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RESUMO

A presente dissertação objetivou caracterual em termos isotópicos, as diferentes suítes

graníticas da Faixa Araçuaí, tanto trazendo novos dados isotópicos, como fazendo um amplo

levantamento dos dados existentes na literatura. O intuito é se fazer considerações sobre as

possíveis rochas fontes dos granitos, entre as v¡á¡ias unidades do embasamento da Faix4 bem

como sobre o ambiente tectônico envolvido.

As amostras obtidas, tanto dos granitos, como do embasamento foram submetidas à

análises Rb-Sr, Sm-Nd, Pb-Pb e K-Ar. Os parâmetros eNd, €sr, razão inicial de susr/ttSr e idades

modelo Sm-Nd (T¡¡a), assim como descrições petrográficas, também foram empregados para se

alcançar os objetivos desse trabalho.

Os resultados obtidos permitiram dividir os granitos em seis suítes de características

diferentes. A suíte G-1, possui granitos tipo-I, metaluminosos, de idades entre 630 e 580 lvla,

idades modelo Sm-Nd (Tov) de 2,0 a 7,7 Ga e valores de eNd entre -9,3 a -8,3. A suíte G-2 é

composta por granitos peraluminosos, tipo-S, de idades entre 590 a 575 Ma, com idades modelo

(T¡¡a) entre 1,7 e 1,85 Ga e valores de eNd entre --7,4 e -8,2. A suíte G-3 possui tanto granitos

tipo-I, como tipo-S, com idades entre 585 e 575 Ma idades modelo entre 2,1 e 2,2 Ga e valores

de oNd entre -12,9 e -13,0. A suíte G-4 não foi trabalhada por essa dissertação, mâs representam

g¡anitos tipo-S com idade por volta de 530 Ma. Na suíte G-5 estão inseridos granitos tipo-I de

idades entre 520 e 505 Ma, idades modelo (T¡¡¡) entre 1,48 e 1,55 Ga e valores de eN¿ entre -6,9

e -6,7. A última suíte intrusiva da Faixa Araçuaí corresponde a granitos com idades em tomo de

503 Ma, idades modelo (T¡¡a) entre 2,6 a 2,8 e valores de e¡i¿ entre -23,8 a -20,8'

A principal fonte formadora dos granitos é uma rocha similar ao material do Complexo

Juiz de Fora, desconsiderando a suíte G-6, que envolveu material arqueano. A maior parte das

idades modelo Tov obtidas não tem significado geológico indicando mistura de materiais de

idades Paleoproterozóicas e Neoproterozóicas.



ABSTRACT

The objective ot this dissertation is to present the results ofa large bibliographic research

and the results ofa field work to caracterize, in isotopic terms, the diversity of granitic suites of

the Araçuaí Fold Belt. The aim is to analyse the granites source rocks between the various

basement units, as well the tectonic environment.

The granite's samples as well the basement's ones were submitted to Rb-Sr, Sm-Nd, Pb-

Pb and K'Ar analysis. The Êr.¡¿, as¡ and initial Sr ratio parameters and the Sm-Nd model ages

(To¡,,r), as well petrographic descrition were also used to reach the objectives.

The results allowed to divide the granites into six suites with diferent caracteristics. The

G-l suite has metaluminmous l-type granites, with ages between 630 and 580 Ma, Sm-Nd model

ages of 2.0 to 1.7 Ga and eìÌ¿ values between -9.3 and -8.3. The G-2 suite is made of

peraluminous S-type granites, with ages between 590 and 575 M+ Sm-Nd model ages of 1.7 to

1.85 Ga and e¡¿ values among -7 .4 and -8.2. The G-3 suite has both I- and S-types, with ages

between 585 and 575 lN4a, Sm-Nd model ages among 2.1 and 2.2 Ga and er.¡¿ values from -12.9

to -13.0. The G-4 suite was not studied in this work, but represent S+ype granitoids of 530 Ma

The G-5 suite comprises l-t1pe granitoids of 520 and 505 Ma, that have Sm-Nd model ages

between 1.48 and 1.55 Ga and rNd values from -{.9 to 4.7. The last intrusive suite of the

Araçuaí Fold Belt is a granite of 503 Ma, Sm-Nd model age between 2.6 and 2.8 Ga and e¡¿

values from -23.8 to -20.8.

The principal source of the granites is a rock similar to the Juiz de Fora Complexo

material, without consider the G-6 suite, that has involved arquean material. The major part of

Sm-Nd model ages doesn't have geological meaning and indicates a mixture of paleoproterozoic

and neoproterozoic materials.



1- TNTRODUÇÃO

1.1 - Objetivos e justificativas

Este trabalho pretende contribuir com os estudos de geologia isotópica (Sr, Nd e Pb) do

no¡deste do Estado de Minas Gerais, dando ênfase aos corpos graníticos neoptoterozóicos, da

Faixa de Dobramentos Araçuaí (Almeida, 1977), dentro do contexto do seu embasamento

polimetamórfico, exposto no Bloco Guanhães (Pflug 1968). Além de reinterpretar dados

isotópicos existentes, serão discutidos novos resultados isotópicos, obtidos na área escolhida,

tanto em rocha total, como em minerais, principalmente com relação às metodologias Sm-Nd e

Pb-Pb.

A compilação dos dados existentes abrangeu todo o entorno da area escolhida para a

coleta de amostras dos granitos neoproterozóicos, o que gerou um levantamento de dados

completo de toda a Faixa A¡açuai Cerca de 600 análises isotópicas foram compiladas.

Além disso, foi feito um petfil geocronológico, na área, no qual amostras de diferentes

corpos plutônicos, bem como do embasamento, foram recolhidas e analisadas isotopicamente.

Os resultados dessas análises, depois de interpretados e comparados entre si, bem como

integrados aos dados da compilação, permitiram a caracterização do ambiente tectônico da

região, na época de formação dos corpos intrusivos. Algumas das questões a serem respondidas

com esses resultados são: o que os estudos isotópicos indicam como área - fonte para os

granitóides? Qual a proporção de contribuição mantélica e subducção de crosta - oceânica no

processo? Qual as idades das fontes para os granitos? Como foi a evolução cronológica do arco-

magmático brasiliano?

O estudo deste trabalho está centrado em análises isotópicas de granitóides, sendo esta a

principal ferramenta usada para se chegar às respostas acima. Surgerq então, duas perguntas: Por

que os granitos? Como os estudos isotópicos podem ajudar?

Desde o início do século, os pesquisadores vêm tentando entender a gênese dos granitos,

identificar alguma ordem e agrupá-los. As primeiras classificações eram apenas descritivas, com

base nas caracteristicas químicas (Shand, 1943 e Lacro q 1933). A paftfu da década de 70, apos

um mapeamento geológico detalhado de granitos (Chappell & White na Austrália, Pitcher no

Peru e Donegal & Bateman nos Estados Unidos) e com a crescente influência do conceito da

Tectônica Global, somada à contribuição fundamental dos avanços da geoquímica e geologia



isotópic4 a classificação de granitos ganhou um enfoque genético-dinâmico (e.g. Pitcher, 1983,

1987,1993, e 1995;Ba¡bariru 1990 e 1999).

Verificou-se que os granitos são capazes de preservar informações sobre a sua fuea fonte,

bem como dos processos de diferenciação, por serem membros finais de muitos processos

genéticos (Pitcher, 1987). Dessa forma os granitos apresentam diferentes características que

podem ser potencialmente interessantes na identificação dos diversos ambientes tectônicos e

"limitar a evolução e o desenvolvimento da crosta continental, durante o tempo geológico"

(Barbarin, 1990).

A Tectônica Global imprime à Tena uma visão dinâmica, na qual ûagmentos litosfericos

em movimento propiciam o surgimento de diferentes ambientes tectônicos (e.g. oceânicos, de

margem continental e continental). Desta forma um ambiente de margem continental deve

apresentar associações de rochas e tipos graníticos diferentes dos existentes em ambiente

exclusivamente oceânico. O granito gerado em arcos de ilhas oceânicas deve mostrar a

participação de uma crosta menos evoluída geoquimicamente (a oceânica), com associações

mineralógicas também menos evoluídas, em contraste com granitos que envolvem a participação

de crosta continental (superior, intermediári4 ou profunda) na sua gênese.

O conceito de evolução geoquímica é um dos preceitos mais importantes para se

compreender como são usados os parâmetros que podem auxiliar na identificação de diferentes

ambientes tectônicos, por meio dos granitos. Associações mineralógicas mais evoluídas

geoquimicamente, apresentam maior grau de diferenciação do magma original, sendo ricas em

elementos incompatíveis (raio iônico grande), como o potríssio e o alumínio. Já as associações

menos evoluídas são as menos diferenciadas, com composição mais similar a do magma original

e rica em elementos compatíveis, como o ferro. É chro que isso tudo vai depender dos elementos

presentes no magma original e da compatibilidade relativa entre eles.

V¿irios autores têm trabalhado com granitos, associando-os à ambientes tectônicos

(Barbarin e Pitcher, entre outros) e fontes (Chappell e White, entre outros). Mas ainda é um

assunto polêmico, não se tem conclusões inabaláveis, existem críticas. Segundo Cobbing (1996),

essas críticas são baseadas no fato da distinção entre os granitos tipo-I e tipo-S, de Chappell &
White (1974), ser fimdamentada em fontes e não em ambientes tectônicos e no fato da região

fonte nem sempre estar ligada a um ambiente tectônico prevalecente.

Além disso, nem todos os ambientes estão representados nas classificações apresentadas

até hoje e, às vezes, o mesmo tipo de granito pode ser associado a diferentes ambientes, como é o



caso dos granitos tipo-A, que podem ser ligados tanto a ambientes anorogênicos, quanto

orogênicos (Cobbing, I 996).

Outro fato que pode gerar dubiedade é que os modelos propostos por pitcher são

baseados em orógenos mais recentes, mas a dinâmica do Arqueano certamente era diferente da

atual: o calor interno era maior, induzindo a uma maior eficiência na criação, consumo e colisão

de crosta. Nesse sentido, "cada orógeno é único" (Brito Neves, 1995), nada se repete, existem

muitos cenários geológicos e detalhes sobre os granitóides e ambientes tectônicos, que ainda não

foram suficientemente estudados.

A geocronologia e a geologia isotópica são também ferramentas importantes usadas,

rotineiramente na tentativa de classificar granitos e, assim fazer considerações sobre sua origem,

sua ambiência tectônica e sobre a história geológica. São, tambenr, as ferramentas principais

dessa dissertação.

Os resultados dessa pesquisa fazem parte de um projeto de cooperação científica entre o

Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do Instituto de Geociências, da Universidade de

São Paulo, e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais ([IFMG), com

financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. o projeto destes

pesquisadores é intitulado de '?otencial Econômico do complexo Guanhães, Arquitetura

Tectonometamórfic4 sua Evolução e Relações com os Blocos Vitória e Brasília". O Professor

Dr. Ca¡los Maurício Noce é co-orientador dessa dissertação e a orientanda recebeu suporte

financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES).

Foram trabalhados quase todos os métodos geocronológicos disponíveis no CPGeo, entre

eles: K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd e Pb-Pb. Além disso, foram efetuadas, pelo Prof Dr. Carlos M. Noce,

análises por evaporação de Pb em grãos únicos de. zircão (Kober, 1986), no Laboratório de

Geologia Isotópica, da Universidade Federal do Pará.

1.2 - Localização da área e acessos

A ¡í¡ea de estudo deste trabalho se situa no sudeste do Brasil, mais precisamente no

nordeste do Estado de Minas Gerais, entre os paralelos 18" 50' s e 18o 30' S e os meridianos 4lo

00' W e 42o 15' W (Fig. 1.1). Nesta ¡Írea foi feito um perfil que começa na cidade de



Epaminondas Otoni, próxima à divisa do Estado de Minas Gerais com os Estados da Bahia e

EspÍrito Santo, e termina na cidade de Guanhães, próxima à Governador Valadares (Fig. 1.1).

Trata-se de um perfil de cerca de 290 kn¡ no qual foram percorridos mais de 400 km de

estradas. O acesso àátrea é feito pela BR-381, que liga Belo Horizonte à Governador Valadares.

