Fotomicrograf ias 1 .1-C e 1 .1-D). Cada uma destas f ra-

ções foi analisada sgparadamente.

Um destes sobrecrescimentos (amostra DJ8|1-1-Z; Figura 5.3), que so-

frsu abrasão por 33 horas (Tabela 5.3), apresentou, após os procedimentos analíticos,

uma idade U238/Pb206 concordante de 2.772 I 6 Ma.

O seu núcleo (amostra DJ8|1-3-Z; Tabela 5.3), submetido à 30 horas

abrasáo (Fotomicrografia 1.1-E), revelou uma idade Pb2o7lPb206 de 2.920 Ma, 1,1% dis-

cordante (Figura 5.3). Uma discórdia entre estas duas análises alcança a Concórdia,

num intercepto superior, com idade da ordem de 3280 Ma (Figura 5.3).

Assim, estas idades U/Pb indicam, pelo menos, dois eventos de
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cresc¡mento de zircões nos Gnaisses Alberto Flores. Aquele mais antigo, caracterizado a
partir do núcleo do monocristal de zircão, tem uma idade mínima de 2,92 Ga, mas
contém um componente herdado com idade da ordem 3,28 Ga. o evento de cristaliza-

ção mais jovem ocorreu hâ 2,772 + 6 Ma atrás, conforme pode ser deduzido a partir
da idade do seu sobrecrescimento.
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Figura 5.3 - Diagrama Concórdia U/Pb para um monocristal dø zircão (Z) dos Gnais-
ses Alberto Flores. O seu sobrecrescimento (amostra DJ8/1-1) tem uma idade concor-
dante d€ 2772 t 6 Ma. O seu núcleo (Amostra DJ8/1-3) tem uma ¡dade da ordem de
2920 Ma, 1,170 discordante. A discórdia destas idades alcança a Concórdia em 3280
Ma. Os dados analfticos encontram.se na Tabela 5.3.

5.3.1.2 - GEOCRoNOLOGIA Rb/Sr EM ROCHA TOTAL.

As amostras dos Gnaisses Alberto Flores selec¡onadas para geocro-

nologia Rb/Sr em rocha total forneceram uma idade ¡socrônica de 221g I B0 Ma que

tem uma razáo 51815186 inicial de 0,707 t 0,001 (Figura 5.4; Tabela 5.4).

Esta isócrona de seis pontos apresonta um coeficiente de conelaçáo da

ordem de 0,9965 e um valor de MSWD igual a 2,13, sendo menor que o nível de



Tabela 5.3 - Resultados analíticos U/Pb de rochas do Complexo Metamórf¡co Bonfim Setentr¡onal.
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corte (2 sigma) de 2,45. Esta idade e a elevada ¡6¿[e $¡8f$¡86 inicial de O,7O7 indi-

cam que, no decorrer do Prot€rozóico lnferior, o s¡stema Rb/Sr dos Gnaisses Alberto

Flores foi objeto de um reequilíbrio isolópico.

o.772

¡-

{ o.zs+
@

o.7 r8

o.700

o.
¡-
U'

tr-o

T(mo) =2219 t 8O
Ro =0.707to'o01

oo o.54 t.o8 1.62 2.t6

87Rb/ e6sr

Figura 5.4 - Diagrama isocrônico Rb/Sr em rocha total para os Gnaisses Alberto Flores. Os
dados analfticos encont[am-se na Tabela 5.4.

5.3.1.3 - GEOcRoNoLoGIA K/Ar EM B¡OTITAS.

Como mencionado anteriormente, os Gnaisses Alberto Flores, encontra-

dos no seu local tipo (Ponto DJ8; Anexo 1.1), são rochas pobres em biotita e desti-

tuídas de hornblendas. Além disto, a biotita encontra-se freqüentemente clor¡tizada. Esta

feiçåo, aliás, ocorre generalizadamente por todas unidades do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional, com exceção apenas de alguns afloramentos dos Tonalitos Samam-

baia que ainda têm biotitas não transformadas, além de hornblendas.

O único concentrado de biotita desta unidade gnáissica, que reuniu

condiçóes adequadas para análise KAr, foi obtido a partir do Ponto lL5 (Anexo 1 ,1).

Este concentrado forneceu uma idade aparente K/Ar de 536 t 12 (Tabela 5.5). Esta

única idade (Ar, obtida no âmbito dos Gnaisses Alberto Flores é, por outro lado, a
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idade mais jovem de todo o Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

Tabêla 5.4 - Fìesultados Rb/Sr das unidades féls¡cas do Complexo Metamórfico Bonfim
Sêtentr¡onal.

Flq. ê N¡ Àmostra Númolo dô flpo
de olden LaboraEó¡lo P6Èrográflco

Rb (ÞÞh) sr (ÞÞm) ø7pf'/a6sx 879r/a6st

cnalÊÉeÊ ÀlbêrEo FIô!e6

s,4/2 DJa/È

5,4/3 DttO/!

5,4/4 DJø/2

s.4/s DJB/3

5,4/L DJø/s

s,4/5 DJø/1

1102 6

110â?

90,0
106,1

3{9.0 O,74A 0,731650

34A,3 0.46 6 0,?34390

1lO29

1103 0

110!1

160,O

161,3

306.3 1. 519 O, 75 B1s O

44rt1 0,661 O,72A6LO

247,3 1,A99 0.766470

cnaidEåE sòuzå r¡ÕBch6Bê

s,5/, AJ6/3 1103?

5,5/3 A,t6/ 6 11155

s,5/4 À.t6la 11039

s,5/5 À.t6,/9 110¿0

5,5/2 Àtr6l10 r104r

Gnalaae 226,3 61,7 rL,1,37 1t2o62\o
cnâ18s6 2sat5 5o.4 15,491 1,¡16290

cnal,sse 22r,9 39.4 L7,263 l¡30t1oo
cnå1s86 24a,o 33.o 20,098 1,3s713o

cnà1ade 224,0 52.O !3,149 !.262590

fonåÌ1Èo6 sMÈ¡¡baIå

5 .1/4 MN10/C

5,t/2 MNlo/F
5 ,7 /3 MNIo/H

5.7 /6 NL7 /c
5.7 /s NÍJT /F

1r 164

11165

1116 6

11161

L1,L62

1116 3

lonâ11Èo 56,0

Tonåll,Èo as, o

Iona.llto 64,0

TonaÌlto 73,o

tonâl1¿o r13,5
Íohal1¿o 99, o

327,0

310 , o

333,0

325,O

206,9

261,O

0.s21 o,7232!0
0,7 47 0,7239OO

0,55? O,?234¿0

r,592 O ,7 377 40

1, 101 O, ?34050

o!ênltoa BrrhBdlnho

5,9/r DJø/LZ 111s6

5,9/2 D,ra / 12 -À 11159

5,9/3 D,t6 /15 111s ?

t57,0 3O4 t7 1,5O0 O, ?63640

204,O 1,.776 0,?6¡290

5.9/5 DJ0/2O

t1150

tLt60

Glan1ro l-60 ,2
cranito 15s,3
crânlEo lt r,, 6

23¡, 9

2t6,L
2t7 ,1

1,994 0,?64690

2,134 Ot772140

2,3O2 0,771030

Assim sendo, acredita-se que esta idade seja reflexo de uma perda

parcial de Argônio, mas a razão dislo não êstá totalmente compreendida, mesmo por-

que, as biotitas dos Tonal¡tos Samambaia são mais antigas (item 5.3.4.3).



Tabela 5.5 - Resultados KAr das unidades litoestratigráficas do Complexo Metamórfico
Bonfim Setentrional.
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s.3.2 - GEOCRONOLOGIA K/Ar DOS ANFIBOLITOS PARAOPEBA.

Seis concentrados de hornblendas de amostras dos Anfibolitos Parao-

peba foram preparadas para determ¡nações geocronológicas segundo o método K/Ar.
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Os resultados l(Ar, obtidos a partir destes concentrados, estão listados

na Tabela 5.5 e variam de 2157 a 1930 Ma. A média destes valores situa-se à volta

de 2,05 Ga. Estes resultados correspondem seguramente à última perda significativa de

Argônío do sistema KAr das hornblendas.

5.3.3 - GEOCRONOLOGIA DOS GNAISSES SOUZA NOSCHESE.

No decorrer da execução deste programa geocronológico, näo foi pos-

sível obter zircöes adequados à metodologia U/Pb utilizada, a partir dos Gnaisses

Souza Noschese. Embora o estudo petrográfico destes gnaisses não tenha revelado
qualquer indício de alteraçáo secundária significativa, os seus zircöes são esbranquiça-

dos, leitosos e muito magnéticos.

Este tipo de zircão, contudo, näo é característico apenas dos Gnaisses

Souza Noschese. Zircöes com o mesmo aspecto têm sido identificados em outras unida-

des do complexo metamórfico da região do Quadrilátero Ferrífero (N. Machado; C.M.

Noce; comunicaçäo pessoal).

Portanto , a idade U/Pb destes gnaisses é uma questão em aberto.

No contexto geológico da região investigada nesta tese, isto não constitui um fato cru-

cial, já que o posicionamento litoestratigráfico desta unidade está equacionado através das

relações litoestratigráficas gerais.

Adicionalmente, estas rochas são pobres em biotita e este mineral,

quando presente, encontra-se geralmente cloritizado. Assim sendo, os seus concentrados

de biotita também revelaram-se inadequados à geocronologia KlAr. Outrossim, restou-

lhes, somente, a metodologia Rb/Sr em rocha total.

5.3.3.1 - GEOcRoNoLoclA Rb/Sr EM ROCHA TOTAL.

As amostras coletadas no Ponto AJ6, local tipo dos Gnaisses Souza

Noschese (Anexo 1.1), foram preparadas para a metodologia Rb/Sr em rocha total. Os

resultados analíticos e razões isotópicas estão listados na Tabela 5.4.

Estas razöes, entretanto, forneceram uma idade de 1295 t 80 Ma

(Figura 5.5). A errócrona (no sentido de Kawashita et al. 1990), com 5 pontos, mostra

uma razão inicial $¡87/$¡ao anômala, da ordem de 1,006 t 0,017 e um MSWD da or-
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dem de 7,94. O coeficiente de correlaçáo desta errócrona é de 0,g614 e o seu nível
de corte é igual a 2,68.
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Flgura 5.5 - Diagrama isocrônico Rb/Sr em rocha total para os Gnaisses Souza Nos-
chese. Os dados anallticos encontram.se na Tabsla S.4.

Este resultado está indicando, a princípio, que o sistema Rb/Sr dos
Gnaisses souza Noschese fo¡ submetido a algum tipo de reequilíbrio isotópico in-

completo no decorrer do Proterozóico Médio.

5.3,4 - GEOCRONOLOGIA DOS TONALITOS SAMAMBAIA,

Estas rochas responderam sobremaneira às metodologias geocronológi-

cas aplicadas. os seus zircões sáo de boa qualidade, a t¡tan¡ta é um mineral acessório
muito frequênte e, além disto, elas lêm uma porcentagem muito elevada de biotita, ge-

ralmente pouco cloritizada.

Deste modo foi possível analisar alguns concentrados minerais (U/pb
em zircões e titan¡ta, KiAr em biotitas) além de Rb/sr em rocha total. As amostras ana-
lisadas säo provenientes do local tipo desta unidade (ponto MN10; Anexo 1 .1) e de
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suas vizinhanças (Pontos ML8, MM6, NK6 e NL7; Anexo 1 .1).

5.3.4.1 - GEOCRONOLOGTA U/pb EM ZIRCóES E T|TAN|TAS.

Produziu-se, a partir dos Tonalitos Samambaia, um excelente concen-
trado de zircäo, com cristais prismáticos de boa qualidade, oriundos das frações FF-Mo"
e FF-NMO".

Um monocristal de zircáo castanho, proveniente da fraçäo FF-Mo"
(análise NL7/1-Z), dos tonal¡tos do Ponto NL7 (Anexo 1.1), que sofreu abrasáo por 21

horas (Iabela 5.3), forneceu uma idade concordante Pb2o7lPb206 de 2779 + 3 Ma
(Figura 5.6).

Outros quatro cristais de zircão castanho da mesma amostra, mas pro-

venientes da fração FF-NM0' (análise NL/2-Z), com 62 horas de abrasáo (Tabela 5.3)

=

2780 +3/-2 lvta

NL7/r (z)

MNl0/4 (r)
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Figura 5.6 - Diagrama Concórdia U/Pb para zircöes (Z) e titanitas (T) dos Tonalitos
Samambaia. A discórdia das idades alcança a Concórdia em 2780 +31-2 Ma
(intercepto superior) e em 514 Ma (intercepto ¡nferior). Os dados analfticos encontram-
s6 na Tabela 5.3.
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têm uma idade Pe07lPb206 da ordem de 2773 Ma, 2o/o d¡scordante (Figura 5.6).

Um monocr¡stal de zircão rosa pálido, proven¡ente da fração FF-NMO"

(análise MN10/1-Z) dos Tonalitos Samambaia do Ponto MN10 (Anexo 1 .1), que sofreu

abrasåo por 29 horas (Tabela 5.3), mostrou uma idade Pb20ryPb206 da ordem de 2777

Ma, 0,9 % d¡scordante (Figura 5,6).

Um conjunto de outros seis cristais de zircão rosa pálido da mesma

amostra e fraçáo (análise MN10/3-Z), com 29 horas de abrasão (Tabela 5.3), apresenta-

ram uma O.O" p6zozlPb206 j¿ s¡ds¡ de 2778 Ma, 1,0 % discordante (Figura 5.6),

Estas quatro anál¡ses definem uma d¡scórd¡a para os Tonal¡tos Samam-

baia, com um intercepto superior na Concórdia, à volta de 278O +3¡-2 Ma (Figura 5.6)

e um intercepto inferior a volta de 514 Ma. Tal discórdia tem uma probabilidade de

ajuste ("fit") da ordem de 44 %. A idade fornecida por esta discórdia é interpretada

como a melhor estimativa para a época da cristalização ígnea dos tonalitos.

Em adiçáo, quarenta fragmentos de titanita marrom, provenientes da fra-

ção Fl (análise NLZ3-T), oriunda dos tonalitos do Ponto NL7 (Anexo 1 .1), que sofreram

uma abrasão por 2,5 horas (Tabela 5.3), forneceram uma Ídade Pb201Pb206 da ordem

de 2776 Ma, 1,3 % discordante em relaçäo à concórdia (Figura 5.6).

Outros quarenta fragmentos de titanita marrom, com 2,5 horas de abra-

são (Tabela 5.3), também provenientes da fraçáo Fl (análise MN10/4-T), mas relativos

aos tonal¡tos do ponto MN10 (Anexo 1.1), têm uma idade Pb2o7lPb2o6 de 2774 r 6

Ma, 0,61 % discordante (Figura 5.6).

Estas duas idades UiPb em titanitas, concordantes entre si, confirmam

a ¡dade arqueana dos Tonalitos Samambaia e revelam a inexistência de eventos t6c-

tôno-termais de alto grau (fácies anfibolito) posteriores à cristalização ígnea destas ro-

chas. Esta inferência, por cons€guinte, pode ser estondida para o Complexo Metamór-

fico Bonfim Setentrional na área investigada, em virtude de suas relações litoestratigráfi-

cas gerais.

5.3.4.2 - GEOCRONOLOGIA Rb/Sr EM RocHA ToTAL.

As análises geocronológicas Rb/Sr em rocha total dos Tonalitos Sa-
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mambaia foram efetuadas a partir das amostras coletadas nos pontos MN10 e NL7
(Anexo 1 .1). Os resultados estão listados na Tabela 5.4.

Uma errócrona Rb/Sr com 6 pontos (Figura 5.7) tem uma idade de
1 188 + 46 Ma. A sua razão inicial g¡82/g¡80 é elevada, da ordem de 0,71 3 t O,OOO5

e o seu coeficiente de correlação tem um valor de 0,9703. o nível de cort€ (2 sigma)
é de 2,45 mas o seu MSWD alcança 24,93.
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Figufa 5.7 - Diagrama isocrônico Rb/Sr em rocha total para os Tonal¡tos Samambaia.
Os dados anallticos encontram-se na Tabela 5.4.

T (mo) = ll88 + 46
Ro =O.7t3IO.OOO5

Estes valores estáo indicando, a princípio, que os Tonalitos Samambaia
tiveram o seu sistema isotópico Rb/Sr reequilibrado de maneira incompleta no decorrer
do Proterozóico Médio, a exemplo da situaçáo observada nos Gnaisses souza Nos-
chese.

5.3.4.3 - GEOCRONOLOGIA K/Ar EM BIOTITAS.

Os Tonalitos Samambaia sáo rochas ricas em biotitas, geralmente náo
clorit¡zadas. concentrados de biotita, a part¡r das amostras coletadas no local tipo desta
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unidade (Ponto MN10, Anexo 1.1) e outros pontos correlatos (ML8, MM6, NK6 e NL7),

revelaram um conjunto de oito idades aparentes l(Ar variando de 1,1 a 0,7 Ga (Tabela

5.5), mas com uma concentração de idades aparentes (c¡nco) entre 1,1-0,9 Ga.

Estes valores, de certa forma, são coerentes com as idades Rb/Sr en-

contradas para os Gnaisses Souza Noschese, Tonalitos Samambaia e Granitos Bruma-

dinho (ver item 5.3.6.2). Este conjunto de idades está registrando, a princípio, um

evento tectôno-termal de baixo grau (condizentes com a fácies xisto verde), ocorrido

nesta regiäo no final do Proterozóico Médio. Sob €stas condições, as biot¡tas teriam so-

frido uma rehomogeneização isotópica no seu sistema l(Ar.

5,3.5 - GEOCRONOLOGIA DOS ANFIBOLITOS CANDEIAS.

Muito embora, os Anfibolitos Candeias tenham uma ampla distribuição
pelo Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, e sejam constituídos essencialmente

por hornblendas, estas rochas não responderam adequadamente à metodologia l(Ar. De

maneira geral as suas hornblendas estáo agregadas ao plagioclásio, quartzo e/ou epí-

doto, ou transformadas para biotita e/ou clor¡ta.

Mesmo reduzindo signif icativamente a granulometria das amostras, foi

possível obter somente um concentrado relat¡vamente puro de hornblenda. Assim, de

todas as amostras britadas e peneiradas, provenientes dos Tonalitos Samambaia, so-

mente aquela oriunda do Ponto MM6 (Anexo L1) foi analisada pelo método l(Ar.