Para se chegar em Teófilo Otoni, utiliza-se a rodovia BR-l16, que liga o sul do país com o norte,

passando por Governador Valadares, Frei Inocêncio, e Itambacuri. De Teófilo Otoni para

Epaminondas Otoni o percurso é feito pela BR-41 8, que chega até a costa brasileira (Fig. I . I ).

Fig. 1.1 - Mapa de localização da área e acessos.

Além do perfil realizado, para buscar outros afloramentos, foi necessário passar por vias

secundrárias, geralmente não pavimentadas. As outras cidades envolvidas no perfil são: Ataléia,

Guarataia, Nacip Raydan, Brasilândia, Virgolândia, São José da Safna, Santa Maria do Suaçuí,

São Sebastião do Maranhão, São João Evangelista e Guanhães, entre outras.

A área escolhida abrange duas macro-regiões de planejamento, definidas pela

SEPLANII\{G (1994), a IX (Jequitinhonha/Mucuri) e a X (Rio Doce). A região IX corresponde à
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patre nordeste da área dessa dissertação e a X à parte sudoeste. As diferenças entre as duas áreas,

em termos socio-econômicos, são claramente observadas no campo. A macro-região X é mais

desenvolvida, com maior produção de alimentos, maior produção industrial, mais estradas

pavimentadas, enquanto que a macro-região IX é importadora de alimentos e é considerada uma

das mais pobres regiões do mundo.

Pode-se observar em campo que a economia da macro-região IX é voltada para a

pecuiíria e exploração de pedras preciosa, tendo a cidade de Teófilo Otoni como um pólo onde

ocone um amplo comércio de gemas (águas-marinhas, turmalinas e esmeraldas, entre outras)

retiradas dos pegmatitos da região. Na região X além do rebanho bovino há também exploração

de madeira.

O clima da região é tropical seco, tornando-se mais úmido conforme se caminha de leste

para oeste, ou seja, em direção ao interior do estado. A vegetação predominante é a mata

tropical, mas em algumas areas pode-se observar árvores típicas do cerrado. Essa vegetação foi

classificada como Floresta Tropical Subcaducifolia, por Jordy Filho (1937). O relevo

predominante é caracterizado por morros, condicionados pelos granitos presentes, formando

enormes 'þães de açúcar" (Fig. 1.2). As planícies presentes são condicionadas pelos atuais rios

da região. As drenagens principais da ¿irea são: rio Doce, rio Itambacuri, rio Mucuri e rio Suaçuí

Grande.

Fig. 1.2 - Relevo caracterizado pelos "pães de açúcar" da região.



2. METODOLOGIA

2.1 - Pesquisa de campo e nomenclatura de âmostrågem

O intuito do trabalho de campo não foi o mapeamento geológico b¿ísico, mas sim focar na

coleta de amostras para os estudos isotópicos e geocronológicos. Foram realizadas duas etapas

de campo, de cinco dias cada uma, a primeira aconteceu entre os dias 29 de Julho e 02 de Agosto

de 1997, e a segunda entre os dias I e 5 de Novembro de 1997. Amostras adicionais foram

coletadas pelo co-orientador deste trabalho, o professor Dr. Carlos Maurício Noce.

A base geológica utilizada, para se realizar a amostrageÍL retrata trabalho realizado por

uma equipe de geólogos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, de Minas Gerais

(CPRM-MG), ainda inédito e que faz parte do Programa Levantamento Geológico B¡ísico do

Brasil (PLGB). Compreende as folhas topográficas Mucuri (SE.24-V-C-V), Itambacuri (SE.24-

Y-A-I) e Santa Maria do Suaçui (S8.23-Z-BJII), na escala 1:100.000. Esse mapa é representado

(anexo 1), na escala de 1:550.000 e numa integração com o mapa geológico do Estado de Minas

Gerais 1 :1 .000.000 (Pedrosa Soares et al, 1996).

Nos mais de 400 km de estradas percorridas, foram locados, por GPS, 63 pontos, com

mais de 100 amostras recolhidas. Procurou-se amostrar rochas frescas (1-5 kg cada), já que, para

a geocronologia, a alteração intempérica pode influenciar negativamente nos resultados. Foi dada

preferência para afloramentos em pedreiras, onde é possível amostrar a mesma rocha em pontos

bem distribuídos no maciço rochoso, para se obter uma variação isotópica da rocþ com a

cerieza de que se trata do mesmo corpo.

A nomenclatura dos pontos é composta por duas letras, seguidas por um número, sendo

que as letras correspondem às duas primeiras letras do nome da folha topográfica, em que se

encontra o ponto. Desta forma, os pontos da folha Mucuri são indicados pela sigla MU e

ficariam MU-13, por exemplo. Sendo assinr, as siglas TO seriam de Teófilo Otoni, as IT de

Itambacuri, as SS de São Sebastião do Maranhão, as SM de Santa Maria do Suaçuí e GUA de

Guanhães.



2.2 - Preparação das amostras

Foram escolhidas, para serem trabalhadas pelos métodos disponíveis no CPGeo, 107 das

mais de 130 amostras de fragmentos de tocha recolhidas no campo, de doze corpos plutônicos

diferentes e rochas do embasamento (apêndice 1). Após a seleção e corte, para a confecção de

lâminas, seguiram-se os procedimentos do CPGeo para a preparação das amostras. Esses

procedimentos envolvem desde o registro das amostras, até cuidadosas etapas de limpeza e

descontaminação dos equipamentos utilizados.

Das 107 amostras, 99 foram britadas, quarteadas e pulverizadas abaixo de 200 mest¡

obtendo-se um 'þó de rocha total" (RT), que é usado nos ataques químicos pelos métodos Rb/Sr,

Sm/òId e Pb/Pb. Só não foram pulverizadas as amostras de granulometria mais grosseira,

coletadas exclusivamente para separar minerais, como por exemplo os pegmatitos.

Algumas amostras utilizadas nos ataques químicos, também foram submetidas à

separação de minerais: muscovita, biotita e/ou anfibólio, utiliz¿dos nas análises K-Ar e feldspato

potássico, nas análises Pb-Pb.

No caso dos métodos K-Ar e Pb-Pb, segundo os procedimentos do CPGeo, após a

britagenL as amostras são socadas em um pilão de ferro e peneiradas nas ûações de 35-60, 60-

100 e 100-150 mesh (neste caso). A granulometria normalmente usada é a 60-100 mesh, mas no

caso dos feldspatos potássicos (Pb-Pb) foi utilizada a fração 100-150, pelo fato dos feldspatos

serem pertíticos. A fração 35-60 foi utilizada em amostras mais grosseiras, que seriam atacadas

pelo método K-Ar, para evitar a perda de Ar com o atrito, já que ele é um gás nobre e se fixa no

mineral mecanicamente. Em seguida, as amostras são lavadas e os minerais são separados por

diferença de susceptibilidade magnética.

A purificação dos minerais , em todos os métodos, se dá com o uso de líquidos densos e

lupas. Às vezes é necess¿írio passar pelo separador magnético novamente. Para separar a biotita,

mineral placóide, os minerais são rolados em uma folha de papel sulfite ou de filtro, no qual a

biotita fica retida.

Além dos minerais citados anteriormente, ainda foi separada apatita de uma amostra, que foi

analisada pelo método Rb-Sr. A apatita é obtida juntamente com o zt¡cão e a monazita, dos quais

é separada pelo iodeto de metileno.



2.3 - Métodos Geocronológicos

Em 1937 foram publicadas as primeiras datações, com base no decaimento radioativo do
ttRb. Em seguida vieram as metodologias K-Ar (1948), U-Pb (1955), Pb-Pb (1956), Ar-Ar

(1962) e Sm-Nd (1975). Com o avanço dos conhecimentos, foi mudando o enfoque que era dado

à geocronologia, principalmente no que diz respeito às interpretações das idades obtidas. A partir

da década de 70 e 80 os dados isotópicos começar¿rm a ser utilizados nas inferências sobre a

gênese dos granitos, através dos parâmetros pr, ÊNd e R¡ (explicados mais adiante), extraídos das

metodologias Pb-Pb, Sm-Nd e Rb-Sr, respectivamente.

O cálculo das idades é feito pelo método isoôrônico (aplicado à um conjunto de dados),

ou pelo método convencional, que é a simples aplicação da equação fundamental da

geocronologi4 em um único dado, estimando -se a razão inicial. Cada metodologia obviamente

tem uma interpretação diferente, com relação à idade obtida e peculiaridades nos cálculos,

porém a complementaridade das interpretações são potencialmente interessantes, na resolução

dos processos geológicos.

As razões isotópicas foram medidas em um espectrômetro de massa multicoletor do

CPGeo (VG-354 ou Finnigam 262). Os cálculos envolvidos na obtenção das razões e dos

parâmetros petrogenéticos foram efetuados por programas desenvolvidos pelo CPGeo. As

isócronas foram calculadas utilizando-se o programa ISOPLOT (Ludwig, 1990). O eno da

metodologia Pb-Pb tem nível de precisão 2o, jâ as metodologias K-A¡, Rb-Sr e Sm-Nd possuem

nível de precisão de 1o.

2.3.1 - Metodologia Rb-Sr

Dois motivos principais levaram à realização de análises Rb-Sr: não existir nenhuma

análise desse tipo, na área escolhida, e obter a razão inicial de 875r/*65r (R¡) à parti¡ de isócronas,

para se fazer considerações sobre a origem da rocha e a contaminação crustal. As idades obtidas

em rocha total (RT) são interpretadas como as de cristalização da rocha, já que a esse nivel

ocorre rehomog eneização isotópica (Torquato & Kawashita" 1994), enquanto os minerais

fomecem idades de resfriamento, semelhantemente à metodologia K-Ar.

O Rb é um metal alcalino, pertencente à família IA e tem raio iônico de 1,48Å, se

comportando geoquimicamente de modo similar ao K. O Sr é um alcalino terroso, pertence à



família IIA e possui raio iônico de 1,13Å, sendo similar ao Ca. Os dois (Rb e Sr) são, portanro,

de ciclos geoquímicos diferentes, o Rb é mais incompatível e tende a se concentrar mais na

crosta, enquanto o Sr, mais compatível, se concentra mais no manto. Dessa forma, a ¡azão Rb/Sr

e, consequentemente, a razão 87Sr/E6Sr 
1o 

87Sr é f¡uto do decaimento radioativo do 87Rb; 
são

maiores na crosta do que no manto. Essa diferença possibilita comparar as r.vões iniciais da

amostra (obtida com as isócronas) com os valores do manto, para qualquer tempo, e fazer

considerações sobre a rocha fonte. A razão inicial do sistema é dada pelo ponto formado pela

intersecção da isócrona com o eixo y 1875r/863r¡.

A evolução no tempo da razão ttsr/tusr no manto tem como valor inicial a l¿zÃo 0,69897

(McCulloch & Black, 1984), obtida em meteoritos acondríticos basálticos (BABD. O valor da

razão 875r/865r, hoje, varia de acordo com o modelo de manto assumido e o autor. Segundo

Rollinson (1994), para o reservatório tenestre (Bulk Earth), os valores variam de 0,7045 a

0,7052, pala o manto empobrecido, os valores da ¡azÁo podem ser 0,7026, 0]0321, ol 0,70265 e

para o manto enriquecido (EMI) esse valor é 0,705. Esses dados fornecem uma cu¡va e quanto

maior é a ¡azão inicial do sistema que gerou o granito estudado, em relação a esses valores,

maior é a participação de material de nível crustal superior, rìa sua formação.

Outro parâmetro petrogenético usado é o ssr (semelhante ao eNd), que compara os valores

de ETSl6Sr 
de cada amostra com os do manto representado pelo reservatório condrítico uniforme

(CHUR), em qualquer tempo. Quanto maiores os valores de e, maior a contaminação crustal, no

tempo estipulado. Shirey 1991, escreve que esse parâmetro não tem muita "aceitação devido à

dificuldade em se definir um valor de referência de Sr, para um ¡eservatório tenestre.,' A

diferença entre a razÃo inicial de 875r/865r 
e o â, está no fato de que o e lida com uma amostra em

individual e a razão inicial 87Sr/8óSr lida com um conjunto de amostras, dispostas em uma

isócrona.