A idade aparente l(/Ar nesta hornblenda é da ordem de 1707 r 64

(Tabela 5.5). Este valor é bastante inferior aos encontrados para as hornblendas dos

Anfibolitos Paraopeba e deve ser encarado com cautela, face à natureza textural destas

fochas e à característica do concentrado analisado.

Por outro lado, em virtude de suas características petrológicas gerais

(fácies anfibolito) e do seu modo de ocorrência (diques nos Tonalitos Samambaia), a pa-

ragênese atual destes anfibolitos dev€ ter a mesma idade da paragênese dos Anfibolitos

Paraopeba, para a qual encontrou-se idades aparentes ryAr entr6 2,1-1 ,9 Ga. Estas

unidades, portanto, foram palco de uma perda significativa de Argônio no decorrer do

Proterozóico lnferior.
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5.3.6 - GEOCRONOLOGIA DOS GRANITOS BRUMADINHO.

Estes granitos responderam relativamente bem aos métodos geocronoló-
gicos empregados. Ass¡m, foi possível analisar alguns concentrados minerais (U/pb em

zircões e l(/Ar em biot¡tas), além de Rb/Sr em rocha total. Os resultados analíticos, re-

f€rentes a cada uma destas metodologias, podem ser encontrados nas Tabelas S.3, S,4

e 5.5.

5.3.6.1 - GEOCRONOLOGTA U/pb EM Z|RCOES.

As idades U/Pb foram obtidas a partir do concentrado de zircão das

amostras coletadas no dique de Granito Brumadinho do Ponto DJ8 (Anexo 1.1; Foto

3.2), situado no local tipo desta unidade do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.

O concentrado de zircáo destes granitos, revelou cristais límpidos e

susceptíveis à metodologia U/Pb, conforme exposto no item 1.5.5.3. Os cristais prismá-

ticos de melhor qualidade foram extraídos das fraçöes FF-MO", FF-M3 e FF-M1.

Uma análise (DJ8l12-1-Z) envolvendo c¡nco cr¡sta¡s de zircäo rosa-acas-

tanhado, da fração FF-MO", com 33 horas de abrasáo (Tabela 5.3), têm uma idade

Pb2o7lPb2o6 da ordem de 2659 Ma, 3% discordante (Figura 5.8).

Dois cristais de zircáo rosa-acastanhado da fração FF-M1. (análise

DJ8|12-3-Z), que sofreram uma abrasão por 29 horas (Tabela 5.3), têm uma idade

Pb20ryPb206 da ordem de 2689 Ma,3% discordante (Figura 5,8).

Outros quatro cr¡stais de zircão rosa-acastanhado, proveniente da fraçáo

FF-M3" (análise DJB|12-2-Z) dos cranitos Brumadinho, que sofreram abrasão por 30 ho-

ras (Tab6la 5.3), têm uma idade Pb2o7lPb206 da ordem de 2581 Ma, 12o/o discordante

(Figura 5.8).

Estas três fraçóes analisadas definem uma discórdia, qu6 tem um ¡nter-

cepto supefior na Concórdia a volta de 2703 +24|20 Ma ê um intercepto inferior a

cerca de 1 152 Ma (Figura 5.8). Esta discórdia tem uma probabilidade de ajuste ("fit,')

da ordem de 12 o/o.

A idade fornecida por esta discórdia é interpretada como a melhor es-
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t¡mativa para a época da cristalização ígnea dos Granitos Brumadinho. como estes
granitos cortam a foliação de cisalhamento N/s dos Gnaisses Alberto Flores e, ao
mesmo tempo, estão arqueados pela posterior retomada tectônica destas zonas de ci-
salhamento, este resultado U/Pb é muito significativo.

l
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Figura 5.8 - D¡agrama concórdia u/pb para zircöes (z) dos cran¡tos Brumadinho. A
discórdia das idades alcança a Concórdia em 27Og +241-ZO Ma (intercepto superior) e
em 1 152 Ma (intercepto inferior). Os dados analfticos encontram.se na Tabela S.3.

Assim, pelo seu modo de ocorrência, estes granitó¡des constituem um
importante marcador cronoestratigráf ico para a evoluçäo da crosta continental, não só no
âmbito complexo Metamórfico Bonfim setentrional mas, provavelmente, de todo craton
do Sáo Francisco Meridional.

5.3.6.2 - cEocRONOLoGIA Rb/Sr EM ROCHA TOTAL.

A idade isocrônica Rb/Sr dos Granitos Brumadinho também foi obtida a
partir das amostras coletadas no Ponto DJB (Anexo 1 .1 ), local tipo desta unidade. os
resultados estáo listados na Tabela 5.4.
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Uma errócrona Rb/Sr com S pontos (Figura S.9) para os Granitos Bru_
madinho, tem uma idade de 982 + 91 Ma. A razão i¡¡çi¿l g¡e7/g¡Bo é novamente ele_

vada, da ordem de 0,741 t 0,002. O nível de corte (2 sigma) é da ordem de 2,69 e
o seu MSWD é de 10,30. O coeficionte de correlaçáo tem um valor de 0,9012.

T (mo) = 982 t 9l
Ro =O74ttO.OO2
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Flgura 5.9 - Diagrama isocrônico Rb/sr em rocha total para os cranitos Brumadinho.
Os dados analfticos encontram-se na Tabela S.4.

A princípio, estes valores estáo indicando que os Gran¡tos Brumadinho
também tiveram, no decorrer do Proterozóico Médio, um reequilíbrio isotópico incompleto
no seu s¡stema Rb/sr, à semelhança daquele constatado para os Gnaisses souza Nos-
chese e Tonalitos Samambaia.

5.3.6.3 - cEOcRONoLoGIA K/Ar EM B|OT|TAS.

Os Granitos Brumadinho repetiram a mesma situação apresentada pelos
Gnaisses Alberto Flores em relação à quantidade e qualidade de suas biotitas no seu
local tipo (Ponto DJ8; Anexo 1 .1). Além a pequena quantidade, estas biotitas estão
muito cloritizadas. Assim sendo, optou-se por concentrados de biotita de pontos corre-
latos ao seu local tipo.
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Assim, um concentrado de biotita das amostras coletadas no ponto BL4
(Anexo 1 .1), revelou uma idade aparente (Ar da ordem de 1O9S r 3l (Tabela S.S).

Outro concentrado de biotita, das amostras do ponto DJl (Anexo 1 .1), tem uma idade
l(/Ar de 701 f 39 Ma (Tabela 5.5).

Estas idades aparentes são semelhantes àquelas encontradas, por este
método, para as biotitas dos Tonalitos Samambaia. Do mesmo modo, sugerem ser indi-
cativas de um evento tectôno-tefmal de baixo grau, que vem sendo sistematicamente
revelado pelos sistemas Rb/sr e lqAr dos Gnaisses souza Noschese, Tonalitos sa-
mambaia e Metadiabásios Conceição de ltaguá (¡tem 5.3.7), no Complexo Metamórfico
Bonfim Setentrional.

5.3.7 - GEOCBONOLOG|A DOS METADTABÁS|OS CONCETçÃO DE TTAGUÁ.

Por possuírem um metamodismo de baixo grau, a hornblenda nestes
metadiabásios é muito rara e de natureza primária, Deste modo, estas rochas não pude-

ram responder, adequadamente, ao programa geocronológico traçado nesta tese. Outros-
sim, foi possível obter somente um concentrado mineral de hornbfenda, a partir das
amostras do ponto KLl l (Anexo 1.1). A idade aparente K/Ar encontrada éda ordem de
1006 t 43 Ma (Tabela 5.5).

Este valor coaduna-so com aqueles encontrados nos sislemas Rb/Sr e

l(Ar dos Gnaisses Souza Noschese, Tonalitos Samambaia e Granitos Brumadinho. Be-
petindo-se, portanto, maís uma vez, a indicaçäo de um evento tectôno-termal (de baixo
grau) ocorrido na regiáo considerada, ao final do Proterozóico Médio.

De outra parte, uma idade U/Pb de 906 t 2 Ma, obtida a partir de

duas fraçóes de badeleÍta e uma de zircäo, foi encontrada por Machado et a/. (1999c),

para uma rocha básica da região de Pedro Lessa, no âmb¡to da Serra do Espinhaço

Meridional. Tal resultado confirma a existência de um magmatismo fissural básico, nos
primórd¡os do Proterozóico Superior, no âmbito da porçåo meridional do Craton do São

Francisco.

lnfelizmente, porém, não existe qualquer descriçåo petrográfica eiou geo-

química a respeito da rocha analisada para eventuais comparações com rochas sim¡la-

res do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. No entânto, de acordo com algumas
informaçaes verbais de colegas do lnstituto de Geociências da Universidade Federal de
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Minas Gerais, que trabalham no Espinhaço Merdional (e.g. Luiz Guilherme Knauer), este
metabasito de Pedro Lessa dispóe das mesmas características petrográficas dos Meta-
diabásios Conceição de ltaguá.

5.3.8 . GEOCRONOLOGIA DOS DNBÁSIOS SANTA CRUZ.

Em função de sua composição mineralógica (diabásio com plagioclásio
saussuritizado, sem anfibólio e/ou biot¡ta), as rochas desta unidade nåo foram analisa-
das no decorrer do programa geocronológico empreendido nesta tese.

Portanto, a sua idade, no âmbito do Complexo Metamórf¡co Bonfim
setentrional, permanece desconhec¡da. Entretanto, schorscher (19g9; 1992), admite que
€stas rochas estão relac¡onadas ao Proterozóico Médio.

Em adição, uma série de resultados WAr (22), obtidos em rochas intru-
s¡vas que ocorrem na vizinha região de pará de Minas, situada a NW da área investi-
gada nesta tese e petrograf icamente semelhantes aos Diabásios santa cruz, fo¡ apre-
sentada por Teixeira et a/. (1988). Estes resultados, obtidos através de diferentes frações
(rocha total, concentrados de plagioclásio e/ou minerais máficos), configuram um padrão
de idades aparentes l(/Ar variando de 1,0 - 0,6 Ga.

5.4 - DISCUSSÃO INTEGRADA DOS RESULTADOS GEOCRONOLóCICOS
OBTIDOS NO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETENTRIONAL,

De acordo com os resultados U/pb em zircóes, as principais unidades
quartzo feldspáticas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (Gnaisses Alberto Flo-
res, Tonalitos samambaia e Granitos Brumadinho) têm uma evolução essencialmente ar-
queana.

O principal evento de recr¡stalizaçäo metamórfica e/ou cristalização íg_

nea deste complexo, de comum acordo com os resultados u/pb e características pe-

trográficas gerais (ê.g. texturas ígneas preservadas nos Tonalitos samambaia, elc.), leve
lugar no Arqueano superior a volta de 2,78 Ga. Este evento tectôno-termal, aqui desig-
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nado informalmente de Rio das Velhass.a, ocorreu, sem dúvida, numa fácies metamór-
fica de grau elevado, de anfibolito para cima, haja visto os resultados u/pb em t¡tani-

tas,

lsto porque, embora não seja conhecida com exatidão, a temperatura
de formação da titanitas e/ou do seu fechamento para o sistema u/pb, é necessário al-
cançar, no mínimo, as condições da fácies anfibolito para remob¡lizar o seu sistema
U/Pbs.s. lsto implicaria em temperaturas da ordem de 400 - 600oC, inferiores, no en-
tanto, à temperatura da monazita (cerca de 700.C) e certamentê à do zircáo (>

800'c). Pelo menos, isso é o que tem sido mostrado pelo comportamento das titan¡tas,

em relação ao sistêma u/Pb, a part¡r do estudo de outros terrenos metamórficos
(Tucker et a/. 1986; Machado et a/. 1989a; Machado et a/. 1991b; Machado 1992, co-
municação escrita).

Aliás, condições metamórficas de alto grau tôm sído reportadas por Go-
mes (1986) no vizinho complexo Metamórfico Bação (Figura 2,1). Este autor encontrou
temperaturas de até 700"C e pressões de 6-7 Kbar, para algumas paragôneses meta-

mórficas dos gnaisses daquele complexo (e.g. granada + b¡otita + cordierita + silimanita
+ anfibólio + plagioclásio rico em An). Além disto, estas paragêneses metamórficas såo
muito contrastantes com as paragèneses gerais das seqüências supracrustais envolventes,
que são, essencialmente, da fácies xisto verdê,

Para Gomes (1986) estas paragêneses de alto grau, associadas à mig-
mat¡zaçäo generalizada Complexo Metamórfico Bação, teriam, inclusive, um significado
cronosstratigráfico. lsto ¡mpl¡caria na antecedôncia crustal, de pelo menos parte deste
complexo em relaçáo ao supergrupo Rio das Velhas, onde tais características são ine-

xistentes,

Ainda na opiniäo de Gomes (1986), os reequilíbrios minerais posterio-

5'4 ' Este evênlo tem s¡do refêrido, na l¡leratura geológica do Ouadr¡látero Ferrílero, como orogên¡a Rlo das Vethas
(e.9. Ladeka & Roeser 1983). A ele tem sido âtribuldo uma idEde de 2,7 ca, ênlrêtanto, com os novos resuttados
geocronológicos U/Pb, obt¡dos no Complexo ¡retamórfico Bonf¡m Sêtêntr¡onal, é possivot est¡rnar a sua ¡dad6 e natureza
com maior prgcisâo,

5 5 - N"ste caso é possívêl supor que os Anl¡bolitos Paraopeba iá fazlam pane do kagmento crustal nesta época. por
outro lado, é muito provável que Anf¡bol¡tos Candelas lenham s¡do gorados no dectrrer deste €v€nto. Portanto, as ¡dades
l(Ar destas suftes, relat¡vas ao Proterozóico lnfer¡or e/ou ¡nlc¡o do Proterozó¡co Médio, documentam o reequil¡br¡o mi-
nêral numa cond¡ção retrometamórtica, como aliás pode sêr deduzido rap¡damente de suas paragênesês minera¡s. As suas
hornblendas estão lreqüenlemente lÍanslormadas em biotitas e, eslas, por cloritas, principalmenle ao longo das zonas de
c¡salhamento.
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res, impressos nas rochas do complexo Metamórfico Bação, são resultados de proces-
sos diaftorét¡cos sobre as paragêneses de alto grau. É o caso, por exemplo, da sageni-
tizaçáo e clor¡t¡zação parcial das biotitas, pinitização das cordieritas e saussurit¡zação dos
plagioclásios.

Tudo isto está muito claro no Ponto DJB (Anexo 1 .1), onde foram co-
letadas as amostras dos Gnaisses Alberto Flores e Granitos Brumad¡nho, para análises
geocronológicas gerais. Ali, os diques dos Granitos Brumadinho, que truncam a foliaçäo
milonítica arqueana (Foto 3.2), encontram-se arqueados, com planos conjugados de
fratura e filmes delgados de clorita e/ou epídoto. Estes filmes, por outro lado, também
sáo encontrados na enca¡xante, os Gnaisses Alberto Flores,

Estas características indicam, por sua vez, que no decorrer deste
6v€nto tectônico de retomada das zonas de c¡salhamento arqueanas, as condiçöes me-
tamórficas gerais eram relativamente frias, cond¡zentos com a fácies xisto verde. Neste
ponto, o conjunto de idades U/Pb (Tabela 5.3, Figuras S.3, S.6, 5.8), obtido a partir
das unidades litoestratigráf icas do Complexo Metamórfico Bonfim Set€ntrional, está ple-

nam€nte de acordo com o seu contexto geológ¡co. Por isto, alguns equilíbrios isotópi-
cos, gerados sob condiçóes de alto grau metamórfico no Arqueano (e.gr. U/pb em tita-
n¡tas e zircões), preservaram-se durante o Proterozóico.

Porém, o sistema isotóp¡co Rb/Sr, em contraposição ao sistema U/pb,
está refletindo um "forte" desequilíbrio ¡sotóp¡co pós-Arqueano no complexo Metamór-

fico Bonfim Setentrional (Figuras 5.4, 5.5, 5.7, 59 e Tabela 5.4). Neste sentido, a s¡tua-

çáo encontrada entre os Gnaisses Alberto Flores e os Granitos Brumadinho, do ponto

DJ8 (Anexo I .1), retratam uma situação impar (Foto 3.2) que ilustra a complexidade da
evolução isotópica das unidades litoestratigráf¡cas. Senäo vejamos:

De acordo com as idades U/Pb em zircão, os Granitos Brumadinho são
apenas 0,08 Ga mais iovens que as suas encaixantes (Figuras 5.3 e S.B). Todavia, a
idad6 isocrôn¡ca Rb/Sr dos Gnaisses Alberto Flores é 1,2 Ga mais antiga que a idade
isocrônica Rb/Sr dos cranitos Brumadinho (Figuras 5.4 e 5.9). Além disto, exceto no

caso dos Gnaisses Alberto Flores que apresentam uma idade Rb/Sr de 2,2 Ga (Figura

5'4), as demais unidades quartzo feldspáticas revelaram idades Rbisr mu¡to mais jovens,

situadas entre 1.3-1 ,0 Ga (Figuras 5.5, 5.7 e 5.9). por sL¡a vez, as razões in¡ciais
$¡ef$¡46 das isócronas destas unidades são muito elevadas, variando de 0,707 nos
Gnaisses Alberto Flores (Figura 5.4), até 1,0 nos Gnaisses Souza Noschese (Figura 5.5).
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Para completar o quadro geocronológico geral do Complexo Metamór-

fico Bonfim Setentrional é necessário relembrar os resultados KlAr, obtidos a partir das
hornblendas. Os Anfibolitos Paraopeba (Tabela 5.5), por exemplo, revelam idades lgAr
mais antigas que as idades isocrônicas Rb/Sr dos Gnaisses Souza Noschese, Tonalitos
Samambaia e Granitos Brumadinho (Figuras 5.5, 5.7 e 5.9). Uma situação mais crítica
ainda, neste caso, é aquela revelada pelo confronto entre as idades Rb/Sr e l(Ar dos

Tonalitos Samambaia e Anfibolitos Candeias. Estes anfibolitos, que ocorrem como di-
ques nestes tonalitos, apresentam uma idade l(Ar muito superior à idade Rb/Sr de sua
encaixante (Tabela 5.5 ; Figura 5.7).

Deste complexo panorama geológico-geocronológico, descortinado a par-

tir do segmento crustal investigado nesta tese, surge, naturalmente, uma questão inevi-
tável: Qual é o significado dos dois agrupamentos de idades proterozóicas Rb/Sr, no
âmbito do Complexo Metamódico Bonfim Setentrional e, conseqüentemente, das suas
elevadas razões SFz/Sreo iniciais?

Além disto, como explicar outras questöes tais como:

- Se, tanto o dique de Granito Brumadinho quanto a sua encaixante
(Foto 3.2) tivessem sido "retrabalhados" no Proterozóico lnferior, porque somente os

Gnaisses Alberto Flores guardariam o registro deste retrabalhamento?

- Qual teria sido a natureza deste mecanismo de "retrabalhamento"
crustal que imprimiu novas idades Rb/Sr, elevou as razões iniciais g¡8fg¡86 sem trans-
formar, no entanto, as características ígneas gerais do corpo intrusivo (e.g. Granitos

Brumadinho)?

- Do mesmo modo, porque somente os Gnaísses Alberto Flores, de to-

das as unidades quartzo feldspáticas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, não
apresentam idades do final do Proterozóico Médio, com razões iniciais $¡87i9¡86 eleva-

das?

Porque as idades 1(/Ar dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias (Tabela

5.4) são mais antigas que as idades Rb/Sr dos Gnaisses Souza Noschese, Tonalitos
Samambaia e Granitos Brumadinho?

Estariam, porventura, os sistemas Rb/Sr dos Granitos Brumadinho,
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Gnaisses Souza Noschese e Tonalitos Samambaia refletindo um segundo
"retrabalhamento" crustal? Neste caso, porque os Gnaisses Alberto Flores teriam sido
perservados deste "retrabalhamento"?

As respostas à todas estas questões passam, necessariamente, por uma
reavaliação do compoñamento isotópico do sistema Rb/Sr na região e do conceito de
retrabalhamento crustal, embutido no modelo evolutivo deste segmento cratônico. Este
mecanismo de retrabalhamento crustal, conforme tem sido amplamente veiculado na lite-
ratura (e , 9. Condie 1990b), incide na transformação de um protólito qualquer, oriundo
de uma determinada classe, numa rocha derivada e pertinente a uma outra classificação
genética. Ou seja:

Granitóides tornar-se-iam gnaisses, gnaisses fundir-se-iam gerando gra-
nitóides e/ou migmatitos ou, então, as paragêneses originais reequilibrar-se-iam de
acordo com as condições termodinâmicas do novo grau metamódico. Tudo isto seria re-
fletido por uma mudança geral das razões iniciais g¡8fg¡86 do protótito, elevando-as, às

vezes, consideravelmente. Os novos materiais rochosos teriam, portanto, a idade deste
processo.

Todavia, se esta é a leitura correta de um processo de retrabalhamento
crustal, as suas condições metamórficas deveriam ser, necessariamente, muito rigorosas,
atingindo, pelo menos, a fácies anfibolito. Aí sim, poder-se-ia transformar geneticamente,

a natureza de um protólito quartzo feldspático qualquer, para gerar gnaisses, granitói-

des, etc.

De acordo com os dados geológicos levantados a partir da região in-

vestigada nesta tese, ali não teve lugar um processo de retrabalhamento crustal desta
monta. Caso contrário, deveriam existir na região alguns indícios geológicos inequívo-
cos de condições metamórficas dinamotermais mais rigorosas, para produção de novos
materiais rochosos, decorrentes do retrabalhamento da infra-estrutura (e.g. uma granitiza-

çäo proterozóica generalizada).

No entanto, todas as evidências geológicas, levantadas a partir do

Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, apontam somente para a retomada tectônica
de suas estruturas arqueanas, num evento posterior. Portanto, foi sob estas condiçöes
que o sistema Rb/Sr foi reequilibrado isotopicamente.
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Tal reequilíbrío, no entanto, está distribuído diferentemente pelos diver-
sos sistemas rochosos do complexo. A prova disto é o grande contraste existente entre
as idades e razöes isotópicas $¡8f$¡86 encontradas entre os Gnaisses Albeño Flores
e as demais unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrionals.G. Não
fosse assim, todos os seus sistemas isotópicos deveriam estar homogeneizados de
acordo com o último evento significativo e, se re-homogeneizados a posteriori, deveriam
guardar as mesmas idades eiou razões isotópícas, compatíveis com os novos proces-

sos corridos.

Porém, esta não é a situação que emana do panorama Rb/Sr traçado a

partir da região investigada nesta tese. Ali, não se aplica a interpretação corriqueira a

acerca do significado geológico das idades isocrônicas Rb/Sr, e das indicações petroge-

néticas de suas razöes $¡8f$¡86 iniciaíss.7. Assim sendo, quais teriam sido os mecanis-

mos responsáveis por este comportamento do sistema isotópico Rb/Sr?

Conforme tem sido mostrado recentemente na literatura (e.g. Bridgwater

et al. 1989; Schaltegger 1990; Asmerom et al. 1991; Barton & van Reenen 1gg2) o

sistema Rb/Sr pode ser variavelmente reequilibrado em variadas situações geológicas.

Estas situaçöes cobrem, por exemplo, desde processos metamórficos de alto grau (onde

normalmente todos os sistemas säo afetados), até as alteraçöes deutéricas, passando por

metamorfismo da fácies xisto verde e hidrotermalismo de baixa temperatura.

Embora as razöes destas perturbações isotópicas permaneçam até certo
ponto enigmáticas (Asmerom et al. 1991), a mineralogia e composição química do sis-

tema rochoso tem, aparentemente, governado o reequilíbrio isotópico (Max & Sonet

1979; Beakhouse et al. 1988; Schaltegger 1990).

Nos processos metamórficos de baixo grau e/ou hidrotermais, por

exemplo, a perturbação do sistema Rb/Sr está relacionada à transformação dos minerais
primários de K (e.g. K-feldspatos, biotita) para fengita e fluidos silicáticos, na presença

de quartzo e vapor (Asmerom et al. 1991). Esta reação química libera K e, conse-
qüentemente, o 5¡az radiogênico para redistribuiçäo no sistema rochoso. Contudo, se a

5'6 ' coto é sabido, estas unidades foram geradas no Arqueano Superior e, de acordo com o cûmporlamento U/pb nas
titan¡tas, elas não foram afetadas, posteriormente, por nenhum episódio tectôno-termal de alto grau.

5'7 ' Normalmente, estes parâmetros são interpretados como indicativos de episódios de cristalização ignea ou recr¡stal¡-
zação metamórfica dos sistemas rochosos e da procedência do malerial cristalizado ou retrabalhado no decorrer do pro-
cesso (e.9. Asmerom et a/. 1991).
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paragênese neo-formada é dominada por clorita e epídoto, alguns elementos (e.g. K,

Na, Rb e Ba) não serão reacomodados (Brewer & Atkin 1989). Mas Sr, entretanto, será

incorporado nas fases cálcicas (Beakhouse et al. 19BB).

A susceptibilidade desta redistribuição, nos sistemas rochosos, é extre-
mamente variável. O Sr por exemplo é redistribuído centimetricamente, sob processos

metamórficos progressivos ou regressivos, mas tem um comportamento móvel, em es-
cala métrica, nos processos retro-metamórficos associados ao cisalhamento (Bridgwater
et al. 1989)s'8. O Rb, por sua vez, tem uma mobilidade mais acentuada que o Sr e,

por isto, as razões Rb/Sr, a partir de uma amostra individual, nem sempre representam
a homogeneização do Sr a nível geral de afloramento (Bridgwater et a/. 1989).

Portanto, na presença destas paragêneses e de fases fluidas, os ele-

mentos Rb e Sr serão removidos seletivamente e o sistema Rb/Sr poderá acusar uma
marcada perturbação isotópicas.s. É o caso, por exemplo, de determinados resultados
isocrônicos com idades e razöes iniciais $¡8f$¡86 anômalas (geralmente mais jovens que

o padrão esperado), provenientes de arranjos isocrônicos lineares, mas caracterizados
por valores elevados de MSWD (e.9. Beakhouse et al. 1988; Schattegger 1990).

Tais idades isocrônicas (ou errocrônicas), embora destituídas de signifi-
cado cronoestratigráfico, podem ser intermediárias entre o último evento de homogeneiza-

ção isotópica e o processo secundário posterior, que foi responsável pelo rejuvenesci-

mento parcial do sistema Rb/Sr (Schaltegger 1990).

Esta seria, aparentemente, a situação geral emanada a padir do Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentrional que, por sua vez, encontra-se sistematicamente
cisalhado. Assim, os resultados isotópicos, obtidos a partir da situação geológica en-
contrada no Ponto DJ8, onde afloram os Gnaisses Alberto Flores e os Granitos Bru-

madinho, são a imagem inequívoca dos processos relacionados ao cisalhamento e mi-
gração dos fluidos ao longo de suas zonas.

5'8 Neste sent¡do, Barton & van Reenen (1992), encontraram, por exemplo, diferenças da ordem de 1,1 Ga entre os
sistemas Rb/Sr de biotitas, exlraídas de rochas coleladas ao longo de zonas de cisalhamenlo, de outras biotitas oriun-
das de rochas não cisalhadas, coletadas em regiões vizinhas.

5'9 - R remoção dos elementos, por outro lado, depende de uma série de tatores: composição do fluÍdo, composiçåo da
rocha matr¡z do lluído, temperatura, pressåo e paragêneses minerais estáveis antes e durante a movimentaçåo dos flui-
dos (Bridgwater ef a/. 1989).



178

Para avaliar a extensão deste fenômeno de "não" reequilíbrio isotópico
do sistema Rb/Sr, no âmbito do Complexo Metamódico Bonfim Setentrional, executou-se
um teste geral a partir do conjunto integral das razöes isotópicas Rb/Sr de suas unida-
des litoestratigráficas (Tabela 5.4¡s.to. Deste conjunto, é possível calcular inúmeras isó-

cronas Rb/Sr, com idades variando do Arqueano Superior (2,8 - 2,6 Ga) ao Protero-

zóico lnferior (2,2 - 2,1 Ga).

Para fins de ilustração, a Figura 5.10 apresenta, por exemplo, um dia-
grama isocrônico Rb/Sr, construído a partir de todas razões das unidades do Complexo
Metamórfico Bonfim Setentrional. A idade fornecida por esta errócrona é da ordem de
2.6O7 x 26 Ma e a razâo inicial g¡Bfg¡86 é de 0,7003. Logicamente o seu MSWD é

muito elevado (28,231; para um nível de corte de 2,45) porque algumas razões estão

muito deslocadas da melhor reta do conjunto.
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Figura 5.10 - Diagrama isocrônico Rb/Sr em rocha total, construfdo a partir do con-
junto integral das razöes isotópicas das unidades litoestratigráficas do Complexo Meta-
mórfico Bonfim Setentrional. Simbologia: Gnaisses Alberto Flores (círculo); Gnaisses
Souza Noschese (quadrado); Tonalitos Samambaia (losango) e Granitos Brumadinho
(cruz). Os dados analíticos encontram-se na Tabela 5.4.

5'10 Et1" testê decorre da afirmação de Bridgwater et a/. (1989), a respeito da representatividade ou nåo das razões
Bb/Sr, de uma amoslra individual, em relaçäo a homogeneização do Sr a nível geral de afloramento. A níveis regio-
nais, no entanto, conlorme ilustra as próximas "isócronas", o sistema Rb/Sr perlinente ao Complexo Metamórlico Bonfim
Sêtentrional fornece resultados dentro dos padröes já conhecidos para a regiäo.
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Contudo, selecionando determinados conjuntos de razões, é possível

obter isócronas de boa qualidade com idades arqueanas ou proterozóicas. Um bom

exemplo para ilustrar esta situaçäo, é aquele apresentado na Figura 5.11, onde observa-

se uma excelente isócrona com 6 pontos, construída a partir de algumas razões isotó-
picas dos Gnaisses Alberto Flores, Gnaisses Souza Noschese, Tonalitos Samambaia e

Granitos Brumadinho.
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Figura 5.11 - Diagrama isocrônico Rb/Sr em rocha total para algumas razões isotópicas
selecionadas a partir dos Gnaisses Alberto Flores (círculos); Gnaisses Souza Noschese
(quadrados); Tonalitos Samambaia (losangos) e Granitos Brumadinho (cruzes). Os dados
anallticos encontram-se na Tabela 5.4.

Tal isócrona (Figura 5.11) fornece uma idade de 2.735 t 73 Ma, com

uma razäo inicíal $¡8f$¡86 de 0,70221. O MSWD desta isócrona de 0,3174 (para um

nível de corte de 2,45) e o seu coeficiente de correlação é de 1,0. Esta idade Rb/Sr

não é, por assim dizer, täo defasada temporalmente das idades U/Pb encontradas para

os Gnaisses Alberto Flores e Tonalitos Samambaia.

Já na Figura 5.12, observa-se outra excelente isócrona com 10 pontos,

construída a partir de algumas razões isotópicas dos Gnaisses Alberto Flores, Tonalitos

Samambaia e Granitos Brumadinho. Esta isócrona fornece uma idade de 2.162 ¡ M
Ma, com uma razão inicial g¡8{g¡86 de 0,7071s. o seu MSWD é de 1,oBB4 (para um

nível de corte de 2,45) e o seu coeficiente de correlação alcança 0,99955. Esta isó-
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crona tem, praticamente, as mesmas características da isócrona dos Gnaisses Alberto
Flores (Fígura 5.4), mas apresenta um menor erro na idade e um MSWD baixo.
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Figura 5.12 ' Diagrama isocrônico Rb/Sr em rocha total para algumas razões isotópicas
selecionadas a partir dos Gnaisses Alberto Flores (cfrculos); Tonalitos Samambaia
(losangos) e Granitos Brumadinho (cruzes). Os dados analÍticos encontram-se na Ta-
bela 5.4.

Assim, da discussão precedente, parece claro que os resultados Rb/Sr
obtidos no âmbito do Complexo Metamódico Bonfim Setentrional são indicativos de uma
vigorosa difusão de Sr a nível regional. Tal perturbação isotópica decorreria do com-
portamento geoquímico diferenciado destes elementos, face ao contexto e aos proces-
sos geológicos ocorridos na região. Neste particular, o papel desempenhado pela reto-
mada das zonas de cisalhamento arqueanas deve ter sido de fundamental relevância.
Este ambiente geológico é um dos mais propícios à circulação de fluidos e, conse-
qüentemente, à perturbação do sistema isotópico Rb/Sr (Hickman 1g84; Bridgwater et al.
1989; schaltegger 1990; Taylor et al. 1991; Barton & van Reenen 1gg2).

Logicamente, porém, tudo isto necessita de investigações adicionais futu-
ras. Pois a difusão de Sr, ora constatada, pode ter controles muito mais complexos do
que uma "simples" interaçäo de fluidos sobre uma determinada composição mineralógica.
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5.5 . SUMÁRIO GEOCRONOLÓGICO.

Como discutido por Beakhouse ef a/. (1988), Schaltegger (1990) e As-

merom et al. (1991), fíca claro, também ao nível do Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional, que a utilização integrada de várias metodologias geocronológicas sob uma

base litoestratigráfica é capaz de constatar processos secundários, geralmente desaperce-

bídos em outras situações.

No caso do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, estes processos

secundários foram incapazes de "retrabalhar" vigorosamente os "protólitos" da infra-es-

trutura ao ponto de produzirem novas rochas. Entretanto, eles foram quimicamente rea-

tivos para proporcionar as novas razões isotópicas $¡8($¡86 das suas unidades litoestra-

tigráficas.

Por outro lado, os sistemas U/Pb, Rb/Sr e l(/Ar das unidades litoestra-

tigráficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, analisadas neste tese, demons-

traram, pelo menos, três etapas principais de reequilíbrio isotópico (2,92 - 2,78 Ga, 2,1

- 1,9 Ga e 1,2 - 1,0). Destas etapas, ao término daquela mais antiga, já por volta de

2,78 Gâ, teve lugar o evento tectôno-termal Rio das Velhas, detectado pelo sistema

U/Pb pelos zircões e titanitas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (Figuras 5.3

e 5.6 e Tabela 5.3).

Se este foi o grande evento tectôno-termal do Arqueano Superior no

Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, foi também, por outro lado, o seu último na

fácies anfibolito. Caso contrário, a idade das titanitas dos Tonalitos Samambaia (Figura

5.6) não seria correlata à idade de cristalização dos zircões da mesma rocha.

A segunda tendência (2,1 - 1,9 Ga), está registrada pela idade isocrô-

nica Rb/Sr dos Gnaisses Alberto Flores e pela idade l(/Ar das hornblendas dos Anfibo-

litos Paraopeba e, possivelmente, dos Anfibolitos Candeias. Neste caso, este reequilí-

brio (ou rejuvenescimento) pode ser encarado como uma atividade reflexa do evento

tectôno-termal do final do Proterozóico lnferior, que foi responsável pelo metamorfismo e

deformaçäo do Supergrupo Minas (evento Transamazônico).

No entanto, a julgar pelos resultados U/Pb obtidos nas titanitas dos To-

nalitos Samambaia, parece claro que este evento Transamazônico, de marcante atuação

na seqüência supracrustal, teve um caráter bastante heterogêneo na região. lsto teria
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causado, por exemplo, os diferentes reequilíbrios isotópicos U/Pb entre o Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional e o Complexo Metamórfico Bação.

A terceira tendåncia, invocada agora a partir do Complexo Metamórfico

Bonfim Setentrional, estaria ligada aos processos tectônicos que vigoraram na regiäo em

alguma época do Proterozóico Médio. lsto é o que, aparentemente, o desequilibrio isotó-

pico do sistema Rb/Sr está refletindo. Tal fato decorreria de um reequilíbrio parcial (ou

rejuvenescimento isotópico incompleto) acontecido sob condições retrometamórficas.

No entanto, é possível supor que esta tendência esteja significativa-

mente próxima de 1,0 Ga, em virtude da coerência das idades aparentes l(Ar das bio-

titas dos Tonalitos Samambaia e Granitos Brumadinho, situadas entre 1,1 e 0,7 Ga.

Além disto, há de se ressaltar que o intercepto inferior da discórdia dos zircöes dos

Granitos Brumadinho aponta para 1152 Ma, refletindo uma perda episódica de Pb ra-

diogênico por esta época.