2.3.1.a - Ataque químico

Antes de se iniciar o ataque químico é necessiírio fazer wna seleção prévia das amostras,

para se obter um bom espalhamento dos pontos e uma boa isócrona, e para saber qual o método

de aruílise química que s€rá empregado. Para tanto as amostras são submetidas à uma dosagem

prévi4 por análises semi-quantitativas, em aparelho de fluorescência de Raio-X. Se o teor de Rb

ou Sr for menor do que 50 ppm, ou maior do que 650 ppm, a análise empregada será por diluição

isotópic4 caso contriário, o método é o natural. Nessa etapa foram eliminadas 70% das amostras



preparadas anteriormente e aperurs 25 seguiram para o ataque químico e aruílise quantitativa por

fluorescência de Raio-X (Apêndice 1).

Dos seis corpos escolhidos para análise Rb-Sr, apenas quatro foram submetidos ao ataque

químico, os outros dois não apresentaram bom espalhamento prévio dos pontos. Duas amostras

foram analisadas pelo método de diluição isotópic4 uma é a apalila da amostra lllfIJ-lZ2K. a

única amostra mineral, e a outra é a amostra MU-09. Foi necessiírio atacat a apatit4 porque

numa primeira instância obteve-se uma isócrona com o effo da nzão inicial muito alto, devido à

grande distância dos pontos com relação à origem do gráfico. Sendo assim, seria necessário uma

amostra com valor baixo da ¡azão Rb/Sr, o que geralmente é alcançado M apatita. As outras

amostras foram atacadas pelo método natural.

O método de diluição isotópica consiste em colocar um traçador ("spike") de Rb e Sr,

junto com a amostra. Esses traçadores têm uma concentração conhecida, o que permitirá calcular

a concentração do desconhecido, em termos de razões isotópicas, através da espectrometria de

massa. Segue-se, então, a rotina do laboratório químico do CPGeo. As amostras são atacadas e

dissolvidas com ácido nítrico, fluorídrico e clorídrico (de acordo com os procedimentos do

laboratório), para depois serem passadas nas colunas de troca catiônica, onde o Sr é separado e

coletado. No caso das amostras naturais, só é coletado o Sr, pois o Rb é dado pela análise

quantitativa, da fluorescência do Raio-X.

2.3.1.b - Cálculos e constantes envolvidos na metodologia

As isócronas e respectivas idades foram elaboradas e calculadas pelo programa ISOPLOT

(Ludwig, 1990), desenvolvido por pesquisadores do Centro Geocronológico da Universidade de

Berkeley. Esse programa leva em consideração o número de amostras por isócrona e inclui isso

no cálculo do eno, o que faz com que os erros sejam maiores do que os que er¿un dados pelo

programa ariteriormente utilizados no CPGeo, o PISOG. Porém a idade é a mesrna, e não deve

ser desconsiderada apesar do erro ser um pouco elevado.

Além disso, o programa ISOPLOT calcula a "probabilidade de ajuste" (probabilidade do

espalhamento dos pontos ser maior do que a quantidade observada para os seus dados), se esse

valor for maior do que l5Vo o progra¡na automaticamente calcula a isócrona segundo o modelo

1, senão o usuário pode escolher entre o modelo 1 e o 3 (Ludwig, 1999).OmodeloIéo

algoritmo original de York e considera os erros analiticos como os únicos responsáveis pelo

espalhamento dos pontos. No caso do usuirio aceitar o modelo 1, para probabilidades de ajuste

l0



menores do que l5%, os erros são multiplicados pela raiz quadrada do desvio méd:o quadrático

ponderado. O modelo 3 assume que o espalhamento ocone devido a combinação dos erros

assinalados mais uma variação uniformemente distribuída no eixo-y lttsr/86sr¡. O modelo 2 não

é aplicado para as metodologias Rb-Sr e Sm-Nd.

A constante de decaimento (À¡6) utilizada está de acordo com o publicado por Steiger &

Jäger (1977) que é 1,42 x 10'rr/ano. 
.

2.3.2) Metodologia K-Ar

O sistema K-A¡ é caracterizado por um relógio cronológico sensível à temperatura

(Torquato & Kawashit4 1994). A idade obtida por esse método sempre indica o último evento

térmico que afetou a rocha. As idades obtidas, em diferentes minerais e diferentes rochas,

ajudam a decifrar a história térmica da area.

Apenas uma amostra foi submetida à essa metodologia (Apêndice l), mas o cenário

térmico foi passível de ser reconstituído com os dados compilados. As idades apresentadas foram

calculadas aplicando-se a equação fundamental da geocronologia.

Os minerais são separados em duas partes, uma é pesada e atacada no laboratório do K e

a outra é pesada e fundida no laboratório do Ar, já que o K é analisado no fotômetro de chama,

por via úmida e o Ar, por ser um gás, é analisado no espectrômetro de fonte gasosa (Nuclide tipo

Reinolds do CPGeo).

2.3.2.a - Ataque químico

Só ocorre ataque químico na parte da amostra que vai para o laboratório de K, no qual o

potássio é separado dos outros elementos constituintes dos minerais. No laboratório de Ar, a

amostra é ñrndida integralrnente, para haver liberação do gás Ar. O ataque consiste em dissolver

a amostra iom ácidos (sulfürico, fluorídrico e nítrico), secar e diluir com água tridestilada. Nessa

primeira etapa, a solução se encontra em meio ácido, no qual são eliminados os elementos que

viram gás, como por exemplo a sílica, que se transforma em fluoreto de silício (um gas).

Na segunda etapa é necessiírio mudar o meio para básico, adicionando-se hidróxido e

carbonato de amônia, o que provocarâ a formação de precipitados de Fe e Al- Filtrando-se a
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amostra e eliminando o resíduo solido, obtém-se um líquido com o potássio o sódio e o cálcio,

que facilmente são identificado e contados pelo fotômetro de chamas.

b) Cálculos e constantes envolvidas

Com os valores de K e A¡ obtidos separadamente (e.g. Amaral et al., 1967), a idade é

calculada aplicando-se a equação fundamental da geocronologia. Acrescidas as constantes a

fórmula fica assim:

t = 1,804 x l0e ln (l+9,54 aoAr* 
) anos"r

onde as constantes usadas são:

Ie:0,581 x 10-ro/ano

t'þ' :4'962x l'-ro/ano
40Ar/364r atmosferico = 295,5

Os erros incluem as variações obtidas nas três leituras feitas (no caso do K) para uma

mesma amostra, bem como erros de laboratório.

3.3) Metodologia Pb-Pb

Apenas um corpo de granito foi escolhido para ser atacado pelo método Pb/Pb. Trata-se

do granito Caladão, que por ter uma granulometria grosseira, inviabilizou o estudo pelo método

Rb/Sr, já que dificilmente se conseguiria um bom espalhamento na isócrorn. Tendo-se a

necessidade de se obter um parâmetro petrogenético, além do obtido pela metodologia Sm-Nd, e

não se tendo a raz.ão de Sr inicial, decidiu-se pela metodologia Pb/Pb.

Foram utilizados feldspatos potássicos, de duas amostras diferentes, e pó de rocha total,

de três amostras distintas. O interesse não é obter uma idade e sim calcular o valor de p¡ (e.g.

Stacey & Kramers, 197 5) e plotar os dados nos gráficos de plumbotectônica (e.g. Doe &

Za¡tman, 1979). A idade do co¡po foi obtida a partir de análises por evaporação de Pb em

zircões, na Universidade Federal do Pa¡á.
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O valor de pr, representa a ¡utÄo 238U/MPb ou a razão t*PbPonYb, 
¡â que o 'otPb e fruto

do decaimento do 23sU. 
Quanto maior a nzão'stglooPb, maior a quantidade de 238U presente e

maior o valor de pr. Esse fato pode ajudar para separarmos amostras de diferentes fontes, já que

U se comporta diferentemente no manto, na crosta inferior e na superior. Amostras de rochas,

cuja a fonte foi a crosta superior, serão ricas em '38U, tendo valores de p1 maiores do que 8,0,

pois o urânio é um elemento incompatível e tende a se acumular no fundido, indo para a crosta

superior. A crosta inferior vai apresentar valores de Fr abaixo de 7,5, pois o metamorfismo de

alto grau, formador de rochas granulíticas, tende a expulsar o urânio, que migra para os níveis

superiores da crosta. O manto vai apresentar valores de pr intermedirírios, entre 7,5 e 8,0.

Serão utilizados os valores das amostras individualmente, já que não se conseguiu formar

uma isócrona. o índice I de p, corresponde a evolução do Pb na Terra em apenas um estágio,

contudo, o modelo vigente é o de stacey & Kramers (1975), que considera a evolução da Terra

em dois estágios. Por isso o valor de pr não deve ser aplicado com afinco, já que pode não

representar a realidade.

Os gráficos de plumbotectônica são fruto do estudo de Zartmøn & Doe (1981) e foram

construídos empiricamente, com base em dados isotópicos e equações matemáticas

desenvolvidas para ger¿ìr curvas de evolução da média de chumbo. São quatro curvas, uma para

cada reservatório geológico, manto, crosta superior, crosta inferior e orógeno, que "representam

os ambientes químicos necessários para produzir todos os padrões isotópicos terrestres'"

2.3.3.a - Ataque químico

No caso da metodologia Pb-Pb, tambem são seguidos os procedimentos do laboratório do

CPGeo, sendo que o mineral é atacado diferentemente da rocha total. A rotina para os feldspatos

potássicos é adaptada de Housh & Bowring (1991) e a rotina para a rocha total segue o

desenvolvido pelo próprio laboratório do CPGeo.

Os feldspato potássicos são submetidos à lixiviação, ou seja, conforme o mineral vai

sendo atacado por diferentes ácidos (clorídrico, nítrico e bromídrico), vão sendo obtidos

diferentes lixiviados, cada um de uma paf,te do mineral. Normalmente se usam o terceiro e o

quarto lixiviados, rnas no caso do feldspato , analisado neste trabalho, usou-se apenas o lixiviado

quatro (os outros tendem a dar aproximadamente resultados semelhantes, no caso do feldspato).
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O ataque do pó de rocha total é feito com os mesmos ácidos, em uma bomba de vácuo, à

uma temperatura de 50oC.

Ambos, mineral e rocha total, são passados em uma coluna de resina de troca aniônica,

onde é separado o Pb, que será lido no espectrômetro.

2.3.3.b - Cálculos e constantes envolvidas

A idade Pb-Pb é calculada pelo método isocrônico, que não será utilizado aqui, no

entanto, os parâmetros !r.1, calculado para cada amostra em individual, serão apresentados no

próximo capítulo. Segue a formula, bem como as constantes usadas no cálculo desse parâmetro:

Pr=

onde,

ao tc.pt 
: 9,30? (valor da composição inicial da Terra de 

26Pb/2uPb, medido no troilito de Canion Diablo)

T = idade da Terra (4,55Ga)

t = ¡dade da amostra

¡, : 1,55125x10-t0 (constante de deca¡mento do 23EU)

Os erros das razões correspondem à 2o e estão em porcentagem. Os cálculos também são

efetuados pelo programa Isoplot (Ludwig, 1990).

2.3.4 - Metodologia Sm-Nd

O Sm e o Nd são elementos terras raras leves (LREEs), do grupo 3B da tabela periódica,

formam íons de fofte carga (+3) e têm número atômico elevado (Faure, 1988). Isso faz com que

eles não se difundam facilmente no estado sólido e forneçam um sistema mais estável, do que

das outras metodologias. Além da idade isocrônica, que tem interpretação similar à metodologia

Rb-Sr e por isso não é o alvo desse trabalho, o sistema Sm-Nd oferece a Idade Modelo e a

notação e¡¿, como instruÍientos de estudo, amplamente utilizados nessa metodologia.
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O parâmetro petrogenético eNd, como o de Sr, compara a razão tnicial lr43Nd/t#Nd¡ da

amostra com a do CHUR (reservatório condrítico uniforme), para indicar a fonte que gerou a

rocha. O Nd é um pouco mais incompatível do que o Srq fazendo com que haja maior

concentração de Nd em relação ao Sn¡ em ¡ochas mais evoluídas, ou seja na crosta. Isso ìmplica

em razões Sm/l.ld menores na crosta do que no manto, e cof¡sequentemente, menores razões

totNd/toNd, 
¡á que o to'Nd é fruto do decaimento radioativo do la7sm. Se a razão da amostra, na

época de cristalização da rocþ for maior do que a do manto, o valor de s¡¿ será positivo, com

enriquecimento relativo em la7Sm, indicando que a fonte dessa rocha seria o manto, rico nos

compatíveis. Se a razão for menor, o valor de eNd será negativo, com empobrecimento emlaTSnr,

indicando fonte rica em incompatíveis, a crosta.

O comportamento geoquímico do Sm e do Nd é semelhante, sendo que o evento capaz de

fiacionar signifrcativamente a ¡azão Sm-Nd, é o processo de diferenciação manto-crosta (Sato ef

al., 1995). É esse fato, aliado à baixa difusão desses elementos no estado sólido, que pemite o

cálculo da Idade Modelo, ou seja, da época aproximada em que o magma parental da rocha

estudada diferenciou-se do manto, qualquer que tenha sido a história geológica posterior. A

Idade Modelo consiste na época em que a razão la3Nd/laNd da amostra é igual a do manto. Os

cálculos são baseados em valores para um manto empobrecido em incompatíveis (DM, "depleted

mantle") e não terão valor algum se o manto que gerou a rocha for diferente. Alguns autores,

como Zindler e Hart (1986) propõe vririos tipos de manto, o que contesta os valores de Idade

Modelo.

Apesar do comportamento geoquímico similar do Sm e do Nd, as vezes, durante alguns

processos, pode haver fracionamento entre esses dois elementos, inviabilizando o cálculo da

Idade Modelo em único estágio (Sato, 1998). Rochas enriquecidas em minerais que concentram

seletivamente os terras-raras, ou fruto da mistura entre duas fontes distintas, ou ainda fruto da

fusão parcial de sedimentos heterogêneos, podem dar idades-modelo sem significado geológico.

Para resolver tal problema DePao [o et al. (1991) desenvolveu uma fórmula para calcular

a Idade Modelo em estágio duplo. A necessidade de se realizar o cálculo em estágio duplo é

indicado pelo fator de fracionamento,frnw¿ gue mede o grau de fracionamento de uma amostra.

O valor de frnvN¿ deve estar por volta de - 0,44, ou de uma razão SmA'[d de 0,1 I -¡ 0,02, que

conesponde a valores de /s,n¡¿ entre - 0,54 e -0,34, para rochas granitóides acrescidas em a¡cos

magmáticos. Esse valor foi estimado empilicamente, avaliando-se a distribuição dos dados
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existentes em histograÍn. Desta forma, para amostras com valores de.ß.^o fora desse intervalo,

é necessario o cálculo da idade Modelo em dois estágios.

2.3.4.a - Ataqæ químico

Foram escolhidas 24 amostras de rocha, p¿ua serem atacadas pela metodologia Sm-Nd,

representantes de todos os corpos investigados. O ataque químico também segue os

procedimentos do laboratório do CPGeo. Todas as amostras eram de RT.

Depois de pesadas as amostras recebem o spike e começam a se¡ atacadas. A digestão

química é feita com uma mistwa 2:l de ácido fluorídrico e nítrico e, posteriormente, com ácido

clorídrico. Estando completamente dissolvida (atacada), a amostra tem os elementos separados

com o auxílio de colunas de resina e de pó de teflon. A coluna de resina fornece, separadamente,

os elementos terras-raras e Sr, entre outro que são dispensados. A segunda þó de teflon) separa

os elementos teras-raras, fornecendo separadamente o Sm e o Nd.

Todas as amostras com Nd coletado, também tiveram o Sr, para que possa ser feito o

cálculo de 6sr e 6Nd, pafa uma mesma amostra.

2.3.4.b - Cálculos e constantes envolvidas

A Idade Modelo (Tpy), em único estágio, e o sNd são calculados por um programa do

CPGeo, já a idade modelo em dois estágios é calculada por um programa desenvolvido pelo Dr.

Kei Sato.

O valo¡ de eNd, para qualquer idade, é calculado segundo a formula:

sNd(Ð = €Nd(o) - Q-ßø¡r¿ T sendo que

þ,"n0: ( Sn/Nd "' ) -l
I sm/1.[dcsur

I

le*n,., = ( ''3Nd/'ool.l46¡",n -l ) 10000

| 
-Ì4Ñd/124Nd.,."*

onde

SmNdqHU¡ fto¡¡ : 0, 1967 (Jacobsen e Wasseburg, 1980)
,a3Nd/'onNd.,;*^ = 0,512ó38 (coldstein et aI.,1984\
Q = 25,09 ba-r (parârnetro que insere a constante de desintegração)
(0)=otempoatual
âm = amostra
T = qualquer tempo
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A equação que define o parâmetro eNd, para qualquer idade, é uma reta do gráfico de s¡¿

pelo tempo. O "Â*o é o grau de fracionamento de Sm/l.ld da amostra em relação ao manto

CHUR e pode ser entendido graficamente como a inclinação dessa reta, já que é a constante que

acompanha a variável x (T) (DePaolo et al., 1991). Matematicamente pode ser escrito como a

derivada de sNd em função do tempo (DePaolo, 1988)

ôeN¿ : Qu¿Á'n'¡¿ T
a

A idade modelo Tov é representada graficamente pelo ponto de intersecção da reta, que

define a variação de sNd no tempo, com a parárbola que representa a evolução da razão

'4'Nd/'o'Nd do manto empobrecido, definida por DePaolo (1981). Matematicamente é obtida

igualando-se a equação de rNd, com a de evolução do manto:

e¡ì¿rrr : 0,25T2 - 3T + 8,5 (equação de DePaolo, para evolução isotópica de Nd no
manto empobrecido)

Esta é uma maneira simplificada de se calcular a idade modelo. Segundo Sato (1998), a

diferença entre os resultados obtidos pela formula simplificada e a sem aproximação é pequena,

não passando de aproximadamente I 0 Ma para o Neoproterozóico, 15 Ma para o

Paleoproterozóico e 35 Ma para o Arqueano.

O cálculo da Idade Modelo Tor,.r em dois estágios está definido por Sato (1998) e difere

um pouco da proposta por DePaolo et al. (1991):

rDM _

onde

À = constante de decaimento
DM = valores do manto ernpobrecido
g¡¡ : valores da amostra (hoje)
g : valores estimados, no caso 0,1 I

tots-/to'Ndo" : 9,219

'o'Nd/'4Ndo": 9,5 ¡315
T2 = idade de um ev€nto secundário, que possa ter
fracionado a amostra

A idade de um evento secund¿L¡io pode ser a obtida por umn isócrona Rb/Sr, ou Sm/lrld ou

outros métodos.

I ln {l+
]t
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2.3 - Confecção de mapas

2.4. I - Mapa_deGçe.lagia_Rçg¡ensl

O mapa de Geologia Regional representa uma iírea que se situa entre os paralelos 16o 00'

e 20o 00' e os meridianos 39" 10' e 44" 00', e abrange aproximadamente 170.000 Km2, desde a

Sena do Espinhaço, em Minas Ge¡ais, até o Oceano Atlântico, no litoral do EspÍrito Santo e

Bahia. O mapa compreende a írea de estudo, inserindo-a no contexto geológico regional, e

representa as unidades pertencentes, principalmente, à Faixa de Dobramentos Araçuaí.

Para a confecção deste mapa foram usados as seguintes bases geológicas:

a) Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (Pedrosa Soa¡es e/ al., 1994), escala

l:1.000.000, que, como o próprio nome diz, compreende apenas o Estado de Minas

Gerais.

b) Folha Rio Doce, do Projeto RADAMBRASIL (Silva el a\.,1987), escala 1:1.000.000,

que abrange uma área entre os paralelos 16" 00' e 20o 00' e entre o meridiano 42 00'

e o limite do continente brasilei¡o com o Oceano Atlântico.

c) Mapa impresso em artigo @edrosa-Soares et ol., 1999a), futo tambérl de uma

compilação geológica, eScala l:2.950.000 (aproximadamente). Abrange uma área

entre os paralelos 15" 00' e 21' 00' e os meridianos 44o 00' e 40o lC'

(aproximadamente).

Primeiramente o mapa de Pedrosa-Soares et al. (op. c¡¿) foi ampliado para a escala de

I : I .000.000, para que as informações ficassem na mesma escala dos outros mapas. Em seguida,

foi confeccionado um mapa de compilação em folha vegetal, unindo as informações dos três

mapas, mas prevalecendo as informações do mapa mais recente. A nomenclatura das unidades

adotadas, nesse mapa final, também está de acordo com a divisão proposta pelo mapa citado

(Pedrosa-Soares el al., op. cit.).

Além das informações geológicas, o rnapa apresenta também a localização dos pontos

analisados isotopicamente e descritos na literatura, o que permitiu levar em consideração as

informações de campo, para melhor definir os corpos e unidades compiladas. Sendo assim, foi

possível classificar todos os afloramentos descritos, de acordo com as nomenclaturas propostas
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por Pedrosa-Soares (op. cil.), e inseri-los no mapa final para que a descrição dos pontos ficasse

coerente com a geologia regional.

Estando prcnto, o mapa uegetaì de compilação foi digitalizado no programa AUTOCAD

13, e editado no prograrna CorelDraw 7. Tendo apenas coordenadas geodésicas, não aceitas pelo

AUTOCAD, foi necessiírio criar uma coordenada artificial em centímetros, para permitir a

calibração da mesa e digitalização sem distorção. A escala final de apresentação deste mapa é de

1:1.000.000.

Essa etapa durou todo o período da dissertação, sendo que as últimas modificações do

mapa foram feitas no ano de 1999 e a colocação de pontos compilados continuou até o início do

ano 2000. Dessa forma, o levantamento geocronológicÞ abrange dados recentes.

2.4.2 - Maoa de Geologia Local

O mapa de Geologia Local, inserido no rnapa de geologia regional, representa uma ¿í¡ea

entre os paralelos 17o 55' (aproximadamente) e 18o 50' e os me¡idianos 41o 00' e 43o 00'. Essa

¿írea tem aproximadament e 2400 knÊ, formando três retângulos. O mapa é a junção das folhas

Itambacuri, Santa Maria do Suaçuí e uma parte da Folha Mucuri, na escala 1:100.000, mapeadas

por r¡ma equipe da CPRM-MG, ainda inédito, como visto anteriormente. Além dessas folhas,

ainda foram usadas partes das folhas topográficas (na mesma escala das anteriores) Teófilo

Otoni, Ataléia, São Sebastião do Maranhão e Guanhães, cuja geologia foi retirada do mapa

regional.

O processo de construção do mapa foi o mesmo que o utilizado para o Mapa de Geologia

Regional, mas com um p¿rsso à mais. Para dig italiml I mapa no AUTOCAD é preciso "calibrar"

a mesa digitalizador4 ou seja colocar as coordenadas em UTM, ou cria¡ um outro sistema de

coordenadas, para que a figura seja referenciada e permita a junção das folhas, como já foi citado

anteriormente. Neste caso, optou-se por trabalhar com as coordenadas em UTM, o que facilitou a

obtenção das coordenadas dos pontos amostrados. Contudo, as folhas ltambacuri, Santa Maria do

Suaçuí, São Sebastião do Maranhão e Guanhães têm meridiano central diferente das folhas

Mucuri, Teófilo Otoni e Ataléia, o que implica em coordenadas UTM não consecutivas. Sendo

assinl esses dois conjuntos, com meridianos diferentes foram digitalizados separadamente e

depois unidos. A união foi feita utilizando o programa "Idrisi 2.0 for Windows".
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Após essa junção, o mapa foi editado no programa CorelDraw 7, como o mapa de

geologia regional.