Finalmente, o Complexo Metamórfico Bonfim, a julgar pelos resultados

U/Pb, näo está inserido nos domínios do Cinturåo Mineiro, conforme a definição de

Teixeira (1985). Este complexo deve ser, provavelmente, o limite mais oriental da sua

província argueana, como visualizada na Figura 5.2.
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cAPrruLo 6 - EVOLUçAO GEOLOGTCA.

Procedem-se, neste capltulo, algumas extrapolações acerca da evolu-

ção crustal do planeta até o Arqueano Médio, tendo em mente a si-
tuação geológica do Quadrilátero Ferrlfero e, em particular, as unida-
des litoestratigráficas do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional.
Neste contexto é descrita a evolução arqueana e proterozóica deste
segmento de crosta continental, numa abordagem voltada ao quadro
geotectônico do Craton do São Francisco Meridional.

6.1 - O PARAD¡GMA CRUSTAL DO AROUEANO.

A disposiçäo tectônica atual das grandes unidades geológicas do Ar-

queano encontradas no âmbito do Craton do Säo Francisco, reflete o padrão caracte-

rístico deste período, descrito a nível mundial. Este padräo está, por exemplo

(Goodwin 1991), amplamente disseminado na Austrália (Cratons de Yilgarn e Pilbara) e

no Canadá (Províncias Slave e Superior). Ele compreende a clássica justaposição de

complexos metamórficos de alto grau (e.9. gnaisses e granitóides associados), com se-

qüências supracrustais greenstone, de baixo grau metamórfico, geralmente mu¡to defor-

madas.

No caso da porçäo meridional do Craton do Säo Francisco, um dos

testemunhos mais significativos desta evolução está preservado na região do Quadrilátero

Ferrífero. Ali, é possível encontrar variados registros, tanto dos terrenos gnáissicos

quanto dos cinturões greenstone (e.9. Schorscher 1992). Além disto, são encontrados

também alguns núcleos siálicos arqueanos expostos no interior dos cinturöes greenstone

(e.9. Complexo Metamórfico Bação), ou parcialmente rodeados por eles (e.9. Complexo

Metamórfico Bonfim).

Todavia, se a disposiçäo e associação geológica atual destas unidades

do Quadrilátero Ferrífero reflete o padráo evolutivo do Arqueano, pouco ou quase nada

revela de sua páleo natureza tectônica. De acordo com Goodwin (1991), esta justaposi-

ção de terrenos arqueanos pode ser decorrente, tanto dos processos primários de cres-

cimento da crosta, quanto de modificações tectônicas oriundas dos eventos posteriores

superimpostos.
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Por outro lado, o tamanho real dos cratons, os processos tectônicos

operantes no decorrer do crescimento destas unidades geotectônicas e suas páleo-posi-

ções no Arqueano são características, ainda, amplamente desconhecidas (Goodwin

1991). Portanto, discernir qual foi o processo responsável pela origem e disposição
geológica atual destes terrenos é, na grande maioria dos casos, um exercício mera-

mente interpretativo.

Assim, balizado por estas limitaçöes, tentar-se-á nos próximos itens, dis-

cutir a evolução geológica arqueana e proterozóica do Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional. Por conseguinte, tratar-se-á das relações gerais desta crosta siálica arqueana

com as seqüências supracrustais do Quadrilátero Ferrífero. Todavia, se a discussão

deste paradigma é suportada pelos resultados discutidos nos capítulos anteriores, o

volume de dados atualmente disponível ainda é uma parcela mínima do conhecimento

geológico acerca do complexo panorama regional.

6.2 - ORIGEM E EVOLUçÃO DA CROSTA ARQUEANA DO QUADRTLÁTEnO
FERRíFERO: EV¡DÊNCIAS A PART¡R DO coMPLEXo METAMóRFIco
BONFIM SETENTRIONAL.

Os resultados geológicos apresentados nesta tese, levantados a partir

da porção setentrional do Complexo Metamórfico Bonfim, indicam que a evolução geoló-

gica arqueana do Quadrilátero Ferrífero está relacionada a, pelo menos, quatro eventos

formadores de crosta continental { 3,28 (?¡o.t - 2,92 - 2,78 - 2,709 Ga}. Destes, o mais

significativo em termos dos dados obtidos até o momento, é o evento tectôno-termal Rio

das Velhas de 2,78 Ga.

Este evento tectôno-termal ocorreu num segmento crustal já consolidado

e constituído por um fragmento siálico e uma seqüênciagreenstone. No decorrer deste

evento, o fragmento siálico foi retrabalhado e deu origem aos atuais Gnaisses Alberto

Flores. Além disto, tiveram lugar, contemporaneamente, um plutonismo cálcio alcalino que

colocou os Tonalitos Samambaia na crosta siálica, e um vulcanismo félsico (Machado ef

a/. 1989b) encontrado no âmbito do Supergrupo Rio das Velhas.

A estimativa mínima para a idade do fragmento siálico, retrabalhado

6'1 É preciso relembrar, no entato, que este valor foi enconlrado pelo intercepto superior da discórdia, enlre o

sobrecrescimento e núcleo de um zircão dos Gnaisses Alberto Flores (Figura 5.3) e, assim sendo, refere-se, pelo menos
poÍ enquanto, à uma provável herança isotópica.
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(s.s) no decorrer do evento Rio das Velhas, foi obtida a partir dos núcleos dos zircões

dos Gnaisses Alberto Flores. Conforme foi visto no Capítulo 5, estes núcleos tem

uma idade U/Pb de 2,92 Ga e, portanto, os Gnaisses Alberto Flores descendem de

um protólito anterior. Todavia, a evoluçåo deste segmento crustal Arqueano é mais

complexa, porque os zircões analisados guardam ainda uma herança isotópica U/Pb de

3,28 Ga atrás, conforme pode ser deduzido da reta discórdia no diagrama concórdia

destes zircóes (Figura 5.3). A corroborar esta hipótese, menciona-se os resultados de

Machado et al. (1989b), procedentes dos zircöes encontrados nos Supergrupo Rio das

Velhas, que exibem componentes de idades U/Pb da ordem 3,0 Ga.

Assim, não há como fugir à discussão dos prováveis mecanismos geo-

lógicos que vigoraram no decorrer da evoluçäo crustal do planeta até a época em que

registrou-se a herança isotópica U/Pb de 3,28 Ga, detectada nos zircões dos Gnaisses

Alberto Flores.

Para imaginar um provável cenário geológíco, onde perpetrou-se este

panorama evolutivo, é necessário recorrer à modelagem em voga, acerca da origem e
evolução da crosta terrestre no Arqueano. Neste sentido, a despeito de sua natureza

polêmica, os processos gerais que aparentemente coordenaram esta evoluçäo, têm sido

conòiderados mais ou menos análogos àqueles da moderna tectônica de placas (e.g.

Condie 1980; 1986; 1989a; Windley 1984(p.61-65); Taylor & McLennan 1985; Wilks

1988; Di Marco & Lowe 1989; Arkani-Hamed & Jolly 1989; Ellis 1992). Logicamente,

inúmeras particularidades já foram destacadas no bojo do mecanismo geral em relação

à tectônica moderna do planeta. As mais significativas referem-se, por exemplo, à geo-

metria e natureza geral das placas e das zonas de subducção arqueanas, ao regime

térmico mais elevado daquela época e à grande velocidade na produção, rompimento,

expansão e reciclagem dos assoalhos oceânicos primitivos (Smith 1981 ; Kramers 1988;

Rapp ef a/. 1991).

Nesta linha de pensamento, uma crosta oceânica primordial de natureza

máfica-ultramáfica, teria antecedência sobre as primeiras crostas siálicas do planeta (e.g.

Condie 1980; 1989a; Abbot & Hotfman 1984; Campbell & Jarvis 1984; Wilks 1988;

Bowring et al. 1989; Rapp et al. 1991)6'2. Segundo Condie (1989a), o aparecimento

6'2 Outras alternativas composicionais já foram apresentadas para a natureza da crosta lerreslre primit¡va, envolvendo,
por exemplo, desde uma crosta félsica (diferenciada diretamente a partir do manto), até uma crosta dê natureza anorto-

sítica. Porém, Condie (1989a) dlscute as impossibilidades geológicas deslas alternativas e opta por uma crosta oceânica
primitiva, de composição komatiítica ou basáltica, essencialmenle.
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desta crosta oceânica primordial foi um fato precoce na evolução planetária e teria

acontecido já por volta de 4,5 Ga atrás. Ainda de acordo com este autor, esta crosta

foi cristalizada a partir de um contínuo oceano de magma (máfico-ultramáfico), surgido

logo após a aglutinação da matéria cósmica que dera origem ao planeta (e.g. Shaw ef
a/. 1986; Condie 1989a).

Da fusão parcial desta crosta oceânica primordial, surgiram, por outro

lado, os primeiros líquidos diferenciados (Condie 1986; 1989a), que dariam origem à
crosta continental primitiva6.3. Estas primeiras fusões parciais foram possíveis pela pre-

sença e abundância, também muito precoce, de água líquida na superfície do planeta

(Staudacher & Allegre 1982). Assim, antes mesmo de sua subducção, a crosta oceânica
primordial já estaria suficientemente hidratada para o início de sua fusão parcial

(Campbell & Taylor 1983; Condie 1989a; Arkani-Hamed & Jolly 1989; Rapp et al.
1 ee1).

Assim, conforme brevemente sintetizado, a geodinâmica responsável pelo

aparecimento de crosta continental já estava, aparentemente, estabelecida há mais de

4,0 Ga atrás. Esta constatação pode ser deduzida, por exemplo, dos resultados U/Pb

nos zircões detríticos dos Quartzitos Mount Narryer da Austrália Ocidental, onde encon-

traram-se idades da ordem de 4,2 - 4,1 Ga (Froude et al. 1983; Compston & Pidgeon

1986). Tais quartzitos, por seu turno, estão rodeados por ortognaisses com idades da

ordem de 3.630 t 40 Ma e 3.348 + 43 Ma (De Laeter et al. 1981), obtidas respecti-

vamente através dos métodos Sm-Nd (idades modelo) e Rb-Sr (isócrona em rocha total).

Outros indícios da antiguidade do processo de geração de crosta siálica
podem ser inferidos a partir dos xenólitos das supracrustais de lsua6.4 nos Gnaisses

Amitsoq da Groenlândia. Estes gnaisses tem uma idade de 3,82 Ga, obtida pelo método

U/Pb em zircões (Kinny 1986). Por conseguinte, este valor é a estimativa mínima para

a idade dessas supracrustais. Na Antártica também foram encontrados ortognaisses muito

antigos, com idades U/Pb em zircão da ordem de 3,93 Ga (Black et al. lg8o).

Assim sendo, antes de 4,0 Ga atrás, de acordo com estes registros

6'3 - Este processo para gerar líquidos da Suíte TTG (e.g. Jahn et a/. '1988) a partir da fusão parcial dê uma crosta
máfica-ultramáfica é, no entanto, muito mais complexo do que a primeira vista possa parecer. Conforme tem sido mos-
trado por Martin (1986; 1987), para sua ocorrência é necessário que o processo seja conduz¡do através de várias etapas.

6'4 - Estas supracrustais são constituídas por variados materiais vulcânicos (de ultramálicos a félsicos), além de quartzi-
tos, carbonatos, pelitos, formaçóes ferriferas bandadas e grauvacas (McGregor '197g).
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geológicos, já existiriam alguns micro- (?) continentes emersos, água líquida (oceanos),

bacias e processos sedimentares comuns: erosão, transporte e deposiçâo (e.9. Stauda-

cher & Allegre 1982; Condie 1989a; Bowring et al. 1989).

Obviamente, a área, o volume e a distribuição espacial destes primeiros

continenteso.s são desconhecidos. Do mesmo modo, näo é possível estimar o volume

total das primeiras massas continentais criadas e/ou destruídas a partir do Arqueano

lnferior (3,9 - 3,5 Ga) e no decorrer do Arqueano Mrádio (3,5 - 2,9 Ga). No entanto, é

a partir de 3,3 Ga que avolumam-se os registros de crosta continental (ver, por exem-

plo, um amplo painel da evolução arqueana em Goodwin, 1991). Aí sim, a crosta con-

tinental alastra-se pela superfície do planeta e a ela associam-se as seqüências supra-

crustais do tipo greenstone. lsto é observado na grande maioria das mais antigas pla-

taformas terrestres (e.g. Siberiana, Norte Americana, Africana e lndiana), que exibem

rochas gnáissicas e/ou granitóides geradas entre 3,4 - 3,2 Ga (e.9. Goodwin 1991).

Esta situação também está registrada no âmbito da plataforma Sul Ame-

ricana. lsto acontece na porçäo setentrional do Craton do São Francisco, no estado da

Bahia. Ali, Wilson (1987), Martin et al. (1991) e Nutman & Cordani (no prelo), encontra-

ram, por exemplo, idades em torno de 3,4 Ga para alguns granitóides expostos no in-

terior do cinturäo Contendas-Mirante. Estas idades foram obtidas por diferentes metodo-

logias (U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd e Pb/Pb) e caracterizam, inequivocamente, a existência de

uma crosta continental muito antiga na região.

Contudo, na porção meridional do Craton do São Francisco, os registros

isotópicos ja conhecidos ainda não determinaram tamanha antiguidade crustal. Até

recentemente, a melhor estimativa para a presença de uma crosta muito precoce na re-

gião girava em torno de 3,1-3,0 Ga. Tal estimativa era suportada por diversas idades

U/Pb obtidas a partir de zircões de diferentes tipos petrográficos (Machado et al.

1989b,c; Machado & Schrank 1989)6'6, e por alguns resultados Rb/Sr e Pb/Pb (Teixeira

6'5 - Cálculos teóricos acerca das taxas de crescimento crustâl têm admitido que a maior partê dos processos de dife-
renciaçäo manto crosta tiveram lugar ainda no Arqueano (Reymer & Schubert 1984; Taylor & McLennan 1985; Condie
1986; 1989a). Para Goodwin (1991), uma fração de 21o/o da crosta cont¡nental lá estaria formada por volta de 3,0 Ga
atrás e, pelo menos, 65% por volta de 2,5 Ga atrás. Porém, ainda persistem debates na comunidade geológica acerca
destas taxas de crescimento, conforme pode ser ve¡ilicado em Cordani et a/. (1988) e Armstrong (1990).

6'6 - Uma vulcânica félsica, oriunda Supergrupo Rio das Velhas, por exemplo, apresentou uma idade U/Pb de 3,029 Ga
(Machado et a/. 1989b). No embasamento do Supergrupo Espinhaço, ao norte do Quadrilátero FerrÍfero, foram encontra-
das idades U/Pb entre 2,8 - 3,0 Ga (Machado et a/. 1989c). Finalmente, no maciço de Piumhi, situado a sudoeste do
craton do São Francisco (Figura 5.2), um intrusiva máfica apresentou uma idade de U/Pb 3,116 Ga (Machado & Schrank
1 989).
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et al. 1987a).

Agora, a partir do estudo geológico do Complexo Metamórfico Bonfim
Setentrional é possível vislumbrar uma herança isotópica U/Pb mais antiga, de 3,29 Ga,

na porção meridional do craton do são Francisco, e a existência de um evenlo tectôno-
termal do Arqueano Superior, ocorr¡do hâ 2,78 Ga. Porém, antes ds discut¡r a provável

natureza deste evento tectôno-termal, é necessário posicionar as unidades litoestratigráf i-
cas mais antigas dentro deste contexto evolutivo regional.

Conforme mencionado anter¡ormente, os Gnaisses Alberto Flofes, qus

assumem esta expressão a volta de 2,78 Ga atrás, descendsm, no entanto, de rochas

mais antigas, de 2,92 Ga atrás (protólito 2). Mas a sua herança isotópica U/pb rofl€te
a existência de.uma crosta siálica ainda anterior de 3,28 Ga (protólito i). por volta de
2,92 Ga atrás, este protól¡to 1 dos Gnaisses Alberto Flores foi palco de uma etapa
de cristalizaçáo de zircöes e transformou-se no protólito 2. lsto, provavelmente, aconte-
ceu sob o jugo de algum evento tectôno-termal s¡gnif¡cat¡vo, que teria produzido o ban-
damento gnáissico característico desta un¡dade litoestrat¡gráf ica. Esta inferência, por outro
lado, sustenta-se pela própria idade u/Pb dos Tonalitos samambaia (em z¡rcáo e tita-
nita); unidade litoestrat¡gráfica do complexo Metamórfico Bonf¡m setentrional que näo
possu¡ estê bandamento gnáissico, mas que foi cristalizada magmaflcamente a p]g Ga
atrás. Estes tonalitos, por sua vez, são coetâneos ao êvento tectôno-termal regional
ocorrido hâ 2,78 Ga atrás, que promov€u também o sobrecrescimento de zircöes nos
Gnaisses Alberto Flores. como os Anfibolitos Paraopeba encontram-se boudinados pelo

bandamento gnáissico acima mencionado, a sua colocaçäo crustal deve estar relacionada
a algum rompimento muito precoce da crosta siálica, provavelmente anter¡or hâ Z,g2 Ga
atrás. Aliás, as suas características geoquímicas são dualísticas, .apontando para

ambientes de natureza intraplaca e/ou do tipo Morb (Figuras 4.8, 4.9 e 4.1 1). euanto
aos Gnaisses Souza Noschese, como a sua idade U/Pb ainda não está definida, o seu
posicionamento neste contexto é algo duvidoso, Entretanto, as suas características tex-
turais e estruturais permitem considerá-los como colocados precocemente na crosta. Es-

tos gna¡sses seriam derivados de um algum protólito com idade anterior ao evento
tectôno-termal Rio das Velhas (2,78 Ga), mas posterior ao protól¡to 2 dos Gnaisses Al-
berto Flores, uma vez que estes últimos aparecem como enclaves na unidade Souza
Noschese.

Deste panorama evolut¡vo, emerge uma velha questão, ainda pendente

na comunidade geológica, que está relacionada à origem e justaposição do cinturáo
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gteenstone Rio das Velhas com crosta siálica. Muito embora a origem e natureza deste
cinturão greenstone não constem dos obietivos desta tese, o conJunto de dados levan-

tados a partir do Complexo MetamórI¡co Bonfim Setentrional, devidamente escudado
pelos dados d¡sponíveis na literatura geológica da regiäo, permite aventar pelo menos

duas situações geotectônicas para compreender parte desta evolução.