2,5 - Compilação de dados Geocronolégicos

Após ser defìnida a área de abrangência do mapa de Geologia Regional, onde estariam

inseridos os pontos datados, iniciou-se a pesquisa bibliográfica de trabalhos que tivessem dados

geocronológicos da ¿írea escolhida. Foram separadas algumas bibliografias iniciais, que serviram

de base para a construção das tabelas, pois também representavam compilações. As informações

sobre os pontos I a 88 estão baseadas em Siga Jr. (1986), sobre os pontos 89 a 129, em Silva e/

al. (1987) e sobre os pontos 130 a 198, em Pereira et al. (inédito). Toda a bibliografia original foi

consultada, permitindo a correção de alguns erros e atualizações de alguns dados, segundo

cálculos com novas constantes (Steiger & Jäger, 1977), principalmente das idades K-Ar

publicadas antes de 1977 (e.g. Cordani, 1973;Herz, 19611'Herz, 1970).

Dados inéditos de relatório (Siga Jr. & Cordani, 1982) do Projeto RadamBrasil (Folha

Belo Horizonte) são aqui também apresentados e discutidos de modo integrado com os dados

computados e outros dados novos obtidos.

O fato da maioria dos dados ter sido processada no CPGeo, facilitou a procura, nos

arquivos, dos respectivos números de separação, averiguação dos dados publicados e obtenção

dos erros de cada amostra tratada, já que algumas publicações não continham essa informação. O

erro das análises é fundamental para o recálculo das idades e reinterpretação da história

geológica.

Deve ser comentado ainda que a qualidade das análises variou com a modernização

tecnológica, nas últimas duas décadas e, pofanto, obviamente será dado maior importância aos

dados mais novos.

Este item trata de urna das partes mais importantes e volumosas deste trabalho. Foram

compilados 256 pontos, somando mais de 570 análises químicas. As metodologias K-Ar e Rb-Sr,

com maior volume de dados, tanto pelo número de pontos, quanto pelo de aruilises, são também

as mais antigas no Brasil (Fig. 2.1).

A apresentação dos dados compilados (Apêndices 4 a 8) está dividida por unidade, para

facilita¡ a reinterpretação. Apenas na tabela geral (Apêndice 2), onde aparecem os pontos com as

unidades geológicas da referência e os métodos geocronológicos empregados, é que não há essa

20



separação de granitos e encaixantes. Na figura 2.2 pode-se observar a distribuição de pontos por

unidades geológicas.

Os pontos 87,178 e 180, situados fora da área de compilação, foram inseridos no mapa

de geologia regional. Os outros pontos foram plotados nos locais indicados pelas referências

bibliográficas.

A maior dificuldade encontrada foi com relação à nomenclatura dos diversos corpos da

ánea. Cada autor, em diferentes épocas, coloca nomes diferentes para um mesmo corpo, tanto

para os granitos, quanto para o embasamento e os metassedimentos. Isso em parte é reflexo da

evolução dos conhecimentos, e em parte, fruto de um mapeamento mais ou menos detalhado. Foi

feito, então todo um trabalho de atualização das nomenclaturas, baseado na descrição de campo e

na evolução da informação geológica representada nos mapas. Na descrição das unidades (cap.

3), no entanto, serão comentadas apenas as nomenclaturas principais descritas na literatura.

400
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Fig. 2.1 - Dishibuição de análises e pontos compilados, por metodologia
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3 - cnor,ocrA E GnorEcrôNlc¡.

3.1 - Ärcabouço Geotectônico

No cen¿irio geotecrônico, a ¿irea de estudo se situa no leste da Plataforma Sul-Americana

(Fig. 3.1), onde afloram rochas Neoproterozóicas e rochas mais antigas retrabalhadas,

pertencentes à unidade geotectônica chamada de Cinturão Móvel Araçuaí (Almeida, 1977). O

termo Araçuaí compreende todo o cinturão orogênico (ou faixa) situado entre o Cráton do São

Francisco e a Costa Atlântica brasileira (TrompeÍe, 1994), gendo durante o evento Brasiliano

(650-500Ma). Trata-se de um cinturão de dobramentos e empuffões, que cavalgam sobre a

porção oriental da cobertura cratônica (Pedrosa-Soares & Oliveira, 1997).

O desenvolvimento do cinturão Araçuaí associa-se geneticamente à aglutinação do

Supercontinente Gondwana no Neoproterozóico Superior, resultado da colisão dos Crátons do

Congo e São Francisco e o fechamento do Oceano Adamastor-Brasilide (e.g Dalziel, 1997;

Pedrosa-Soares et a|.,1999a). O Cráton do Congo e uma parte do orógeno gerado, estão, hoje, na

África, onde a contra parte da FA é o Cinturão (ou Faixa) Congo-Oeste (e.g. Trompette, 1994;

Pedrosa-Soares et al., 1992; Brito-Neves & Cordani, 1991). A maior parte deste orógeno

Neoproterozóico está no Brasil.

Serão tratadas neste trabalho as unidades pertencentes à Plataforma Sul-Americana, ou

sej4 à Faixa Araçuaí (FA) e ao Cráton do São Francisco (CSF).

O limite norte da FA é o proprio CSF com as rochas apresentando vergência tectônica

para este antepais. Pedrosa-Soares & Noce (1998) definem como limite sul da Faixa Araçuaí, a

ponta sudeste do CSF, indicada pelo paralelo 2loS, onde ocorre uma inflexão das tendências

estruturais. Ou seja, de 15"S, mais ou menos, até o paralelo 2loS, ocorre a FA, com direções

estruturais NNE ou N-S, e desse paralelo para sul, ocone o Cinturão Ribeir4 com direções

estruturais NE. Segundo Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos (1999), esses dois cinturões

são segmentos longitudinais do mesmo sistema orogênico.

A faixa de dobramentos Araçuaí apresenta vergência centrífuga das estrutüas geológicas

e metamorfismo centrípeto, ou seja, ¿¡s vergências são em direção aos crátons, a partir do centro

do orógeno, enquanto que o grau metamórfico aumenta em direção ao centro do orógeno.

(Pedrosa-Soares et al., 1999a)



Os sistemas orogênicos são divididos em dois domínios tectônicos, o extemo (proximal)

e o interno (distal) ao orógeno (e.g Brito-Neves, 1995). Desta forma, o cinturão Araçuaí-Congo

Oeste também foi dividido em domínios (Fig. 3.2) (ø.9. Trompette, 1994; Siga Jr, 1986; Pedrosa-

Soaes ¿f al., 1999a), sendo que o intemo está todo no Brasil e o extemo está nos dois

continentes, no B¡asil e na Áûica. Ou seja, a FA é a única que contém os dois domínios

tectônicos desse orógeno e a Faixa Congo-Oeste representa apenas a parte africana do domínio

e)ftemo. Ambos os domínios (intemo e externo) expõem tanto as rochas do embasamento

policíclico, como as supracrustais da própria FA.

O domínio extemo tenL grosseiramente, a forma de um arco simétrico e fica mais

próximo aos crátons. Apresenta dobras de empurrão'que envolvem o embasamento Arqueano-

Paleoproterozóico e as supracrustais (Uhlein & Trompette, 1997). O metamorfismo va¡ia de

xisto verde a anfibolito. Segundo Trompette (199$, "a parte extema é de largura variável e é

composta por metassedimentos, que têm aumento de metanorfismo e deformação em direção ao

centro do Cintwão dobrado, e por nappes compostas de embasamento policíclico."

O domínio intemo, ou central (Pedrosa-Soares et al., 1996) é a iaea que se forma

internamente ao arco do domínio externo e no qual ocorre o plutonismo granítico

Neoproterozóico. Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (1999), dividem o domínio interno

em setentrional e meridional, sendo que no meridional há predominância de transcorrências e

cisalhamentos, enquanto que no setentrional, de empunões e estruturas em flor. O metamorfismo

apresenta maior grau do que no domínio extemo (Uhlein & Trompette, 1997). Segundo

Trompette (1994), a parte axial (intema) do sistema orogênico AraçuaiCongo-Oeste, localizada

no Brasil, 'tonsiste de metassedimentos altamente metamorfisados e granitóides e migmatitos

pan-africanos (brasilianos) que, na região sul, são substituídos pelo embasamento policíclico,

provavelmente por causa da alta taxa de epirogênese e erosão."

3.2 - Geologia

O contexto geológico da FA, leste do CSF, compreende o embasamento policíclico e a

faixa dobrada propriamente. A infra-estrutura policíclica engloba núcleos arqueanos e

paleoproterozóicos, incluindo remanescentes de greenstone belts, bem como supracrustais

paleoproterozóicas e granitos. A FA compreende as supracrustais da mesma e os granitos

neoproterozóicos, como já foi dito.
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Serão descritas, a seguir, as unidades representadas no mapa de Geologia Regional

(Anexo 2) e, consequentemente, no mapa de Geologia Local (Anexo l). As descrições e divisões

geológicas seguem o proposto por Pedrosa-Soares et al. (1999a).

3.2.1 - Faixa de Dobramentos .Araçuaí

A FA é composta por metassedimentos (supracrustais) e granitóides neoproterozóicos. A

maioria dos autores considera esse orógeno exclusivamente ensiálico, ou quase totalmente, pois

se desenvolve sobre um antepaís Arqueano e Paleoproterozóico. Este antepaís é composto por

rochas dos Complexos Guanhães, GouveiA Porteirinha, Mantiqueira e Juiz de Fora e peios

metassedimentos do Supergrupo Espinhaço.

Porén¡ Pedrosa-Soares et al. (199O) descreveram uma associação metavulcano-

sedimentar (ûícies Ribeirão da Folha), interpretadas como de assoalho oceânico, com lascas de

metaultrar¡uífica, que evidenciam a presença de um subsÍato simático para a FA (Pedrosa-Soares

& Oliveira, 1997).

3.2.1.1 - Suoracrustais

As Suptacrustais Neoproterozóicas de mais alto grau metamórfico são as que estão no

domínio intemo da FA e são denominadas de Complexos Paraíba do Sul e Jequitinhonha. Já as

de grau metamórfico mais baixo, Grupos Macaúbas e Rio Doce, estão no domínio externo.

3.2.1.la - Complexo Jequitinhonha

O Complexo Jequitinhonha (CJQ) a que se refere este trabalho está localizado na parte

nordeste do mapa de geologia regional (anexo 2) e foi definido pela primeira vez por Almeida &

Litwinski (1984). Siga Jr. (1986) denominou esse conjunto de Rochas Migmatíticas do Setor

Oriental. Esse complexo engloba o que Pedrosa-SoaÍes et al. (1994) chamaram de Complexo

Jequitinhonha e parte do que chamaram de Juiz de Fora Kinzigítico. O Projeto RadamBrasil

(Silva ef al., 1987) não separou as rochas dessa unidade das do Complexo Paraíba do Sul (ítem
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3.2.1.1b), apenas diferenciou os xistos e quartzitos, dando o nome de Grupo Almenara. Pinto e¡

al. (1997), chamam as rochas do Complexo Jequitinhonha de Complexo Gnáissico-kinzigítico,

que engloba também as rochas do Complexo Paraiba do Sul. Recentemente, essas rochas foram

separadas tanto do Complexo Paraíba do Sul (e.g. Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos,

1999; Pedrosa-Soares e, ol, 1999a), apesar de serem consideradas estratigraficamente

equivalentes (Pedrosa-Soares & Wiedemann, op. cit.), como do Juiz de Fora (ver resumo das

no menclatr¡ras na tabela 3.1).

As rochas desse complexo consistem de kinzigitos, biotita gnaisses com granada,

sillimanit4 cordierita e grafite em quantidade va¡iáveis, intercalados com gnaisses ricos em

grafite e algum quartzito, leptinito e granulito cálcio-silicático. Essas seqüências são

interpretadas como pelitos marinhos (de arcósios a grauvacas) junto com pelitos carbonáceos,

depositados como lama preta em ambiente sob condições redutoras (Pedrosa-Soares e

Wiedema¡rn-Leo nardos, op. cit.).

Estruturalmente predominam as direções NE, com mergulho alto para SE (Silva et a/.,

1987); mas ocorrem também feições N-S e NNW. No setor mais oriental dessa unidade

aparecem, bastante evidentes, direções NW com mergulho para SW (Siga Jr, 1986). Dobras

isoclinais geram uma foliação paralela ao acamamento inicial, correspondendo à primeira fase de

deformação (Silva et al., 1987). Posteriormente ocorrem dobramentos que variam de aberto a

fechado, geran¿o uma foliação plano-axial.

Os dados geocronológicos existentes (Tabela 3.2), em especial as idades modelo Sm-Nd

Tnv entre 1.3 e 1.7 Ga (Sato, 1998; Celino, 1999), indicam uma mistura de fontes

Paleoproterozóicas e mais jovens (Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos, 1999). As idades

Rb-S¡ e K-A¡ entre 640 e 590 Ma (Siga Jr. 1986; Litwinski, 1985; Cordani, 1973; Brito Neves et

a/., 1980) retratam o envolvimento da FA na deformação e metamorfismo brasiliano. As razões

iniciais de Sr indicam retrabalhamento de rocha crustal. Existe um dado U-Pb (Siga Jr, op. cit.),

em zlrcão dos gnaisse kinzigíticos, cuja idade é de 590Ð8 M4 interpretada como a época em

que oconeu a formação da principal paragênese dessa rocha e dos zi¡cões.



TABELA 3.1 - Resumo das principais nomenclaturas das ¡ochas da infra-estrutu¡a e supracrustais da Faixa Araçuaí

N)\¡

JF = Juiz de Fora (C = chamockítico e K: kinzigítico); CJ: Complexo Jequitinhonha; Pré-e = Pré-Cambriano
=I ^trñlÊYô 

liñ= gns = gaissel CP = Complexo Pocrane; CPS =



Tabela 3.2 - Resumo dos dados geocronológicos do Complexo Jequitinhonha

rocha Rb-.Sr Ri K-Är Sm-Nd (TDM) U-Pb

gnalsse 590t35 Ma (6'

640t45 Ma (7'.

586113 Ma (21

640f70 Ma (61

0,709

0,707

0,7t84

0,717

de 47013 I a 543122 Ma

(2,6,8)

1,3 a I,7 Ga (*) s90t28 (2

Kinzigito de 477130 a 539tóó Ma (8)

xlsto de 550t34 a 695140 Ma (8)

., 1 (7) Silva et al., I no

3.2.1.1b - Complexo Gnáissico Kinzigítico

O complexo Gnáissico Kinzigítico se situa na extremidade setentrional do mapa de

Geologia Regional (Anexo 2), próximo à costa Atlântica. Inicialmente essas rochas eram

inseridas no contexto do complexo Paraíba do sul (e.g. Machado Filho et at., l9B3; silva et at.,

1987) e, posteriormente, Pedrosa Soares ef al. (1994) chamaram essa unidade de kinzigitos do

Complexo Juiz de Fora. O problema é que essas rochas não se encaixam na definição do

Complexo Paraíba do Sul (Ebert, 1968), nem na do Complexo Juiz de Fora, que seriam rochas

mais antigas e ortoderivadas. Por se tratar de um grande pacote de rochas paraderivadas, de idade

Neoproterozóica, optou-se por chanui-las de Complexo Gruiissico Kinzigítico, em conformidadc

com Pinto et ol. (1997) (ver Tabela 3.1).

Pedrosa-Soares & 'Wiedemann-Leonardos (1999), consideram o Complexo Gnáissico

Kinzigítico uma seqüência de margem passiva Neoprot erozóic4 estratigraficamente equivalente

ao Complexo Jequitinhonha (item 3.2. 1 I a).

Segundo Pinro et al. (1997), as rochas gnáissicas kinzigíticas apresentam foliações

orientadas a NE, com mergulhos variando entre 45o e 75" para SE. As foliações são dadas pelo

bandamento gnáissico-migmatítico, que é afetado por esforços compressivos, evidenciados por

dobras fechadas (Silva et al., 1987). Há também dobras com padrão em laço, o que evidencia

redobramentos (Pinto el al., 1997), com eixos paralelos (Hasui & Costa, 1992). A lineação

mineral também está orientada a NE. Alguns autores defendem a existência de uma deformação

anterior a essa que gera o bandamento gnáissico (ur Machado Filho et al., 1983), mas ainda não

está claro se essas deformações são anteriores ao Brasiliano, ou se estariam afetadas por uma

etapa tardi-brasiliana (Pinto et al., 1997).
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O Complexo Gnáissico Kinzigltico corresponde a gnaisses kinzigíticos bandados ou

migmatizados, na verdade a rochas sedimentares metamorfisadas no fácies anfibolito alto a

granulito. Pedrosa-Soares et al. (1999a) dividem essas rochas em duas unidades: uma em que

domina o f;lcies anfibolito, e inclui gnaisses, kinzigitos, gnaisses ou xistos ricos em grafite,

sillimanita-quartzito granulito calcio-silicático paraderivado, leptinito, rn:ármores calcíticos e

dolomíticos e ortoanfibolitos (ambiente redutor, pela presença de enxofre e grafite nos

mármores); e outra onde domina o fácies granulito. Esta contem granulitos charno-enderbíticos,

localmente com granada, ou intercalados com gnaisse com porfiroblastos de feldspato e granulito

calcio-silicático, gnaisse anfibolítico, þtinito e gnaisse com granad4 sillimanita e cordierita.

Pedrosa-Soares et al. (1999a), atribuem ao Complexo Gnáissico Kinzigítico dois

ambientes ma¡inhos: o primeiro seria proximal, com grande contribuição de material

siliciclástico intercalado com carbonatos; o segundo seria distal pelítico, representando

predominantemente por gnaisses peraluminosos com camadas ricas em grafite e lentes cálcio-

silicáticas, variando para ambiente ma¡inho profundo com contribuições wlcânicas (ocorrências

de ortoanfibolitos e leptinitos, intercalados com os kinzigitos).

Existem poucos dados geocronológicos nessa unidade, na area de estudo. As idades Rb-

Sr são da o¡dem de 510 Ma mais ou menos, indicando o metamorfismo durante o Brasiliano de

rochas prévias. Dados K-Ar erÍre 460 e 600 Ma sinalizam novamente o envolvimento com a

orogênese brasiliana. Segundo Sato (1998), existem ainda duas idades modelo Sm-Nd T¡¡a umn

por volta de 1.4 Ga e outra de 1.8 Ga, em paragnaisses, situados fora do mapa de compilação.

próximos à cidade de Vitória. Existem algumas idades Rb-Sr (Cordani et al., 1973) e U-Pb

(Delhal ef al., 1969), atribuídas ao Complexo Pa¡aíba do Sul, mas que são geogtafìcamente e

geologicamente mais condizentes com o contexto atual do Complexo Juiz de Fora (Tabela 3.3).

Tabela 3.3 - Resumo dos dados geocronológicos do Complexo Gnáissico Kinzigítico

rochs Rb-Sr Ri K-Ar Sm-Nd (TDM)

gnalsse 507130 Ma (7 0,7137 de 45717 a 60218 Ma (E) 1,3 e 1,79 Ga(27)

lva et al., 1987', (8)
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3.2.1.1c - Grupo Macaúbas

O Grupo Macaúbas ocupa a parte central do mapa de geologia regional (Anexo 2). A

subdivisão desse Grupo varia de autor para autor. Segundo a subdivisão proposta por Pedrosa-

Soares el al. (1999a), essa unidade é dividida em um subgrupo proximal e um distal. Esses

subgrupos englobam todas as unidades propostas na divisão estratigráfica de Noce et al. (1997),

com exceção da Formação Capelinha (ver adiante). Ocorre ainda uma unidade correlata à porção

distal, chamada de Grupo Dom Silvério (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 1999).

Estruturalmente, as rochas do grupo Macaúbas possuem direções preferenciais NE, sendo

ainda observada uma deformação posterior, gerando uma clivagem de crenulação NNW-NE

(Siga Jr, 1986).

A unidade proximal do Grupo Macaúbas é composta por depósitos pré-glaciais e glaciais.

A seqüência pré-glacial marca o estágio de rift continental da bacia Macaúbas e é representada

por quaftzitos, filitos, metaconglomerados, metassiltitos e metadolomitos, das Formações Peixe

Bravo, Duas barras e Domingas, depositados em ambiente que varia de fluvial a marinho raso. A

seqüência glacial, consiste de metadiamictitos, quartzitos e filitos, da Formação Serra do Catuni,

que representa um depósito glacio-litorâneo. Ocorrem ainda as rochas das Formações Nova

Ar¡rora e Chapada do Acauã, caracterizadas por metadiamictitos interdigitados por quartzitos e

raros filitos, ricos em hematitas (formações ferríferas sedimentares), e ritmitos de quartzitos e

metapelitos. Essa seqüência foi depositada por corridas de detritos e turbiditos, caracterizando

uma seqüência glacio-marinha extensiva e marcando a transição de um estágio de rift para

margem passiva. (Noce ef a1.,1997).

Na unidade proximal o metamorfismo grada de fácies xisto verde baixo para alto. Idades

U-Pb em zircões detríticos, dos diamictitos dessa unidade proximal (Formação Sena do Catuni,

antiga Formação Terra Branca), limitam a idade m¿íxima da sedimentação glacio-marinha por

volta de 950 Ma e também indicam fontes arqueanas e paleoproterozóicas (Pedrosa-Soares øt

al.,t999b).

A unidade distal do Grupo Macaúbas, denominada de Formação Salinas, é caracterizada

por sedimentação de margem passiv4 que representa uma seqüência de transgressão, depositada

depois do final da glaciação. Essa Formação inclui duas unidades: uma turbidítica de mar

profi.rndo com areia e lama, composta por monótona sucessão de quartzo-mica xisto, com

intercalações de metagrauvacas, rochas cálcio-silicáticas, metaconglomerados e xistos grafitosos;

a outra é uma unidade wlcano-sedimentar distal, chamada de Fácies Ribeirão da Folha, que
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inclui pelitos de mar profundo metamorfisados, metacherts, sulfetos maciços, formações bandada

de ferro e ortoanfbolitos conespondendo a basaltos de fundo oceânico.

O metamorfismo grada de facies anfibolito baixo a intermediario. A idade Sm-Nd

isocrônica (em rocha total) obtida nos ortoanfibolitos, da Fácies Ribeirão da Folha, é 816t72 Ma

(Tabela 3.4) (Pedrosa-Soares et al., 1992). Idades Modelo Sm-Nd Tnv (em rocha total),

calculadas para os orto-anfibolitos e metaultramáficas da Formação Salinas, variam entre 0,97 a

1,85 Ga, com aNd(8r6Mr) positivos de 3,4 a 5,0 (Tabela 3.4).

O Grupo Dom Silvério, na concepção de Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos

(1999) e Pedrosa-Soa¡es el al. (1999a), representaria um ralno meridional da Formação Salinas.

Essa interpretação é apoiada pelo padrão de anomalia magnética que é contínuo entre essas duas

unidades, conforme o mapa proposto por esses autores, colocando ambas as unidades sob mesma

simbologia. No Grupo Dom Silvério, como na Formação Salinas, oconem quartzo-mica xistos,

quartzitos femrginosos, xistos grafitosos e rochas metabásicas e metaultrabásicas (Machado

Filho, ef al., 1983), ca¡acterizando similarmente o ambiente distal, com possível representação

de unidades de fundo oceânico. Os xistos pelíticos indicaram idade Sm-Nd (isócrona mineral) de

549 Ma (Brueckner et al., 1998), ratificando o metamorfismo regional brasiliano. A idade

modelo Tnv (Sm-Nd), em rocha total, para esse mesmo xisto, é de 2,2 G4 sugerindo uma fonte

Paleoproterozóica para os sedimentos (Brueckner e/ a/., op. cit.) (Tabela 3.4).

A Formação Capelinha é composta por uma unidade inferior, formada por uma sucessão

de xistos e quartzitos, com algum xisto grafitoso, e uma superior, formada por quartzitos (Grossi

Sad, et al., 1993). Corresponde a um ambiente marinho plataformal, com ¿ireas confinadas, onde

se acumularam os protólitos orgânicos dos xistos grafitosos.

Segundo Grossi Sad et at. (op. cit.), a Forrîação Capelinha corresponde à unidade

superior do Grupo Macaúbas, mas muitos autores (Noce et al., 1997;' Pedrosa-Soares & Olivei¡a,

1997) preferem separá-la desse grupo, pois possuem polaridade sedimentar distinta. Além disso,

os quartzitos da Formação Capelinh4 caracteristicos de mar raso, repousam sobre as associações

wlcano-sedimentares da Formação Salinas, onde deveriam aparecer sedimentos distais (Noce et

al., 1997). As duas unidades são metamorfisadas no fücies anfibolito.