A primeira alternativa estaria condicionada a colisão ou amalgamento de

dois ou mais proto-continentes (e.9. Complexos Metamórficos Bonfim, Belo Horizonte,

Caetés) com um segmento de crosta oceânica (e.9. cinturão greenstone Rio das Ve-

lhas). A idade mínima deste evento estaria balizada pelos resultados U/Pb de 2,78 Ga,
encontrados no âmbito do Complexo Metamórfico Bonf¡m Setentrional.

A segunda alternativa estaria relacionada a ruptura crustal de uma

massa siálica pré-ex¡stente, ou de um micro-continente6.T do Arqueano Médio (Figura

6.14). Estas rupturas ter¡am propiciado a instalação de bacias sed¡mentares intraconti-

nentais (ou "intracratônicas"), interligadas e de pequena monta. A partir daí, ocorreria

uma invasão oceânica transcontinental e a extrusão prêcoce de material mantélico má-

fico-ultramáfico, ao longo das fissuras transcrustais (Thurston et a/. 1985; Nisbet 1 986) 6.8.

No decorrer de sua evoluçäo geológica, estas bacias aportaram uma variada seqüência

supracrustal, de modo a constituir o atual cinturão greenstone. Tal perspectiva é favora-

velmente suportada pelo conjunto de dados geológicos discutidos nesta tese e, ao

mesmo tempo, pelos vários exemplos mundiais da evoluçáo geológica do Arqueano Mé-

dio. lsto pode ser amplamente observado nas Plataformas Siber¡ana, Norte Americana,

Africana, lndiana, Australiana e nos Escudos Báltico e Ucraniano (e.9. Goodwin 1gg1).

Nestes locais, as rochas da suíte TTG (gnaisses tonalít¡cos{rondjhemíticos intrudidos

por tonalitos e/ou granodioritos), säo mais antigas ou, coetâneas às seqüências supra-

crustais vizinhas, do tipo greenstone.

Assim, por volta de 3,029 Ga atrás, a seqüência supracrustal do Super-

6'7 . De acordo com Murphy & Nance (1991; 1992), os cont¡nentes tem uma existência muito curta, da ordem de 100
Ma. Assim, a sua rot¡na caractêr¡za-sg por separaçóss ê colisõos, d€ modo a cr¡ar clnt¡nenlês cada vez malores.

6'8 ' Umq situação alternat¡va para gxplicar a evolução tectònica da crosta no ArquÞano Supêr¡or é o mod€lo da subduc-

çâo lntracont¡nenlal ou subducção.A (Kröner 1981; 1985). D9 acgrdo com este modolo, a evoluçâo crustal ter¡a lnicio
com uma e¡ilsnsáo conllnental causada por corrent€s de convecção do manto. Tais correnles rompefiam a crostÀ conli-
nental, em escalas menores que a partição atual dos conlinentes. S6guiria.ss, enláo, uma otapa de vulcanlsmo e sod¡-
mentaçáo onsiálica e, poster¡orm€nte uma dglaminação crustal, Esta delaminação, por sua vez, levar¡a ä uma compressão
hor¡zontal e o arranjo tectônico final da crosta. Entr€tanto, os resultâdos de Ellls (1992) e Ell¡s & Maboko (1992) indicam
quo este processo somenle t€r¡E signilicåncia se operado num clntexto de teclôn¡ca ds placas. Pois, neste caso, as
malgens cont¡nonla¡s alivas e zonas do subducção soriam a causa da compressáo e orogenia do cinturáo ¡nkacrâtónico.
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grupo Rio das velhas, qu€ já estava presente na crosta, recebeu a contribuição de um
vulcanismo félsico precoce. lsto está registrado, pelo menos por ora, na região de cae-
tés (Machado et a/. 1989b), situada na porçåo nordeste do euadrilátero Ferrífero (Figura

5.2). De acordo com a herança isotópica u/pb dos Gnaisses Alberto Flores, é possível
supor que o protólito 1 destes gnaisses (com idade acerca de 3,2g Ga), iá estivesse

A
3,3 - 3,O Go

..------->

rEWIJ
Figura 6.1 - Quadro sintético tentativo da evolução geológica arqueana da crosta conti-
nental e seqüência vulcano-sedimentar (supergrupo R¡o das velhas) do euadrilátero Fer-
rffero, a partir dos resultados gerais obtidos no complexo Metamórfico Bonfim seten-
trional, inspirado em Tarney et a/. (1976); E is (1992) e E is & Maboko (1992). Está-
gios: A) Rompimento (extensão) crustal de um segmento siálico, no decorrer do Ar-
queano Médio (entre 3,28 e 3,0 Ga) para aporte da seqüência vulcano-sedimentar
(Supergrupo Rio das Velhas)i B) lnversäo tectônica e magmatismo cálcio alcal¡no asso-
ciado (Tonal¡tos Samambaia) governados por uma margem convergente há 21g Ga
atrás; C) Granitogênese pós-tectônica (Granitos Brumad¡nho) há volta de 2,700 Ga atrás.
Simbologia: 1 - cranitos Brumadinho: 2 - Tonal¡tos Samambaia; 3 - Seqüência Supra-
crustal; 4. Crosta siálica (e.9. Gnaisses Alberto Flores).

<____3,7 78 - 2,703 Go

X
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configurando uma crosta cont¡nental há 3,029 Ga atrás. Neste caso, esta crosta conti-

nental poderia ter sofrido um rompimento entre 3,28 - 3,029 Ga (Figura 6.14), e criado
condiçóespara o início da deposição da seqüônciasupracrustal do Supergrupo Rio das

Velhas.

Um "segundo" vulcanismo félsico teve lugar também no Supergrupo Rio

das Velhas. Este vulcanismo foi datado por Machado et al. (1989b), a partir de uma

vulcânica félsica da região de Piedade do Paraopeba. De acordo com estes autores, o
núcleo de um zircâo desta rocha vulcânica, apresentou uma idade U/Pb de 2.883 r 6

Ma, enquanto que outros apresentaram uma idade U/Pb mínima de 2.912 Ma. Todavia,

esta rocha também apresenta zircões com idade U/Pb de 2.772 t 6 Ma. Esta última

idade, a maneira do proposto por Machado et al. (1989b), é aqui interpretada como a

idade da provável cristalização deste "segundo" vulcanismo félsico, no âmbito Supergrupo

Rio das Velhas.

Frente a estes fatos, é possível considerar duas hipóteses para a

evolução geológica do Supergrupo Rio das Velhas. A primeira, está relacionada à evolu-

ção de uma seqüência supracrustal única, iniciada antes de 3,029 Ga e concluída por

volta de 2,78 Ga atrás. No decorrer deste período, esta seqüência supracrustal teve,
pelo menos, duas etapas de contribuiçäo vulcânica. A mais antiga, até o momento, teria

ocorrido por volta de 3,029 Ga e, a mais jovem, em 2,78 Ga atrás.

A segunda hipótese, aqui preferida, supõe a existência de, pelo menos,

duas seqüênciassupracrustais no bojo do Supergrupo Rio das Velhas como considerado

hoje. A mais antiga teria uma evolução por volta de 3,029 Ga atrás, aproximadamente

concomitante, portanto, com a evolução Complexo Piumhi (Machado & Schrank 1989) e
mesmo das unidades inferiores do Cinturão Contendas Mirante (Marinho 1991), este já
situado na parte setentrional do Craton do São Francisco. A seqüência mais jovem do

Supergrupo Rio das Velhas, por seu turno, teria uma evolução próxima de 2,78 Ga

atrás.

De qualquer modo, independentemente destas duas possibilidades evo-

lutivas, a volta 2,78 Ga atrás, no decorrer do evento tectôno-termal Rio das Velhas,

teve lugar a inversão tectônica definitiva da seqüência supracrustal do Supergrupo Rio

das Velhas (Figura 6.18). Este evento tectôno-termal aconteceu, provavelmente, num
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ambiento tectôn¡co semelhante às margens continentais ativas6.e. Esta hipótese está

sustentada pelo magmatismo cálcio alcalino dos Tonalitos Samambaia e pelo "segundo,,

vulcanismo félsico no Supergrupo Rio das Velhas, encontrado na região de Piedade do

Paraopeba (Machado et a/. 1989b). Além d¡sto, é possível associar a este evênto tec-

tôno-termal os Anfibolitos Candeias, em virtude de sua natureza mais andêsít¡ca

(conforme pode ser observado na Figura 4.7), e sua associação de ocorrência com os

Tonalitos Samambaia. Aliás, este tipo de ambiente está refletido, de certa forma, pelo

próprio padrão gooquímico das unidades félsicas do Complexo Metamórfico Bonfim Se-

tentr¡onal (ver Figura 4.8), que apres€nta uma notável concordância com os granitóides

dos arcos vulcânicos maturos, conforme a proposta de Pearce et a/. (1984).

Enfim, culminando a evolução desta margem continental ativa do Ar-

queano Superior, teve lugar hà volta de 2.703 +241-20 Ma atrás, um pluton¡smo graní-

tico pós-tectônico (Figura 6.1C). Este pluton¡smo está representado no âmbito do Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentrional, pelos Granitos Brumadinho. A sua distribuição,

todavia, pode ser regional a julgar por alguns r€sultados radiométricos de Machado &
Noce (comunicação verbal). De acordo com estes autores, no Complexo Metamórfico

Belo Horizonte, ocorrem granitóides foliados com idades U/Pb semelhantês as encontra-

das para os Granitos Brumadinho. Além disto, o Granitóide Mamona, local¡zado ¡media-

tamente a sul da área pesquisada nesta tese, apesar de ter uma idade U/Pb um pouco

ma¡s ant¡ga (2.730 r 10 Ma; Machado et al. 1989b), pode estar relacionado às fases

in¡ciais deste plutonismo granitóide pós{ectônico.

6.3 - A EVOLUçÃO GEOLóG|CA DO COMPLEXO METAMóRF|CO BONFTM

SETENTRIONAL NO DECORRER DO PROTEROZOICO.

A evoluçáo geológica do Quadrilátero Ferrífero, no decorrer do Protero-

zóico, tem s¡do amplamente discutida na literatura geológica (e.g. Dorr 1969; Cordani et
a/. 1980a; b; Schorscher & Guimarães 1976; Teixeira 1 985; Ladeira & Viveiros 1984;

Marshak & Alkmim 1 989; Teixeira & Figueiredo 1991 ; Schorscher 'l 992). Porém, com o

grande avanço dos estudos geológicos ocorr¡dos ult¡mamente nesta região, tem s¡do

possível avaliar melhor o seu arcabouço estrutural e, a partir daí, o seu regime tectô-

nico (e.9. Chemale ¡ et al. 1 991 ; no prelo; Marshak et al. 1992; Endo & Nalini no

prelo; Hippertt et a/. no prelo).

6'9 - Ambientes desla nâtureza lêm sido propostos para a evolugão do delerminados sêgmontos arqueanos do Craton do
São Francisco (e.9, Figuekedo & Barbosa, no prelo),
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Este regime tectônico está condicionado a uma sucessäo de eventos
compressionais e oxtenslonais, desenvolvidos sob condições metamórficas de baixo grau
(geralmente da fácies xisto verde), ou localmente da fácies anfibolito (Cordani et a/.

1980b; Ladeira & Viveiros 1984; Marshak & Alkmim 1989; Chemale Jt. et at. 1991 ; no
prelo).

Além disto, para alguns autores (e.g. Marshak & Alkmim 1989; Marshak
et al. 1992i Chemale Jr et al. 1991; no prelo) a arqu¡tetura atual do euadrilátero Fer-
rífero está subordinada, em grande parts, a vigorosos movimentos extênsionais quê al-

çaram crosta acima vários fragmentos da infra-estrutura arqueana (Figura 6.2). Estes
fragmentos estão agora representados pelos complexos Metamórficos Bonfim e Baçåo,
entre outros.

A ascensão dest€s fragmêntos, de acordo com Marshak et al. (1992),
procedeu-se pela reat¡vação de falhas normais profundas, sucessivamente retomadas a
partir do Arqueano (Alkmim e¡ a/. no prelo). lsto teria colocado os blocos quentes da
infra-estrutura em contato com as seqüências supracrustais fr¡as e hidratadas (Marshak

et al. 1992). Este tipo de tectonismo, por sua vez, induziu uma série de processos
geológicos paralelos.

Estes processos, por seu turno, foram muito variados, cobrindo desde a
morfologia estrutural das seqüências supracrustais, passando pelo est¡ramento crustal,
colocação de diques básicos, até a ¡nstalação de novas paragêneses minerais (cianita +
andaluzita + silimanita). Tais paragêneses, de acordo com Jordt-Evangelista et a/. (no

prelo), sáo típicas de metamorfismo d6 contato e ocorrem, por exemplo, nas unidades

d6 topo do Supergrupo Minas, que estão invertidas na borda norte da Serra dos Três
lrmäos (Marshak et a/. 1992; JordlEvangelista et a/. no prelo).

De acordo com Marshak et a/. (1992) estas paragêneses foram geradas

pela súbita fonte de calor, proveniente da movimentação de blocos soterrados da infra-

estrutura, ao longo das falhas normais transcrustais. Na concepçáo destes autores, este
processo reproduziu no Supergrupo M¡nas as condiçöes térmicas necessárias ao apa-
rec¡mento de um tipo particular de metamorfismo de contato, onde, na realidade, o
corpo intrus¡vo (s.s.) näo existiria de fato.

Segundo Marshak et al. (1992), estas paragêneses indicam temperaturas
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e pressões de até 600"c 6 lQQ t\¡lp¿e.to, respect¡vamente. Além disto, as características
gerais deste metamorfismo de contato (e.g. textura-estrutura, neo-paragênese, etc), indi-
cam que ele é posterior ao evênto pr¡nc¡pal de deformaçäo e metamorfismo da seqüência
supracrustal, que teria ocorrido por volta de 2,1 Ga, a julgar por alguns resultados
u/Pb em zircões (Machado et al. 1989b) e também com base em várias isócronas Rb/sr
do Quadrilátero FerrÍfero (cordani et a/. 1 98oa,b; Teixeira et at. 1987b; Teixeira & Fi-
gueirêdo 1991).

+ + + OUENTE +
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Figura 6.2 - Configuração teclônica anterior (A) e posterior (B) à extensão crustal ocor.
rida no Quadrilátero Ferrftero, segundo Marshak et al. (1992). Simbologia: i - Falha-
mentos; 2 - Supergrupo Minas; 3 - Supergrupo Rio das Velhas; 4 - Complexo Meta-
mórfico.

Neste particular, é interessante relembrar os dois agrupamentos de ida-
des aparentes llAr e idades isocrônicas e/ou errocrônicas Rb/sr nas un¡dades do

6'10 - g"¡"" p¡cls dêvem ser realmente muito local¡zados, caso contrár¡o, o sistema isotópic! U/Pb nas titân¡tas dos To-
nal¡tos Samambaia ter¡a sido afêtado. Por outro lado, t€mperaturas tão elevadas, se amplarnents dissem¡nadas por todo
Complexo M€tamórfico Bonflm Selentrional, ter¡am talalmente ¡nduz¡do a perdas isotópicas gera¡s no s¡stema l(/Ar. Ass¡m
sendo, este evento só poder¡a ler acontec¡do por vo¡la de 2,1 Ga atrás. Nêste caso a idade lVAr dos Anf¡bol¡tos parao-
pebq e, provavolmente, a idad€ isocrônica Rb/Sr dos Gna¡ss€s Albêrto Flores estar¡am balizando este acontec¡mento.
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Complexo Metamórfico Bonf¡m Setentrional. O primeiro agrupamento tem um pico si-

tuado entre 2,1 - 1,7 Ga e, o segundo, entre 1,3 - 0,7 Ga (Tabela 5.5).

O primeiro grupo de idades, constituído pelos resultados l(Ar mais an-

tigos (Tabela 5.5), pode €star refletindo o resfriamento da infra-estrutura, que foi aque-

cida no decorrer do evento Transamazônico responsável pelo metamorfismo e deforma-

ção do Supergrupo M¡nas6.11. Assim, as idades aparentes l(Ar situadas entre 2,0 - 1 ,7

Ga, a partir das hornblendas dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias, sáo a melhor esti-

mativa para o início do resfriamento da infra-estrutura ao final deste €vento. O r€gistro

¡sotópico Rb/Sr deste evento, por sua vez, estaria preservado, no âmbito do Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional, pela idade isocrônica Rb/Sr de 2,2 Ga, encontrada nos

Gnaisses Alberto Flores.

Adicionalmente, est€ mesmo leque de idades permite, por outro lado,

um relacionamento geral com o modelo de Marshak et al. (1992). Neste caso, uma as-

censão substancial da infra-estrutura (representada pelo Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional), teria acontec¡do ao término do Proterozóico lnferior. Assim, as idades apa-

rentes l(Ar mais antigas estar¡am refletindo o resfriamento dos blocos, anter¡ormente

soterrados6.l2, num paralelo com o observado por Teixeira & Figueiredo (1991), para o
segmento cratônico a o€ste da área investigada. A idade isocrônica Rb/Sr dos Gnaisses

Alberto Flores, de cerca de 2,2 Ga, de outra parte, marcaria o reequilíbrio iso-

tópico alcançado nesta época, pela movimentaçåo dos fluidos ao longo das zonas de ci-

salhamento at¡vas naquela época.

O segundo agrupamento de idades geocronológicas Rb/Sr em rocha

totaf (1,3 - I,0 Ga; juntamente com suas elevadas razões iniciais $¡az/$¡eo) e l(/Ar em

biotitas (1 ,1 - 0,7 Ga), da grande maioria das unidades estudadas do Complexo Meta-

mórfico Bonfim Set€ntrional, pode estar determinando um segundo evento extensional,

ou a continuidade do evento anterior no decorrer do Proterozóico Médio. Sem dúvida,

esta crosta continental foi reativada ao térm¡no do Proterozóico Médio, a semelhança do

que ocorre no âmbito da porção setentrional do Craton do Säo Francisco, através da

evolução do Sistema Espinhaço (e.9. Brito Neves et a/. 1980). A prova desta reat¡vação

6'11 Eslg rêgimo têrmal, lodav¡a, não atlng¡u reg¡onalmente a lácies anfibol¡to no âmb¡to do Complêxo Metamólico
Bonf¡m. Caso contráÍo, o s¡stoma ¡sotópico U/Pb nas t¡tanitas dos Tonalitos Samambaia teria sido afetado.

6 f2 - p6¿¡6,65 regulares dE idades aparentes em minera¡s também têm sido intsrpretadas como resullado da ascensâo

de blocos cruslâ¡s, Nêste caso, o nível atual de erosão é, aproxlmadamente, uma páleo superflc¡e isotérm¡ca (o,9. Bar
ton & van Reenen 1992, Te¡xoira €f a/. 1985),
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é a presença de um magmatismo básico anorogênico, representado pelos Metadiabásios

Conceição de ltaguá, que tem uma idade aparonte l(Ar em anfibólio da ordem de 1,0

Ga. Além disto, rochas muito semelhantes aos Metad¡abásios Conceição de ltaguá, en-

contradas no âmbito do Supergrupo Espinhaço (e.9. Anfibolitos Diabasóides), revelaram

idades U/Pb em zircäo e badeleíta da ordem de 0,9 Ga (Machado ef a/. 1989c).

Todavia, uma nova reativação tectônica da crosta continental ocorreu

a¡nda ao final do Proterozóico Superior. Nêste caso, o testemunho geológico estar¡a re-

presentado pelos Diabásios Santa Cruz. O pos¡cionamento cronológico desta unidade

fundamenta-so nos resultados rad¡ométricos U/Pb em zircáo e badeleíta da ordem de

655 Ma, obtidos a partir de diques máficos que ocorrem na borda leste do Quadrilátero

Ferrífero (Adalene Moreira da Silva 1992, comunicação verbal).

6.4 - O MODELO GEOTECTONICO DO CRATON DO SAO FRANCISCO MERI.
DIONAL REVISITADO.

Para regionafizar a discussão acerca dos resultados obtidos no Com-
plexo Metamórfico Bonfim Setentr¡onal, vamos retomar a idéia geral da evolução geoló-

gica no âmbito do Craton do São Francisco Meridional, fixando-se na Tabela 5.1, onde

estáo resumidos os resultados isocrônicos Rb/Sr.

Na há duvida que o sistêma isotópico Rb/Sr guarda, em alguns pontos

do Craton do Sáo Francisco Meridional (Tabela 5.1), o registro do grande evento toc-

tôno{ermal Arqueano Superior ocorrido há 2,78 Ga atrás, que está muito bem documen-

tado pelo sistema U/Pb no âmbito do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. É o

que acontece, por exemplo, nas porções mais ocidentais do Craton do São Francisco

Meridional, segundo os resultados de Teixeira (1985); Teixeira et al. (1987 a\ Teixeira &
Figueiredo (1991). Ali, inclusive, a grande maioria de suas razóes ¡n¡"¡¿¡5 5¡az/Sreo é

baixa (Tabela 5.1), compatível com aquelas do manto contemporâneo na época. Além

disto, estes dados isotópicos foram obtidos, essencialmente, a partir de rochas gnáissi-

cas.

Mesmo na ausência de critérios comparativos mais específ¡cos a res-

peito da natureza geológica geral destes gna¡sses (e.9. contexto litoestratigráfico,

geoquÍmica, etc.), é lícito compará-los, pelo menos provisor¡amente, aos Gnaisses

Alberto Flores. Portanto, é possível supor que estes gnaisses regionais estudados por

Teixeira (1985), tenham um protólito gerado em algum momenlo do Arqueano Médio

I

I

i
I

I

J
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(3,28 - 3,0 Ga ?).

lsto implicaria, de imediato, que no início do Arqueano Superior grande

parte da crosta siálica do Craton do Såo Francisco Meridional já estava consolidada. Po-

rém, no decorrer do evênto tectôno-termal do Arqueano Superior (ou evênto Rio das

Velhas), esta crosta siálica foi invadida, no âmbito do Quadrilátero Ferrífero, por corpos

de granitóides. Este plutonismo está bem documentado no Complexo Metamórfico Bon-

fim Setentrional (Tonalitos Samambaia) e também a nordeste do Quadrilátero Ferrífero,

pelo granitóide de Caeté (Machado et a/. 1989b). Um vulcanismo félsico, conforme os

dados radiométricos U/Pb de Machado et a/. (1989b), também tevs lugar nesta época.

Este cenário geológico configura, realmente, um evento de retrabalha-

mento crustal ls.s.). Protólitos quartzo feldspáticos foram transformados em gna¡sses,

vulcânicas ácidas atingiram a seqüência supracrustal e um magmatismo plutônico cálcio

alcalino juvenil foi colocado na crosta.

No momento, este vigoroso processo magmático está bem documentado

no âmbito do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Porém, outras ocorrências de

tonalitos e granitos do Arqueano Superior devem estar disseminadas por todo segmento

meridional do Craton do São Francisco.

Aliás, observando a Tabela 5.1, nota-se que a partir do Grupo ll de

idades isocrônicas, começam a despontar algumas isócronas oriundas de granitóides e

gnaisses com ¡dades tard¡-arqueanas e/ou do Proterozóico lnferior, mas com razões ¡n¡-

6i¿i5 $¡8f$¡eo relativamente elevadas. Muitas destas razões isotópicas såo compatíveis

com algumas daquelas encontradas nos gnaisses e granitóides do Complexo Metamór-

fico Bonfim Setentrional. Entretanto, razöes iniciais $¡87l$¡86 elevadas, no âmbito deste

complexo, assim como idades Rb/Sr mais jovens, não estão relacionadas a processos

de retrabalhamento ls.s.) e/ou adiçäo crustal de mater¡ais juvenis, mas sim ao rejuve-

nescimento isotópico 6.13 na área invest¡gada.

Da discussão precedente, fica claro que o limite ocidental do C¡nturão

Mineiro (Figura 5.2) de Teixeira (1985) estaria balizado pelo Complexo Metamórfico

6'13 - E5¡¿ s¡tuaçáo l¡cou patente no caso dos Gnaisses Albelo Flores que tem uma idade Rb/Sr da ordem de 2,2 Ga
e uma razão ¡¡¡ç¡¿¡ 5¡87¡9¡86 da ordem de O,7O7. PoÉm, dê acordo com os rêsu¡lados U/Pb, obtidos nesle complexo,
estas rochas não lorar¡ geradas e, nom mesmo, relrabalhadas (s.s.) no Proterozóico lnfer¡or (vet discussão a respe¡to
no capítu¡o 5, ítem 5.4).
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Bonfim Setentrional. A part¡r deste complexo, em direção a oeste, configura-se um frag-

m6nto crustal consolidado no Arqueano Superior (Província Arqueana Divinópolis), em

contraposiçáo ao Cinturäo Mineiro, de idade proterozóica inferior, gerado a part¡r de um

retrabalhamento (s.s.) crustal com adição de material juvenil (Teixeira ef a/. 1987a). Nos

setores marginais desta província com o Cinturão Mineiro, como é o caso do Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional, os sistemas Rb/Sr e K/Ar foram reiuvenesc¡dos isotop!
camente após o período Arqueano, no Proterozóico Médio e Superior.

Especif icamente, no âmbito do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrio-

nal, este rejuvenescimento foi promovido pelo regime tectônico extensional ocorrido no

Proterozóico Médio. Tal evento teria criado, a princípio, as condições termodinâmicas

necessárias para promover os diferentes reequilíbrios isotópicos Rb/Sr. Estes reequilí-

brios foram aparentemente governados pela natureza composicional de cada unidade,

mas influenciados pela percolação de fluidos, de modo a favorecer e ot¡mizar red¡s-

tribuiçåo do Sr87 radiogênico. Devido a ¡ntensidado deste processo, os registros isotópi-

cos Rb/Sr do Arqueano não puderam ser preservados no âmbito das unidades litoestra-

tigráficas do Complexo Metamórf¡co Bonfim Setentrional. Entretanto, estes registros são

encontrados isotopicamente (sistema Rb/Sr) a nível regional, conforme ficou demons-

trado no capítulo anter¡or (Figuras 5.10 e 5.1 1).

Embora náo seja conhecida até o momento a extensäo geográfica afe-

tada por este processo tectônico do Protsrozóico Médio e/ou Superior, é lícito pensar

que ele pode ter perturbado, de alguma forma, todo segmento meridional do Craton do

São Francisco. Mesmo porque, entre o final do Proterozóico Médio e o início do Prote-

rozóico Superior, ocorreu a instalação da bacia intracratônica que aportou a seqüência

de cobertura do Supergrupo Säo Francisco. Deste modo, é possível supor que a geo-

metria geral da infra-estrutura gerada neste tectonismo tenha determinado d¡ferentes

condiçöes gsológicas, susceptíveis a distintos graus de reequ¡líbr¡os isotópicos Rb/Sr

e/ou t</Ar, por todo segmento meridional do Craton do São Francisco.



CAPíTULO 7 . SUMÁRIO.

Sumarizam-se, neste capftulo, as caracterfsticas mais significativas e
as principais conclusões acerca do Complexo Metamórfico Bonfim Se-
tentrional ê de sua evoluçåo geológica.

7.1 - SÚMULA DAS CARACTERíSTICAS GERAIS DAS UNIDADES LITOES-
TRATIGRÁFICAS DO COMPLEXO METAMóRFICO BONFIM SETEN-
TRIONAL.

Conforme foi tratado nos capítulos anteriores, o Complexo Metamórfico

Bonfim setentrional é um segmento de crosta continental arqueana que aflora na
região a leste da Serra da Moeda e a sul da Serra dos Três lrmãos, no
Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais.

Este complexo é constituído por variados tipos de rochas ígneas e

metamórficas que compreendem, a princípio, oito unidades l¡toestratigráf icas muito dis-
tintas e assim designadas: Gnaisses Alberto FloresT.r, Anfibolitos Paraopeba, Gnaisses
souza Noschese, Tonalitos samambaia, Anfibolitos candeias, Metadiabásios conceição
de ltaguá e Diabásios Santa Cruz.

Cada uma destas unidades foi ¡nvest¡gada geologicamente, dê modo a
caßcletizaÍ os seus aspectos gerais de campo, apoiados por petrografia, geoquímica

em rocha lotal (elementos maiores, menor6s, traços e terras raras) e geocronologia
(métodos U/Pb, Rb/Sr e KAr). Sumariza-se, a seguir, as principais características de

cada uma delas.

7.1,1 - GNAISSES ALBERTO FLORES.

Estes gnaisses têm a sua distr¡buição mais expressiva ocorre na
porção central da área pesquisada nesta tese.

7'1 - Em obediância aos procêd¡mentos da nomenclatura estratigráfica manteve.se as designaçâo or¡ginal de Herz (1970)
para os Gnâissgs Alborto Flores e Souza Noscheso,
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São rochas leucocráticas, cinzentas, bandadas, muito deformadas, com

textura granoblástica e const¡tuídas essencialmente por plagioclásio, microclínio e

quartzo, com biotita subordinada. Apatita, zircão e titanita são os acessórios mais signi-

ficativos. É comum a saussuritizaçáo dos plagioclásios, a cloritização e ep¡dotização das

b¡otitas que mostram agulhas de rutilo.

A composição química dos Gnaisses Alberto Flores é predominante-

mente trondhjemítica de baixo Al2O3. Estes gnaisses têm ainda um caráter metalumi-

noso a peraluminoso e uma filiação cálcio alcalina. Trata-se de rochas muito sil¡cosas,

com teores médios de SiQ em torno de 73%.

O padrão geoquímico de terras raras dos Gnaisses Alberto Flores

apresenta-se muito fracionado (La¡fyb¡=2o) e possui uma pronunciada anomalia nega-

tiva de Eu. Contudo, o seu fracionamento é mais pronunciado nas terras raras leves

(LaN/SmN-3,6) do que nas terras raras pesadas (cdNfybN=2,2).

A idade mínima (U/Pb) dos Gnaisses Alberto Flores é de 2,92 Ga,
obtida a partir do núcleo de um monocristal de zircão. O sobrecrescimento deste

mesmo cristal revelou uma idade UiPb dø 2.772 t 6 Ma. Os zircões destes gna¡sses

guardam, no entanto, uma herança isotópica do Arqueano Médio, com ¡dade a volta de

3,28 Ga.

Todavia, os sistemas isotópicos Rb/Sr e l(Ar destes gnaisses registra-

ram reequilíbrios isotópicos posteriores relacionados, respect¡vamente, ao Proterozóico

lnferior (no caso do sistema Rb/Sr) e Proterozóico Superior (no caso do sistema l(Ar).

7.I.2 . ANFIBOLITOS PARAOPEBA.

São rochas melanocraticas, muito foliadas, de granulação média,
que afloram como diques rompidos e boudinados nos Gnaisses Alberto Flores.

Os Anfibol¡tos Paraopeba mostram textura granonematoblástica,

caracterizada por le¡tos de hornblenda acastanhada (principal constitu¡nte) com
leitos de plagioclásio (subordinado), em cristais anédr¡cos poligonizados com
junções tríplices. O quartzo é muito raro e está associado ao plagioclásio.

Opacos, geralmente em cristais anédricos corroídos, são bordejados por grãos

anédricos de titanita. Apatita, titanita e opacos sáo os acessórios principais. É
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comum a saussuritização dos plagioclásios e a presença de biotita crescendo
sobre a hornblenda.

Quimicamente, os Anfibol¡tos Paraopeba têm composição compatível
com aquela dos basaltos tholeíticos, mostrando variaçöes para basaltos

transicionais e/ou andesi-basaltos. O seu teor médio de SiO2 é da ordem de
49,73o/o e o teor de MgO varia de 4,9 a 7,8%.

O padrão geoquímico de elementos de terras raras é pouco

fracionado (La¡/Yb¡=2,1). Ele mostra um fracionamento ligeiramente mais
pronunciado nas terras raras leves (La¡/Sm¡=1 ,5) e um padrão mais achatado
nas terras raras pesadas (Gd¡lffb¡=1 ,0). Este padrão geoquímico assemelha-se
com aquele dos tholeítos arqueanos do tipo TH1 de Condie (1 981).

Hornblendas dos Anf¡bolitos Paraopeba, datadas pelo método K/Ar,
acusaram uma idade da ordem de 2,1 Ga.

7.1.3 . GNAISSES SOUZA NOSCHESE.

São rochas leucocráticas de granulação média, que apresentam
como característica principal uma foliação de cisalhamento com diferentes
caracteres texturais, desde aspectos tipicamente ígneos até feições miloníticas
(s./.). Esta unidade, contudo, não apresenta o bandamento gnáissico

característico dos Gnaisses Atberto Flores.

Os Gnaisses Souza Noschese af loram predominantemente na borda
norte do Complexo Metamórfico Bonf¡m Setentrional, na região compreendida entre
o domínio dos Gnaisses Alberto Flores, a sul, e os metassedimentos do
Supergrupo Minas, a norte.

Apresentam textura granoblástica, pouco recristalizada e são
constituídos predominantemente por microclínio com plagioclásio subordinado e
quartzo anédrico intersticial. Blotita cloritizada e moscovita são minera¡s varietais
e mostram leitos alternados com minerais quartzoJeldspáticos nas amostras ma¡s

cisalhadas. Apatita, zircão, titanita e opacos são os acessórios mais comuns.
Além da cloritização das biotitas, é comum a saussuritização dos feldspatos.
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Quimicamente, os Gnaisses Souza Noschese têm uma composição

essencialmente granítica, filiaçáo cálcio alcalina e natureza peralcalina a

peraluminosa, com exemplares de natureza metaluminosa. Os seus teores médios

de SiO2 são da ordem de 73,55%.

O padrão geoquímico de elementos de terras raras é pouco

fracionado (La¡ffb¡=8), mas apresenta profundas anomalias de Eu. O seu

fracionamento em terras leves (La"/Smr,r=2,0) é ligeiramente menor que aquele

de terras raras pesadas (Gd¡ffb¡=2,4). Este padrão é contrastante com aquele

apresentado pelos Gnaisses Alberto Flores, pois mostra-se menos fracionado e
com maiores anomalias de Eu. Além disto, os Gnaisses Souza Noschese såo, pelo

menos, duas vezes mais enriquecidos em terras raras pesadas que os Gnaisses

Alberto Flores.

A idade radiométrica dos Gnaisses Souza Noschese ainda é

desconhecida. Mas, a julgar pelo seu contexto geológico, acredita-se que estes

gnaisses jâ laziam parte da crosta continental, quando da ocorrência do evento

tectôno{ermal Rio das Velhas, há 2,78 Ga atrás.

7.1.4 - TONALITOS SAMAMBAIA,

Estas rochas afloram preferencialmente nas imediações da Serra

da Moeda, na porçáo sudeste da área pesquisada, onde constituem um grande

corpo intrusivo.

Os Tonalitos Samambaia são rochas leuco- a mesocráticas,

cinzentas, de granulação média, com textura hipidiomórf ica, exibindo cristais

euédricos a subédricos de plagioclásio. Este mineral é o principal constituinte

destas rochas, acompanhado por quartzo e microclínio subordinados. Hornblenda

e biotita castanha são minerais varietais. Ztrcáo, apatita, opacos e t¡tanita

granular são os principais acessórios. Ocorrem ainda a saussuritização dos

plagioclásios e cloritizaçáo das biotitas e hornblendas.

Sua composição química é essencialmente tonalítica, com teores

médios de SiO2 situados em torno de 65,57%. Estes tonalitos tem uma f iliação

cálcio alcalina e uma natureza essencialmente metaluminosa.
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O padrão geoquímico dos elementos de terras raras é o mais

enriquecido de todo Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional. Ele é muito

f racionado (La¡fYb¡¡=2O) mas as suas anomalias negativas de Eu são muito

discretas. Por outro lado, o seu f racionamento em terras raras leves

(La¡iSm*-4,O¡ é bem mais pronunciado que aquele de terras raras pesadas

(cdNfYbN-2,6). No geral, este padrão ê, pelo menos, duas vezes mais

enriquecido que aquele apresentado pelos Gnaisses Alberto Flores.

Os Tonalitos Samambaia tem uma idade U/Pb de 2.780 +31-2 Ma,

obtida através de zircões e titanitas, que é interpretada como a época de

cristalização ígnea destas rochas. Esta idade é, ao mesmo tempo, a época do

último evento tectôno-termal de fácies anfibolito ocorrido no âmbito do Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional.

7,1,5 - ANFIBOLITOS CANDEIAS.

Estas rochas afloram sob a forma de diques por todo Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional, mas as suas ocorrências mais significativa estão

na porção oriental da área pesquisada. Ali, estes anfibolitos estão predominan-

temente associados aos Tonalitos Samamba¡a e os Gnaisses Souza Noschese.