Segundo Pedrosa-Soa¡es (1995), a Formação Capelinha representa o estágio inicial de

fechamento da bacia Araçuaí, quardo ocome a formação de um prisma acrescion¿irio. Esse

prisma recebeu sedimentos da placa cavalgante (Bloco Guanhães ou Cráton do Congo) e não do

setor oriental do CSF (Pedrosa-Soares & Olivei¡a, 1997).
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Diques pegmatíticos dos metassedimentos Salinas, com 470-500 M4 simbolizam a época

pós-tectônica. Existem também idades U-Pb (90612 Ma) e Sm-Nd (idade modelo entre 1,55 e

1,63 Ga) em metabásicas relacionadas ao início da deposição do grupo Macaúbas (Tabela 3.4).

(33) Abreu, l99l; (36) Pedros-Soarcs et ql-, 1999b; * Brueckn€r et al., 1998.

abreviaçöes no Apêndice 3

3.2.1.ld - Grupo Rio Doce

O Grupo Rio Doce na concepção deste trabalho expõe-se na parte centro-sul do mapa

(Anexo 2). Essa unidade, primeiramente descrita por Barbosa et al. (1966), no médio Rio Doce,

inclui parte do que Silva et al. (1987) chamaram de Gnaisse Piedade e parte do Complexo

Poc¡ane. Pedrosa-Soares et al. (1994), por suas vezes, incluíram as rochas do grupo Rio Doce

nos gnaisses e anatexitos da Formação Salinas (Tabela 3.1).

Apesar de estar subdividido em duas formações (São Tomé e Tumiritinga), optou-se por

não separá-las no mapa de compilação, por questão de simplifrcação. No geral o Grupo Rio Doce

é composto por quartzo-mica-xistos, gnaisses, quartzitos, cálcio-silicáticas e anfibolitos, sendo

que a Formação São Tomé (inferior) compreende quartzitos, xistos e cálcio-silicáticas e a

Formação Tumiritinga (superior), compreende principalmente biotita xistos e gnaisses (Pinto et

al.,1997).

Tabela 3.4 - Resumo dos dados geocronológicos do Grupo Macaúbas

(2) Sigâ Jr., 1986; (s) Silva
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O metamorfismo varia de fiíoies xisto-verde a anfibolito, mas mesmo assim é possível

reconhece¡ feições turbidíticas (Pedrosa-Soares øf al., 1999a). Segundo Pedrosa-Soares e

vy'iedemann-Leonardos (1999), o Grupo Rio Doce é correlato à Formações salinas e capelinha.

Não há dados geocronológìcos nas rochas do grupo Rio Doce, na ¿irea de compilação e

sendo essa nomenclatura pouco utilizada entre os pesquisadores da região sul de Minas Gerais, a

compilação geocronológica fora da área do presente trabalho foi dificultada. Existem dados K-A¡
(Machado Filho ef al., 1983), em quartzito e gnaisse do Complexo Pocrane (Tabela 3.5), que

podem ser interpretados como do Grupo Rio Doce, pela localização desses pontos no mapa de

Pedrosa-Soares et al. (1999a). Esses dados indicam idades entre 420 e 620 lúa. Da mesma

forma, metabrásicas, antes pertencentes ao Complexo Juiz de For4 foram inseridas no contexto

do Grupo Rio Doce e mostram idades K-Ar (Machado Filho e¡ al., 1983) que variam desde

462!23 Ma (em biotitas), até 1570+80 Ma (em anfibolios), passando por idades intermedi¿irias

de 788138 Ma (em plagioclásio). Possivelmente retratam diferentes estágios de incorporação de

algônio em excesso.

Estrutural-rnente, as foliações impressas no Grupo Rio Doce variam de direções N-S, para

NE (Pinto et al., 1997). As direções das lineações minerais variam de SE a NE, sendo quase E-

W. Além disso, ocorrem também feições que indicam dobras em bainha (Pint o et al., op. cit.).

Tabela 3.5 - Resumo dos dados geocronológicos do Grupo Rio Doce

rochas K-Ar
quartzitos entje 420 e 620 Ma

metabásicâs 462123 Ma (em biotitâ)

788138 (em plagioclásio)

1570180 (em anfibólio)

de

3.2.1.1e - Grupo Bambuí

Alguns autores (e.g. Babinski et al., 1999) consideram o Grupo Bambuí, juntamente com

o Grupo Macaúbas, formadores do Supergrupo São Francisco. Outro autores (e.g Pedrosa

Soares ¿/ al., 1999a), só chamam de cobertura sedimentar cratônica (Tabela 3.1). Essa unidade

aparece muito subordinadamente no mapa de geologia regional (Anexo 2).
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As rochas que caracterizam esse grupo são sedimentos que formam a cobertura

Neoproterozóica do cráton do São Francisco. A sedimentação se inicia com a deposição de

diamictitos e tilitos e passa à arenitos calcários, dolomitos, siltitos, argilitos, folhelhos e nìargas.

Os diamictitos seriam restos de depósito das geleiras Neoproterozóicas, dispersos em vales do

paleocontinente e posteriormente recobertos pela sedimentação do mar epicontinental Bambuí

(Pedrosa-Soares et al., 1994).

Segundo Trompette (199\, a idade de deposição do supergrupo São Francisco deve ser

mais antiga do que 695+12 Ma (Rb-Sr em rocha total), idade atribuída à primeira diagênese

(Thomaz e Bonhomme, 1979). A metodologia Pb-pb em rochas carbonáticas oferece uma

isócrona em rocha total de 686+69 Ma (Babinski et al., 1999), interpretada como a idade mínima

de deposição. Nesse mesmo trabalho, Babinski er at. (1999) mostram outras idades que sugerem

uma deposição mais antiga, para esses carbonatos, entre 1050 e 900 Ma. Esse intervalo está de

acordo com os valores apresentados para a deposição do supergrupo una, equivalente do são

Francisco no Estado da Bahia, por Trompette (1994).

Babinski et al. (op. cit.) também corroboram com a possibilidade da deposição da base do

grupo Bambuí ter iniciado por volta de 900 Ma ou 780 Ma. pois colocam que o empobrecimento

em l3c, nos carbonatos do grupo Bambuí, indicariam que a deposição ocorreu durante ou logo

após um evento glacial.

Foram encontrados apenas dois afloramentos referentes ao gn¡po Bambuí, na ¡í,rea de

compilação, que são correspondentes aos pontos 178 e 262. os dois conjuntos de amostras

compilados não forneceram nenhuma idade, apesar de terem sido analisados pela metodologia

Pb-Pb, e por isso não serão discutidos neste trabalho (capítulo 4).

3.2.1.lf - Suíte Fundão

São diabásios que oco''em como diques, na parte sudoeste do mapa de compilação

(anexo 2). Há apenas idades K-A¡, em plagioclásio, de 174+6 Ma, e em rocha total, de 172+g

Ma. Essas idades são as mais novas apresentadÍrs e estão relacionadas ao quebramento do

Gondwana.
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3.2.1.2 - Rochas Granitóides

Os granitos Neoproterozóicos da FA têm sido amplamente estudados, com o intuito de se

reconstruir as etapas magmáticas da orogenia Brasiliana. Por meio de mapeamentos de detalhe,

apoiados por idades u/Pb e PbÆb, cinco suítes graníticas (de G-1 a G-5)foram identificadas (e.g.

Pedrosa-Soares & wiedemar¡n-Leonardos, 1999; Pedrosa-s oares et al., 1999a; pedrosa-soares e/

al., 1997' Noce el a/., 1999).

O mapa apresentado no anexo 2 adota essa nomenclatufa para os granitos, em

conformidade com a cartografia proposta por Pedrosa-Soares & wiedemann-Leonardos (1999) e

Pedrosa-soares et al. (1999a). A descrição detalhada dos corpos será feita no capítulo 4, no qual

se encontram os dados referentes aos trabalhos desenvolvidos nessa dissertação.

Tectonicamente as suítes G- I e G-2 são relacionadas ao estágio pré a sin-colisio nal (625-
575 Ma) da FA, enquanto que a suíte G-3 é associada ao estágio tardi a pós colisional (525-560

Ma), acompanhando o relaxamento do encurtamento crustal (pedrosa-soares et al., 1999a). As

suítes G-4 e G-5 associam-se à fase final do colapso orogênico da FA. Essa fase final marca o

reinício dos episódios magmáticos, após um período de quietude da atividade magmática,

durante um periodo de relaxamento tectônico por todo o cinturão, que durou de 560 Ma até 535

Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, I 999).

A tabela 3.6 sumaria a terminologia mais recente aplicada aos granitos da FA.

Tabela 3.6 - Evolução das nomenclaturas dos granitos

Este trabâlho :edrosa-Soåres ¿t a/. 199r P€drosâ-Soares ¿, ¿r. 1999 Diversos

Suite G- I cranitóides

sin-tectônicos yl

Suíte G-l: ca¡i¡éia. são viror, Bråsilàndis,

Pescador, GuåratÂi¿, Estr€la-Munìz Freire

Suíte Galiléia

(Nålini. 1997)

Suite G-2

S;ite õ:3-S

Gr Urucum 7U Suíte G-2: BurÂnhém, Montånhs, Nanuquc,

Sõo Paulinho, Urucum e Ataléiå

Suíte Urucum

(Nalini, 1997)

iui,i;"*-;ù;rff
Suíte G-3-l Gr. Sin-tectônicos yl Suite C-3-l: Ihgimirim, cuarstinga, Lagoa

lÊtå, Rubim, Salomâo € Sto. Antonio do Jacint

Suíte G-4 granitos tardi a

pós tectônicos T

iuite C-4: cel. Muta.l(atþré, Mangebeims,

Sta. Roså

Suíte G-5 granitóides

s¡n-tectônicos

Suíte G-5: Sutre Aimor€s, Caladão, pe

Paraiso, P€dra Àzu¡ € Sra. Angélica

Suíte Aimorés e Suíte

Santa Angélica

(Machado Filho ¿r ¿1., 1983 )
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3.2.1.2a- Suíte G-1

Segundo Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (1999), os corpos dessa suíte recebem

localmente os nomes de Brasilândia, Estrela-Muniz Freire, Galiléia, Guarataia, Pescador e São

Vítor (Tabela 3.6). Trata-se de corpos batolíticos de granodioritos e tonalitos foliados. Em alguns

corpos, hl evidência de migmat2ação (Nalini, 1997). O granito Pescador possui xenólitos de

supracrustais do Grupo Rio Doce. Em alguns afloramentos do granito Brasilândia aparecem

feições de magma "mingling", evidenciando a natvleza crustal híbrida desses corpos.

Geoquimicamente, essas rochas são formadas por magmas cálcio-alcalinos e

metaluminosos à levemente peraluminosos, gerados em ambiente de arco-r,r,¡lcânico (Pedrosa-

Soares el al., 1999a). Noce ef a/. (1999) inferem que esses corpos são granitos tipo-I, pré a sin-

tectônicos.

Idades U/Pb em zircões, para os plútons Estrela-Muniz Freire e Galiléia (Söllner e/ a/.,

1991;Nalini, 1997), respectivamente são 580+201-6 Ma e 594+6 Ma. Idades Pb-Pb (Noce e/ a/.,

1999), por evaporação de zircões, foram obtidas nos plútons Brasilândia, São Vitor e Guarataia,

como subsídio para os estudos nessa dissertação, dando valores de 59513 M4 576+5 Ma e

57 5!2 Ma, respectivamente. O plúton de Pescador foi datado pela mesma metodologia e

forneceu idade de 57614 Ma (Noce, comunicação escrita). Paes et al., (1999) fomecem idade Pb-

Pb em zircões, para um plúton perto de Alvarenga (Minas Gerais), cujo valor é 625+11 Ma. As

idades modelo Sm-Nd Tpy, para os plútons da Suíte Galiléia, variam entre 1,8 e 3,0 Ga e os

valores de tNd(ts60oMa) va¡iam entre -9,3 a -8,3. O conjunto das idades é apresentada na tabela

3.7. Os valores de idade modelo são os apresentados nas referências, sem a correção dos valores

de ,/s.,r¿, necessária em alguns casos. Os valores corrigidos serão apresentados no próximo

capítulo.