Os Anfibolitos Candeias são rochas melanocráticas, eqüigranulares

de granulação média, com raros blastof enocristais de plagioclásio. A sua textura é

essencialmente granonematoblástica e estas rochas são constituídas por

hornblenda poiquiloblástica (com inclusões de quartzo anédrico) e plagioclásio

subordinado. O quartzo é muito raro e mostra-se em pequenos gráos anédricos

nos leitos de plagioclásio ou inclusos nas hornblendas. Opacos, titanita, apatita

sáo os acessórios frequentes. Os plagioclásios encontram-se saussuritizados e a

hornblenda pode mostrar transformação para biotita e/ou clorita.

Quimicamente, a composição destes antibolitos é compatível com

aquela dos basaltos tholeíticos, com variaçöes para andesi-basaltos e lati-

basaltos. Mas o caráter ma¡s andesítico destas rochas é realçado por suas

razões Nbff versus Zrlfio2, em vista destas rochas serem muito empobrecidas

em Nb. O seu teor médio de SiO2 é da ordem de 50,10%, sendo que os de

MgO variam de 3,1 a 6,40/0. A sua razäo média NazO/K2O é igual a 6,0.
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Possuem um padrão geoquímico de elementos de terras raras

pouco fracionado (La¡ffb¡=2,1) e o seu fracionamento em terras raras leves

(Laru/Smru=1 ,1) prat¡camente idêntico àquele em terras raras pesadas

(Gd¡ffb¡=1 ,0). Este padrão é muito semelhante ao dos Anfibolitos Paraopeba, mas

apresenta-se ligeiramente mais enriquecido nas terras raras pesadas. Como este,

assemelha-se ao padrão dos tholeítos Arqueanos do tipo TH 1 de Condie

(1 e81).

As hornblendas dos Anfibolitos Candeias, datadas pelo método

l(Ar, acusaram uma idade da ordem de 1 ,7 Ga.

7.1.6 - GRANITOS BRUMADINHO.

Estas rochas por todo o Complexo Metamórfico Bonfim Setentr¡onal

na forma de diques ou pequenos corpos intrusivos. A sua feiçäo mais típica é

o dique que trunca a foliação milonítica dos Gnaisses Alberto Flores, no local tipo

destas unidades, situado na pedreira a 4,5 Km a sudeste de Brumadinho.

Os Granitos Brumadinho são rochas leucocráticas cinzentas, de

granulação média, com textura hipidiomórfica e constituídas predominantemente

por microclínio com plagioclásio e quartzo subordinados. A biotita é muito rara e
mostra-se freqüentemente cloritizada. Os acessórios mais comuns são apatita,

zircáo, titanita e opacos. Os feldspatos encontram'se f reqüentemente

saussuritizados.

Sua composição química é granítica (s.s.) e a sua filiagão cálcio

alcalina. Estas rochas tem um caráter peralcalino a metaluminoso. O seu teor

médio de SiQ é da ordem de 70,8%.

O padrão geoquímico de terras raras destes granitos é altamente

fracionado (La"fYb¡.¡=4O). Este fracionamento é sempre mais pronunciado nas

terras pesadas (GdNrybN-4,3) do que nas terras raras leves (La¡/Sm¡=3,4). Além

disto, as anomalias negativas de Eu são mu¡to discretas, sendo muito

empobrecido nas terras raras pesadas; mostrando, inclusive, anomalias negativas

de Yb. No geral este padrão geoquímico dos Granitos Brumadinho é, pelo

menos, duas vezes mais empobrecido que àquele dos Gnaisses Alberto Flores.
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Os Granitos Brumadinho têm uma idade U/Pb de 2.703 +241-20

Ma (em zircóes), interpretada como a época de sua cristalização ígnea.

7.1.7 - METADTABÁS|OS CONCETçÁO DE ITAGUÁ.

Os Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá afloram por todo Complexo

Metamórfico Bonfim Setentrional, em diques de variadas espessuras e dimensões.

As ocorrências mais espetaculares foram encontradas na porção noroeste da

área, nas imediaçóes da localidade de Conceição de ltaguá e, também, na

mineração de ferro da Estação Souza Noschese.

São rochas melanocrál¡cas, faneríticas, eqüigranulares ou

porfiríticas (neste caso com fenocristais centimétricos de plagioclásio). Mostram

textura intergranular reliqu¡ar, caracterizada por cristais ripiformes de plagioclásio

(saussuritizados) com cristais anédricos intersticiais hornblenda e pseudomorfos

de clinopiroxênio, que está transformado num agregado de anfibólio verde, epí-

doto, titanita, biotita castanha, estilpnomelana e opacos. O quartzo é muito raro

e aparece intersticialmente, assim como o feldspato alcalino. Os opacos mostram

cristais anédricos, corroídos e bordejados por titanita anédrica. Apatita é outro

acessório comum.

Quimicamente, possuem uma composiçáo muito diferenciada, que

compreende basaltos tholeíticos, lati-basaltos, latitos, muggearitos e lati-

andesitos. O seu teor médio de SiO2 é da ordem de 51 ,36% e os teores de

MgO variam de 2,1 a 4,7%. Estes metadiabásios sáo muito enriquecidos em

IiOr, com teores que variam de 1,9 a 3,6%.

O padrão geoquímico dos elemenlos de terras raras é altamente

fracionado, com razâo La¡/Yb¡=15. O seu fracionamento, contudo, é mais

pronunciado nas terras raras pesadas (Gd¡/Yb¡=2,1) do que nas terras raras le-

ves (La¡iSm*=1,8). Estas característ¡cas são muito contrastantes com aquelas

dos Anfibolitos Paraopeba e Candeias. Além disto, o padrão geoquímico dos

Metadiabásios Conceição de ltaguá é três vezes, pelo menos, mais enriquecido

em terras raras leves que os padrões geoquímicos das unidades anfibolíticas

do Complexo Metamóriico Bonf im Setentrional.

Hornblendas dos Metadiabásios Conceição de ltaguá, datadas pelo
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método K/Ar, acusaram uma idade aparente da ordem de 1 ,0 Ga, interpretada

como a provável época da cristalização ígnea destas rochas.

7.1.8 - DIABÁSIOS SANTA CRUZ.

Os Diabásios Santa Cruz estão amplamente disseminados por todo
Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, aflorando em estreitos diques,
geralmente muito alterados.

São rochas melanocráticas, não foliadas, afaníticas a faneríticas

de granulaçáo fina, com textura intergranular (cristais ripiformes de plagioclásio e

grão anédricos intersticiais de augita) ou ofítica (cristais ripiformes de plagioclásio

inclusos no piroxênio). O plagioclásio, de maneira geral, é o principal constituinte
destas rochas e mostra cristais euédricos a subédricos límpidos e zonados. O

clinopiroxênio mostra-se em cristais anédricos e mais raramente subédricos e
pode estar substituído, das bordas para o centro, por um anfibólio de cor
verde ou, mais raramente, por biotita castanha. O quartzo é raro e mostra

cristais anédricos intersticiais, assim como o microclínio. Os opacos apresentam-

se em cristais anédricos, corroídos e bordejados por titanita anédrica. Apatita é
outro acessório muito frequente.

Sua composição química varia de basaltos tholeíticos a latitos,

com termos andesi-basálticos e andesíticos.B O teor médio de SiO, é da ordem

49,63% e aqueles de MgO variam de 3,3 a 6,0%, Estas rochas são, a exemplo

dos Metadiabásios Conceiçáo de ltaguá, muito enriquecidas em TiOr, com teores
que variam de 2,1 a 3,3%.

A idade radiométrica dos Diabásios Santa Cruz ainda é

desconhecida. Contudo, extrapolaçöes com rochas petrograficamente semelhantes,

datadas no Quadrilátero Ferrífero, sugerem que este magmatismo está relacionado

ao final do Proterozóico Superior.

7.2 - EVOLUçÃO CeOlóCrCA DO COMPLEXO METAMóRF|Co BoNFtM sE-
TENTRIONAL.

De acordo com as idades UiPb, em zircões e titanitas, a evoluçäo

geológica do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional teve início no Arqueano Médio,
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mas fo¡ especialmente processada no Arqueano Superior. Das oito unidades litoestrati-

gráf¡cas deste complexo, pelo menos três delas foram comprovadamenle colocadas (e,9.

Tonalitos Samambaia e Granitos Brumadinho) e/ou retrabalhadas (e.9. Gnaisses Alberto

Flores) na crosta, no decorrer deste período. Porém, a julgar pelas suas relaçóes geo-

lógicas, acredita-se que os Anfibolitos Paraopeba, Gnaisses Souza Noschese e Anfibo-

litos Candeias também esteiam relac¡onados a €sts período.

Assim, o grosso das un¡dades litoestratigráf¡cas do Complexo Metamór-

fico Bonfim Setgntrional associa-se a um evento tectônolermal maior, ocorrido a volta

de 2,78 Ga atrás, aqui denominado informalmente de Evento Rio das Velhas. No decor-

rer deste evento, os Gnaisses Alberto Flores, assim como Anfibolitos Paraopeba e os

Gnaisses Souza Noschese, já constituintes da crosta continental, foram invadidos por um

magmatismo cálcio alcalino que originou os Tonalitos Samambaia e, provavelmente, por

outro magmatismo associado, de filiação mais andesítica, que deu origem aos Anfiboli-

tos Candeias. Por esta mesma época, com base em algumas idades U/Pb em zircão,

teve a¡nda lugar um vulcanismo félsico no âmbito do Supergrupo Rio das Velhas. Este

cenário geológico, envolvendo magmat¡smos cálc¡o-alcal¡nos e andesít¡cos sugere, para

est@ evento tectôno-termal, um ambiente geológico semelhante àqueles das margens

ativas da moderna tectônica de placas.

Contudo, este segmento crustal estudado esteve submetido, desde o
Arqueano Superior, a processos tectônicos que foram responsáveis pelo aparecimento de

uma foliação milonítica, de direção preferencialmente NS. O registro mais precoce desta

foliação está balizado temporalmente pela idade U/Pb dos Granitos Brumadinho, que fo-

ram colocados na crosta a volta de 2.703 +241-20 Ma atrás, culm¡nando, por esta

época, a evolução crustal do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional, no Arqueano

Superior.

Entretanto, no decorrer do Proterozóico, o Complexo Metamórfico Bon-

fim Setentr¡onal foi retomado tectonicamente, registro esle representado por zonas de

cisalhamento, pref erencialmente NS. Ao que tudo indica, este tectonismo aproveitou-

se das zonas de cisalhamento NS do Arqueano Superior e foi responsável pela

arquitetura atual do Quadrilátero Fenífero, que posiciona complexos metamórficos nas

margens ou no interior da seqüência supracrustal.

No entanto, a julgar pelos resultados U/Pb dos zircões e titanitas dos

Tonalitos Samambaia, esta retomada tectônica ocorreu sob condições metamórficas de
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baixo grau, condizentes com a fácies xisto verde. Assim mesmo, ela influiu considera-
vêlmente sobre o sistema Rb/Sr, de modo a promover reequilíbrios parciais e novas
razõos isotópicas nos s¡stemas rochosos deste complexo. Como decorrôncia deste roju-

venescimento parcial, as idades isocrônicas Rb/Sr de algumas das unidades arqueanas
do Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (Gnaisses Souza Noschese, Tonalitos
Samambaia Gran¡tos Brumadinho) revelaram valores inusitados no âmbito do padrão

geocronológico reg¡onal (e.9. 1,295 a 0,982 Ga), além de elevadas razões in¡ciais
g¡ez/g¡eo þ.9. 0,713 a 1,O).

Por näo estarem relacionadas a eventos tectôno-termais responsáveis
pelo aparecimento de novas unidades crustais, estas idades Rb/Sr estáo destituídas de
significado geocronológico. Contudo, esto panorama isotópico, revelado a partir do

Complexc Metamórfico Bonfim Setentrional, é altamente significativo como modelo a ser
explorado no futuro, no que toca ao comportamento geral do sistema Rb/Sr sob condi-

çöes metarnórf¡cas de baixo grau, e pode portanto modelar outras siluações de mesma

ordem.

Ainda no decorrer do Proterozóico, o Complexo Metamórfico Bonfim

Setentrional foi palco de mais dois eventos magmáticos, que estáo representados, res-
pect¡vamente, telos Metadiabásios Conceição de ltaguá e Diabásios Santa Cruz. Com

base na geocronologia efetuada a nível da área estudada (idades l(iAr em hornblenda)

e também a níve,l regional (¡dades U/Pb em z¡cáo e badeleíta), estas duas unidades

estão relacionadas ao Proterozóico Superior,

Como resultado desta evolução geológica o Complexo Metamórfico

Bonf¡m Setentrional enquadra-se t6ctonicamente como o lim¡te ocidental do C¡nturäo Mi-

neiro de idade transamazônica, como apresentado na Figura 5.2, Deste complexo, para

oeste, configura-se um fragmento crustal já consolidado no Arqueano Superior e aqui

designado informalmente de ProvÍncia Arqueana Divinópolis. Nos setores marginais

desta provínc¡a com o Cinturão Mineiro, a exemplo do fragmento crustal estudado, os

sistemas isotópicos Rb/Sr e l(Ar mostraram-se rejuvenescidos por açäo dos processos

tectônicos ocorridos no Proterozóico.

I
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Anexo 1.3 - Resultados geoquímicos e as normas CIPW das rochas máf icas do Complexo
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,Klo r0¡to !,50 !5,t0 t,to to.?o o,2t a,ro to.20 2.50 o.9a o.¡a o,o2 o,¡! o,o! o??6 ¡.a¡ 10o,06 0.01 ¡oo,05 0,0!

tN¡ aa,óo ¡,oo t5,oo l,¡o a.!o o,¡o t,0o to,50 2.óo l.?o o.rr o,o¿ o¡oa o,oa 0,26 ¡,1á 9t,t0 o'o¡ tr,tl o'oa

rJ¡? at,!o 2,60 12,50 ¡,20 ta.lo o,2J a,9o 9.60 2.60 o.to 0.2? <o,ot o,¡l o,oa o,!a 0,60 9t,9a 0,02 t9,9: 0'oa

M(lbollto. P.¡.orb¡ !lê.Gnto. tr.ço. lppû)

^Jt 
tao

aN2 t22

cL? l5A

cN5.2 120

l(t ró2

txro t ¡6

r[l ]ao

IJ¡¿ ¡2'

óó ¡!o

5t 590

?o 2¡o

ó? 200

a! (20

aa aoo

100

lla

t6ó

¡ 06

¡¡2

ta

100

!2ó

to

a9

5a

¡6

5o

a3

!t

290

Jt€

la¡

274

2ta

¡oa

to

0t

ól

l6

¡o¡

l{¡

I ¡!

¡¡o

tao

¡Jt

r t¡

¡oo

r9?

26

¡€

?¡

¡,
2t

e!

( l0

tao

r20

¡60

2¡0

¡!o

¡50

r¡o

a¡

t¡0

¡?o

¡!o

rao

t20

!20

l?0

t)

a2

20

aa

t6

¡a

a2

M(tbollro. P.r.opcbr . ¿l.æhÈo¡ dc 1.rr¡. 1.r.. {pp!l

cLt

txr0

rt,a9

tt,25

t t,66

!t, ra

10.¡!

¡0, ?,

¡¡, ta

t¡. ¡6

16,67

at92

ar a0

r, ¡t

r, ¡0

t, l0

5, rt

a.ót

5, ¡1

1,25

0,9?

¡, o0

!,a9

!,?0

¡. ¡? 0, ¡a

2.6t O. !!

2,97 O, !5

MtlbllÈos P.r¡op.þ. . Nor¡rr ctPl (4,

rlXI

^J? 
6,72

aN¡ o,6a

cL? o,tt

cN5.2

aN9 ¡. t5

¿Kto 1.25

añ¡

IJr¡ ¡,61

0, 0a a,2, ¡6.51

o,oa 4,5t ¡9. ¡,

0,04 6,0t 20,a0

0,0¡ !0,0? 21,¡9

o,ot !,06 ¡9,9ó

0, o! 5,66 20. 
'¡

o,02 10.25 20,97

0,05 2.ao ¡o,aa

0.0a t6,t2 20,02

0,rJ 15,72 2¡,2t

o,1r !6,5? 21,61

o, ¡0 l7,to 12,0¡

o,oa ¡0,t! 19,05

0.0t !?,aó rt,o0

- ¡9, ¡5

o-os la.at 22.0a

. ).06 o,oJ

. !,tó o,oi

- 2,9! O.OJ

7 , OÁ ¡,00 O, Oi

- atra o.oa

. 2,92 O, Ot

¡a,la 2,at 0,0?

. J,r¡ 0,ol

?â.90

26.t0

21,62

¡2,tJ

??. ta

26, O2

26.0t

22,29

),r0 0,¡6 0,1¡ 0.25 o,77

J,a9 0,t¡ 0.oa o,!9 o,17

¡,a0 0.¡6 0,lo 0.ll 0,11

¡.ar 0,a6 0,05 o,?5 o,77

2,90 0, 
' 
! o. 00 0,2! o, 5t

2,90 0, )a O, o? 0,2 5 0,59

1,91 O,Z1 O,29 0.15 0,59

5,OO 0,ó5 O,0t o,¡0 o,11

Q Qur!tto, z zLtcíot or orroc¡¡.lo; ù 
^tbtr¡, ^n ^no.rtrôi 

r. rô!.ltn.; rt .x.tlt¡, Dt Dtop.fdto¡ Hy ¡lp.r.tônloi ol

Ollvln., fc . f.gnGtlt., C! . Cro.lt.j tI . ¡lBñlr.r 
^?. ^p.rtc¡¡ 

tt . fluo¡lt.¡ Py il¡1!àj Cc , C.lctt., (fool(¡.O. ¡ô2Or)- 0,35).

_l
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eflbllro. c.ndcl6¡ ó¡rdo¡ (r)

b¡ar¡e slo2 1lo2 
^l2ol 

t.2ol c¡o ¡.2O X2O P2O5 Ízo' 8.?oÈ o.r

¡{4.À 50,r0 2,60 !3,a0 !,óo a.t0 o,tt ¡,10 ,,20 a,lo o.20 0,!¡

JCt.C ar,0o t,60 tJ,60 2,90 ¡0,a0 o.2t 6,ao ¡o,to 2,!o o.5a o,t6

JO¡.À t0,to t,90 t¡,lo ¡,¿o tt,to o,2t 5¡60 ¡0,!o 2,Éo o,a9 0,23

JCa-L ¡9¡a0 2,10 ¡2,60 2.t0 r2,90 O.2t 5,60 tO,?O 2,!O O,at O,2t

Jl5-^ to.ó0 l,60 r1,20 t,!0 12.00 0,r9 3,60 ¡o,lo 2,oo o.a5 0,15

x{¡.^ 5¡,!o 2,00 ¡!,r0 r¡30 ¡J,60 0,22 a,¡o 9.90 2¡ao o,a5 o,r9

xl¡.L a9,60 l,to t¡,to 2.60 ¡r,¡o 0.25 3,to !0,20 ¡.?o o.¡9 o,t9

<0¡0r 0rla o,o! o,¡a l,aa ¡oo.0a o.0l too,0¡ 0,06

<0.01 0.¡0 0,02 o,¡a t,6¡ ,9,90 <0,0r t9,90 0,0?

<o,o¡ o¡¡o o,o¡ 0,!a o,2a 99r9¡ o,ot tt,to 0.o!

<0,01 0,tl o,o! o,¡6 o,0o 1o0,ot o,ol ¡oo,02 0,o¡

<o.ot 0.1¡ 0,02 o,!a 0,69 too.06 <0,0t loo.06 o,o6

0,01 0,r! 0,01 o,!a o.6r !00,06 o,or ¡oo,05 o,06

o,o¡ o.¡¡ o,o¡ 0,2ó o,!6 9t.e2 0.ol t9.s¡ o.ol

u10 a9,¿o ¡,90 tl¡20 t,20 12,t0 0.22 6,oo ¡0,60 ¡.50 o.o¡ or¡a ¡r0a 99,a? o,ot ,9,66 0.ol

0,09 0.o2 0,¡{ 0,t9 ro0,ot <o,or ro0,0r o,o¡

^ôflbllÈo. 
c.nd€l¡¡ rlc.ontos Tr.ço. {p¡i)

[xa.^ 62

JC¡ .C 200

JCa.^ ¡20

JCa,L 220

JX5.^ 220

gf '^ ¡¡2

u!-L !16

Hro ¡)o

xL¡.c ,a0

r0o 150

5ó tlo

11 2AO

loa ilo

tr 200

02 Ito

70

¡00

á6

ra?

la6

¡02

!t¡

r56

150

6a

¡l

5A

5e

)0a

23t

224

a5a

t2e

¡e0

ala

6!

r0!

?5

6ó

,a

¡l

llt

6a

ll0

r00

¡ t0

¡0ô

97

t20

J¡

<20

20

<20

¡6

5g

(20

260

l¡a

¡{o

2¡O

¡ 32

2r0

1)2

^nllhllto¡ 
c¡ndalr. - ,lcEnto¡ dc l.!r¡. ¡.r.c (pf)

JC¡ .C t, aa

JOa.L tt, ?5

JÍ5.^ 9,62

29. ¡O

a!.5a

29,26

2t,t7

16.59

a, tt

6,41

a,72

l, ta

r, 6?

t,22

t,22

t. !a

t, ø7

a,a5

1,11

3. a0

0,9¡

1,50

¡,1¡

2, ¡!

t,55

!, ¡a

o.29

Mflbllro¡ cândèlà. No¡ñ¡. crPÍ (al

¡l

JOr.C 0,10

JOa. L t. 5a

J{5.^ a,?1

x[¡.^ 6,21

xHl-L o,9¡

t,Jlo t,22

xla-c a,al

or05 t,ó,

o¡ ot t,2a

o.o! 2,91

0.05 2,9t

0, 0) 2, t9

o,0a 7,69

0, oa 2, tl

0,0t ¡,66

t¡,5? 2.95

22, ta t,22

2¡,0f ¡.5t

20. ta ¡,6?

2L , t7 1,22

¡9,?0 1,65

¡¡.45 t,7e

21,4! l,a¡

2t, t1 ). 1t

o,o! 5,oa

o, oa !, t¡

0,0! ¡,6a

o,05 a,o¡

o,ot l.o?

0,0J l.¡l

0,0l t,21

o, 05 t,61

,a,9a 2a,ó6 0,0¡ la,?!

¡9, )? 26,07 0,0¡ 20,71

20,50 2a,1) 0,05 ¡9.95

20,a? 22,a6 0,05 ¡1,5?

16,?¡ 20.ta 0,02 t6,la

19.99 ¿4,¡a o,ot t0,60

22,52 2r.2t 0, O! 2t, ta

20,t2 2a,a¡ o,0J 2t,20

L1,ø9 26,27 20.aO

o.ga 0,0, o,27 o,11

o, !t o,o¡ o, !t o,71

o,a7 o.o2 0, 19 o.11

o,5o 0,o5 o,2t o,59

o. l0 o.02 0,2! o,77

o.¡5 0,0J o,2l o,17

0. aó o. 05 o,25 o,59

o,5l 0,05 o,25 o.11

o.2a 0,05 0.17 0,11

9 9ú¡¡t¡o, z ' Lltcto¡ or. orÈocl¡.loj S Àlblr¡, Àn Morrlr.; ltl xðIlr.¡ ol Dlop.fdlo; ¡y f,lFr.t¿olo¡ HÈ - Bå9¡ûtltâi cr

Ctô¡lÈ., ¡l . IlmnlÈ¡¡ Âp . Àp¡tlÈ¡¡ tl . ytuorlr¡, py - plrlr¡, Cc . C.lclr.¡ laeÙ/l?èO . to2o!)-O,a3l.
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r.r¡dt¡b¡¿1ô¡ coôcclc¡o d. tt¡quÁ ' ótldo. (r)

h.rr¡. s¡o2 1to2 
^l2o! 

¡.2o1 tôo x¡o' a,tot o-f s.tln f,2o

a¡1.15 32.!o 2¡90 ra,20 ¡,aO rO,.o o,!a ¿,?o 6,oo !,ao ¡,9o 0,6¡ O,!o 0,¡¡ 0,06 0,1. ¡.2? 99.tt O,O¡ tr,16 o.05

Na.! t6,20 2,sO ¡!r?0 !,90 J,aO O.la 2,¡O 5,OO !.¡O ¡,tO 0,6! O,06 0,02 O,!! O,!¡ ¡,?O 
",ra 

O,05 99¡09 O,¡!

cJ2 t2.?0 t,óo rf,60 ?.óo !,!o o,20 ,.ao 6,to a,to ¡,60 o.ó¡ 0.la o,03 o,r2 0.26 l.t5 tt,9a o,ot ,t¡9! o,!a

Nt ar,oo !,90 ¡6.r0 ¡,90 t.lo o,¡9 a,?o to,oo 2,ro o,at o.¡, o,o¡ o.ot o,of o,26 z,o2 ¡oo,oo o,o¡ tt,t9 o,oa

Ì¡l t!,?o 2.20 15,ro 2,oo a,oo 0.2¡ 2.50 t,ro t.5o t.ao o,ll 0,oa 0.02 o,tl 0,26 1,99 loo.02 o,05 99,9? o,05

ll? a9,oo !,a0 !2,50 2.ro tr.zo 0,26 a,ro a,3o !,to 0.ao o,?! 0.oa o,t2 o.06 o.!¡ a.5t 10o,0o o,oJ 99.tt o.t6

¡x?-L ar¡!o ¡,!o t2.to !.oo lo.ro 0,25 !,ao a,60 !,to o.ao o,?5 o,o5 o,ló o,oô o.26 2,¡¡ 99,r? o,o¡ 
"",r_a 

o,r"

xLll !1,!o 2.a0 ta.Jo 2,20 ¡0.?o o,21 2,ao ?,!o t,ao 0,5a 0,tt o,06 0.¡2 o,0a o.la t,aa loo,oo 0.o¡ 99,9? o,05

xJ? a0,t0 !.60 la,20 !,oo !0,óo o.2t J,:o t,ao !,!o o,!a o,!? 0,05 o,o7 o,ot o,la ¡,ll 99¡t9 0,0! 9t,7ó o,ot

x€t.dl¡ú.tor conc.tç¡o da rt¡qu¡ Ble¡cnco. lr¡ço. (pf,

otr. ¡l

Na-¡

CJ¡

N?

nt
IX'

¡a?. L

rLt¡

¡J?

tat

\ó7

t?o

t2o

2t7

¡ó?

¡ót

tóo

tl0

r5t0

270

?ao

,a0

a¡o

J60

260

290

!50

aoo

2a0

?a0

J60

aoo

laa

¡20

t5o

520

50

l5

t5

tt¡

to

l¡

t0

!7

ót

l6

aó

72

t2

,,
42

,5

2t

i,

a!

2ta

2o¡

r¡¡

t6ó

2aa

200

l?2

!18

¡a

¡5

It

t¡

Jô

2a

at

1t

1a

!t

!!

lo

27

!!

!l

a2

?¡

l6

ao

70

áa

15 !¡0

a¡ !60

5ó 65

6t r¡o

óa rao

?a tao

¡.t.dl.b¡.1o. concclç¡o d. ¡Ètgu¡ ¿lcænto. d. tc¡¡.. R.r.. {Pp¡,

N¡.¡

tÍt

XJ?

61,96

¡¡,?!

2t¡ aa

53, ¡!

ao, ?¡

15. ¡t

t2,32

,.6a

!.9J

l,5a

!, ¡a

a. a2

?, ¡t

6, ta

1,t6

,, ¡0

t,93

r.50

l, ¡a

I,la

t, a1

2,97

la!. ¡o

¡00.60

66,0'

!,0¡ o, !6

2,7t O,¡t

4,21 0,24

¡êr¡dl.b¿.1o. concolçfo d. lt¡gul ¡ô¡È. c¡Pl (t,

¡lct

Blr . ¡5 !,0!

Na. t l¡.60

d2 2,tð

N'

nl o, !a

¡Ht a.O7

tÁ1.L ¡, )2

xLt I

NJ? 3. lr

0,0? t?,50

o,09 ll,t7

0roa 5, a0

0,09 o,50

o, 0t a. 0?

0rtt !,5r

o,01 1. 0?

21,02 lt, !t

J2.¡0 ¡t,aa

ir, ?¡ ¡2,05

2a,ot Jl,a2

a7. )0 t5¡ 20

to, ¡6 tó, ¡o

)!,51 ¡6,0!

a6,a? t¡,5t

2r.0a ,a,21

o,02 !l,ll tt,5a 2,a9 0,0¡ 5,6¡ ¡,a6 0.t! 0,2t 0,?0

o.o¡ ¡,2a !ó,oa . 2,76 ' a,aa ¡,a9 0¡ 12 0,0a 0.?¡

o,o¡ l!,3¡ 12,6¿ 2,97 t,O9 1,5! O,ze 0,10 0,¡0

0,01 tl,5¡ t7,1a 0.¡t 2,6ø o,0a !,10 0,¡6 o,06 o,t? o,5t

0,0? ¡.lt ¡5,2a 2,a¡ O,0r a.2a ¡,r0 o,25 0,04 0,60

0,02 !6,a0 16,90 ¡,a5 . 6,61 t,?l o,ot o,2¡ o,7a

0,0? t0,0! t3,05 . ¡.¡a ó,a5 r,0! 0.06 o,t¡ 0.5t

o,ot ¡2,¡a a,f6 5,!0 ¡,1¡ o,o¡ a,6a 2.a1 o,a¡ 0.?0

0,25 !1,!e lt,9l !.?0 o,01 6.97 2.ll 0,01 o,rl o,ta

I Q{¡¡rto, ¿. zt¡c¡oj or ofrocl¡.to, & 
^tbtr.j 

M 
^norElÈ¡, 

r. ¡.(clln¡; !t H¡ttt¡r Dt Þlopstdto, fy rtp€f.rêntoj o¡

oLlvln., ¡t ' ¡.g^.È1r¡, cr cro.tc¡j ¡I tlænlr.¡ Àp 
^p.¿tÈ., 

at aluorlÈ.¡ py Plrtr., cc c.lclr., ltco/lrGo . rG2o!).0,05).



Dt.b¡.1o. ¡.¡h c¡u¡ órrdo. (rt

h.rla. alo2 1lo2 Àl:o¡ t.:o! ¡co X2O l2O5 fu o'@2 t. tln azo

^¡¡.À 
ae,¡o !,20 12,!0 2¡!O

clz aa,ro J,10 t2,60 J.2o

¡J¡! !t,¡o 2.ao ¡),00 t.?o

IXa 5t,¡O ¡,aO ¡!,oo ¡,¡0

üó aa¡oo t, ¡0 t¡, ¡o 2,60

¡L¡a a¡,ao 2,lo tt,ao ?,¡o

!!,?o 0,25 t,60 ,,?o ¡,¡0 0,¡l o,!, <o.ol o,¡o o,oó o,al !.!1 tt,t5 0,ol

¡o,ao o,¿t 5,óo ¡0,!o ¡,!o o,?ó 0,ao (o.01 0.1! o,o? o,ta ¡,tl ¡00,o0 0.0¡

r2.¡o o,¡, ¡,ao 7,ao 2tao ¡.ro 0,!2 o,ot 0,1¡ o,t0 o,¡o o,¡o ¡oo,ol 0,oa

¡¡,!o o,20 !.¡o ?,!0 ¡,¡0 2.20 0,¡l o,o? 0.¡¡ o,oó o,a¡ o,!, ,t,at 0,oJ

¡¡,ao o,¿ó !,50 t¿?o 2,ao 0,ót o,t¡ o,oa o.05 o¡oa o,20 0,ta 9t.46 0.o¡

ro,!o o,¡l ó,oo t¡,oo t,50 o.1o o.2: o,06 o.2a o,o? o,20 0,ar 99,0ó o,o¡

9t,a2 o.07

¡oo,0t 0.o5

t9, tó 0,0¡

lr,al o,09

9r,3f o,oa

Ot.b¡.|o. c.nÈ¡ crur . ll...nio. 1¡¡ço. (pp.l

a¡2.^ t¡a

ctz t¡a

¡J¡! 20.

¡Kt 02

n6 a¡.

xLt¡ aa.

t0ó 56

r22 !ó

11 62

¡¡9. ¡a

¡6. 5'

l5t ¡a

167 6'

l5a t7

t?7 a2

\72 lO

!t? (lo

21 260 52

!¡ 2!O 6a

633. ¡60 (20

600 220 6a

Jlf. Jfo <zo

5?). lao <20

6' <20

at <20

t5 !20

?l t¡o

tt 600

a¡ 16

la

55

t¡a

a2a

¡r0

!!!

a6o

lóo

t!¡

t22

62

ót

¡50

¡90

¡50

,20

:óo

?oo

. 16ot.. C¡lculado. . p.rrtr dG C¡2o! . tslO

Ol.b¡.lo. e¡ôt¡ Ctut . ¡o!.¡. C¡?l (rl

^¡¡.À 
t.ar o,ot ¡,rr ¡t,a!

c¡2 I,O9 O,Oa a.óa t¡,¡a

¡Jll t,tt o,o? ¡¡,lt 2¡,oo

IX! a,¡9 o,o? t).!ó 21,Ãa

xxó 2.a¡ o,ot a¡t! ¡a.t!

NL¡t O,to o.oa ¡,ol t2.7a

z?,41

21 ,2t

20t7a O,0¡

¡a,5a 0,02

2a, tó 0, ¡o

a0.o¿ o,o¡

t2,a! ¡¡,!,

t7,2t ¡0, at

¡0,4a t9,oa

¡a,tt ¡6,?)

¡ó,t¡ 2¡,a¡

ro,9a 24,t2

¡,aa o,ol

t¡ !2 0.0¡

!. !t

t,27 0,02

J. ro 0, ot

!, t5 o¿ or

ó, ¡! 0,9?

6, ro 0.90

a,59 O,77

a,6! o, ?5

a, ¡a ¡, ¡9

a,o5 o,5!

o,t0 0,0ó o,9a

o,r¡ o,¿5 0,11

o,¡o o,2l o,a6

o, ¡J o.21 0.90

o,\2 o.ot o.(ó

o,¡t o,a6 o,aó

0lu¡rÈ¡orz.tltcloto..orrocl¡.lor&^lblr¡rM.Mot!tÈ.ialH¡llù¡¡DlDlog.ldfor¡yfittsr.tånlo¡at'lâgn.l1E¡ic¡

crorlt.¡ ¡l . rlænlr.¡ 
^p ^p.ilr¡, 

rl . tluorlr.¡ Py Plrl!¡, cc c.lclt¡¡ (?.o/(¡co . te20!¡.0,05¡.



Anexo 1.4 - Besultados geoquímicos e as normas CIPW das rochas félsicas do Complexo
Metamórf ico Eonf im Setentrional.

o¡¡1.... alhrto .to... ' Õ¡ldo. (a)

M.trô. alot flo2 
^l2ot 

a.2ol P2O5 AtO s. aln l2o

AL5 ?2?!O O,2a 15,!O O,9A l,05 O,oJ O,5a I,90 a,JO 2,50 O,O? O.06l <O,OOt O,Ol? o,15 O.,l 99.99 O,02 99,9? 0'l'

Nl 15,?o o,os tl,90 o,t¡ o,at o,02 o,20 o.9a a,oo a.oo <o¡o3 0.036 <O,OO5 O,Ola O.20 O,t0 99,t? <o,ol 9t.t7 o'r5

DJS'a ?¡.SO O.tO ta.70 {O.¡O l,50 O,Oa O,50 l,aO á 60 !,¡O <0,05 O,O5a <O,OrO O,O'O 0r¡' 0'lt 99'92 0'02 99',90 0',0?

N6.¡ tO,50 O¡lt la.lO O,¡a 2,lO O.05 O,?t 2,OO 5.OO ¡,¡O O,¡a O,¡OO <O,OlO O.060 O,!a 0.4? 99,4a O,O¡ 99,4¡ O,06

DJO.t ?¡,20 O.1O 15,20 O.a7 O,r3 O.02 O.tl l,60 a.rO ¡.50 <0.05 O,Otô <O.OO5 O,02! 0,40 0.lo r00,0? o'or ¡0o.06 o',10

DNl ?¡,lO O,¡a ¡a.?O O,aO O,rO O,O! O.J¡ !,60 .,€O 2,20 <0.05 O.OaO <O.OO5 O'O21 O,25 O,\6 
',g,ø7 

O'01 99',âó O',tl
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