36



Tabela 3.7 - Resumo dos dados geocronológicos da Suíte G-1

3.2.1.2b - Suíte G-2

Segundo Pedrosa'soares & Wiedemann-Leonardos (1999), localmente os corpos desta

suíte recebem diferentes nomes como: Buranhém, Iriri, Montanha, Nanuque, São Paulinho,

Urucum, Itaobim, Novo Cruzeiro- Itaipé, Jequitinhonha, Águas Formosas, Medeiros Neto e

Ataléia (Tabela 3.6).

Essa suíte compreende corpos batolíticos de biotita granitóides com granada,

tectonicamente foliados, com características geoquímicas de rochas sub-alcalinas a alcalinas e

peraluminosas. Trata-se de granitos do tipo-S, cujo contato com as encaixantes varia de intrusivo

e discordante a gradacional, ocorrendo em contexto sin-tectônico (Pedrosa-Soares et ol., 1999a).

Alguns desses plútons só possuem idades Rb-Sr e K-Ar, como é o caso dos corpos de

Itaobinl Novo Cruzeiro-Itaipé, Jequitinhonha, Águas Formosas e Medeiros Neto, cujas idades

estão na tabela 3.8 (Siga Jr., 1986 e Litwinski, 1985). A suíte Urucum foi datada pela

metodologia U-Pb em zircão (Nalini, 1997) e forneceu uma idade de 582+2 Ma. Söllner ¿¡ a/.

(1989) obtiveram uma idade U-Pb (em zircões e monazitas), para os granitóides da Série Iriri, de

575110 Ma. A geoquímica desse corpo (Iriri) é diferente da dos outros da suite G-2,

assemelhando-se com a geoquímica dos granitos G-l. Por isso, Pedrosa-Soares & Wiedemarm-

Leonardos (1999) o colocam como fruto de um evento de reaquecimento tardio, rnas pertencente

ao mesmo evento colisional. O plúton de Ataléia fomeceu uma idade Pb-Pb (Noce el al., 1999),

em zircões, de 59114 Ma. Idades modelo Sm-Nd Tov foram obtidas para a suíte Urucum

CNaiini, 1997) e se situam entre 1,84 e2,3 Ga, com a ressalva de que algumas das idades são
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dúbios, devido ao valor do fator de fiacionamento não ser característico para granitóides. Os

valores de ¿Nd, recalculados pa¡a a idade de 580 Ma, variam de -7,4 a -8,2. Ocorre ainda um

valor destoante de -16, 4, para a mostra do ponto 244.

Tabela 3.8 - Resumo dos dados geocronológicos da Suíte G-2

corpos K-Ar (Ma) Rb-Sr (Mâ) Ri ;m-Nd (TDü) Pb-Pb U-Plt

Urucum (31) 50313 0,7263 2,3 z 1,8 Ga 582X2 Ma

Ataléia (39) 59114 Ma

Iriri* 575110 Ma

Itaobim (6) 456x1 I a 470!19 645160 a 500170 0.710

N.Cruz- ltaipé (2) 422x13 e 452!15 505135 0,715

Jequitinhonha(2) 470!t6 535115 0,7096

Aguas Formosas(2 580+40 0,71 I

Medeiros Neto(2) 448!t4 550r50 o,7 t2

) ; (39) Noce ¿t ¿/.. 1999; + reterência no texto

3.2.1.2c - Suíte G-3

A suíte G-3 é composta por dois tipos de granitos, os tipo-I (G-3I) e os tipo-S (G-3S),

com idades semelhantes, rnas características e histórias diferentes. Os corpos G-3I aparecem

individualizados no mapa de geologia Regional (Anexo 2), mas os corpos G-3S foram inseridos

no contexto dos corpos G-2, por aflora¡em com pequena expressão no domínio desses corpos

(Pedrosa-Soares e t al..l 999 a).

Os corpos da suíte G-3I também são conhecidos pelos nomes de Itagimirin¡ Guaratinga,

Lagoa Preta, Rubim, Salomão e Santo Antônio do Jacinto. Trata-se de granitos a granodioritos

com enclaves de rochas intermediiirias à mríficas. Geoquimicamente são rochas cálcio-alcalinas

de alto potássio, pós-colisionais. Estrutu¡almente possuem fluxo magmático paralelo à foliação

gnáissica (Pedrosa-Soares et al., op. cif.). Representam pulsos de magma cálcio-alcalinos,

intrudidos ao longo de zonas de cisalhamento (Pedrosa-Soares et al., op. cit.).

Os corpos Rubþ Guaratinga e Santo Antônio do Jacinto registram idades Rb.Sr e K-Ar
(Siga Jr., 1986; Besang et a1.,1977) entre 600 e 490 Ma (tabela 3.9), sendo a idade K-Ar

certamente relacionada à um evento térmico mais jovem. Uma idade Pb-Pb em zircões é

disponível, para o Maciço Lagoa Preta (Dussin e/ al., 1998), indicando sua cristalização há
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58517 Ma. O ponto referente à essa idade não está plotado no mapa de compilação, devido a

indefinição de sua posição geográfìca na bibliografia correspondente.

Tabela 3.9 - Resumo dos dados geocronológicos da Suíte G-3

tipo corpos K-Ar (Ma) Rb-Sr (Ma) Ri Pb.Pb

Lagoa Preia* 585t7 Ma

Rubim (2) 49lll0 603+20 0,70ó8

Guaratinga (9) 480110 0,7 t70

Sto. Antonio do Jacinto (2 575t10 0,7064

3S woltr(39) 58215 Ma

EI

A suíte G-3S recebe, localmente, os nomes de Almenara e Wo tff. São constituidos de

corpos de leucogranitos peraluminosos (Noce ef al., 1999), de assinatura sub-alcalina (Pedrosa-

Soares ¿l al., 1999a). Pedrosa-soares et ql. (op. cll.) defendem que esses corpos correspondem à

refusão da suíte peraluminosa G-2 e que esse episódio a¡atético deve ter oconido entre 580-560

Ma (cJ. idades U-Pb em zircões e monazitas). 0 granito Wolff forneceu uma idade Pb-Pb por

evaporação em zircão de 582+5 Ma (Noce, comunicação escrita).

3.2.1.2d, - Suíte c-4

A suíte G-4 corresponde a plútons intrusivos tipo-S, peraluminosos a levemente

metaluminosos, com formato de balão, associados à última fase plutônica da FA (Pedrosa-Soares

& Wiedemann-Leonardos, 1999). Esses granitos localmente recebem o nome de Coronel Murta,

Itaporé, Mangabeiras, Itinga-Araçuaí e Santa Rosa. Segundo Pedrosa-Soares et al. (1999a), esse

corpos são a fonte para os pegmatitos ricos em turmalinas e lítio.

A idade Pb-Pb, por evaporação em zircão, de cristalização desses corpos é de 530+8 Ma

(Basílio ef al., 1998), obtida em corpo intrusivo nos metassedimentos da Formação Salinas,

próximo à Malacacheta. Segundo Ped¡osa-Soares & Wiedemann-Leonardos (1999), zircões

herdados de idade arqueana e as altas razões 8?5r/865r são compatíveis com a hipótese de fi¡são

de rochas metassedimentares, para gerar a suíte G-4. Existe ainda uma idade Rb-Sr (Silva Sá,

1977) pertencente ao granito de ltinga-Araçuaí, cujo valor é 540+10 Ma (ver tabela 3.10), e outra
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pertencente ao granito Coronel Murta (Siga Jr., 1986) de 525t30 Ma. O mesmo corpo possuì

idade K-A¡ de 475+13 Ma, que sinaliza um evento térmico posterior à cristalização do granito.

Tabela 3.10 - Resumo dos dados geocronológicos da Suíte G-4

corpûr K-Ar (Ma) Rb-Sr (Ma) Ri Pb-Pb (Ma)

Itinga-Arâçuaí (5) 5401t0 0,7125

Malacacheta* 53018

Cel. Murtâ (2) 475X13 525130 0,71l

(5) Silva Sá, 1977; * Basilio eI

3.2.1.2e - Suite G-5

A suíte G-5 compreende diápiros com composição que varia de granodioritos a granitos,

anteriormente designados como Suíte Aimorés (Silva et al., 1987), localmente são chamados de

Pedra Azul, Caladão, Padre Paraíso, Mimoso do Sul, Santa Angélica, Várzea Alegre, Venda

Nova e Suite Aimorés.

Apresentam charnockitos (Padre Paraíso) e enderbitos, que gradam para granitos

megaporfriticos (Caladão). Alguns corpos apresentrim enclaves nuíficos, tidos como evidência

de "magma mingling", e orientação dos cristais pelo fluxo magmático. Geoquimicamente são

granitos metaluminosos, cálcio-alcalinos, do tipo-I, originados em crosta continental inferior,

com importante participação de material juvenil (Pedrosa-Soares et al., 1999a).

Segundo Pedrosa-Soa¡es et al. (1999a), as idades U-Pb e Pb-Pb em zircões limitam a

cristalização desses corpos entre 530 e 490 Ma (Söllner et al., l99l Noce ef al., 1999). Parao

plúton de Santa Angélica, Söllner e¡ a/. (1987) obtiveram uma idade U-Pb (em zircões) de 518+8

Ma. Já o Chamockito Padre Paraíso fomeceu uma idade U-Pb em zircão de 50512 Ma (Siga Jr.'

198ó) e uma Pb-Pb de 519t2 Ma (Noce ef al., 1999). O granito Caladão deu uma idade Pb-Pb

em zircão de 520X2 Ma (Noce et al., op. cif.). Existem tamæm idades Rb-Sr e K-Ar para os

corpos de Pedra Azul, Padre Pa¡aíso e Suíte Aimorés (tabela 3.ll), entre 615 e 457 Ma. Em

pa¡ticular as Rb/Sr mais velhas dos corpos de Pedra Azul e Aimorés sinalizam que estes não

pertenceriam à suíte G-5, na concepção de Pedrosa-Soares et al. (1999a)
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SegundoMedeiros(1999),osdadosisotópicosdesm-NdeRb-Sr,docorpodeYârzea

Alegre, localizado fora da rírea de compilação, indicam um reservatório enriquecido para as

rochas básicas e intermedi¿irias da suíte G-5'

Tabela 3.11 - Resumo dos dados geocronológicos da Suíte G-5

corpos K-Ar (Ma) Rb-Sr (Ma) Ri Pb-Pb (Ma U-Pb (Ma)

Pedra Azul 474X14 615+35 0,709

Padre Paraíso 457Ðl 520+20 0,7112 5 t9t2 50515

Santa Angélica 518r8

Caladão 520t2

Suíte Aimorés 509!14 -600 0,7082

3.2.2 - Rochas da Infra-Estrutura

Além dos metassedimentos e granitóides Neoproterozóicos, o contexto da FA engloba

um embasamento metamórfico policiclico, composto por rochas arqueanas e paleoproterozóicas'

3.2.2.1 - Complexos Gnáissicos

os complexos gnáissicos TTGs (tonalito - trondhjemito - granodioritos), com

remanescentes de sequências vulcano-sedimentares (greenstone belts Arqueanos) e sequências

metassedimentdes, constituem núcleos mais ou menos poupados pela orogenia Brasiliana'

Segundo Pedrosa-soares et at (1994), razem parle dessa infia-estrutura arqueana-

paleoproterozóica os complexos Guanhães (Pflug, 1968), Belo Horizonte (Herz, 1970), Gouveia

(Barbosa, 1954) e representam terrenos granito-greenstone principalmente. Estes complexos não

estão individualizados no mapa de geologia regional (anexo 2) face à dificuldade de mapear os

seus contatos. Já os Complexos Porteiri¡ha (Pedrosa-soares et a\,1994), Mantiqueira (Barbosa'

1954) e Juiz de Fora, individualizados no anexo 2, possuem raras intercalações de sequências

vulcano-sedimentares (Pedrosa Soares ¿/ al., 1994).
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3.2.2.1a - Complexo Belo Horizonte

Esta unidade se localiza no extremo sudoeste do map4 à noroeste do Quadrilátero

Ferrífero, e foi chamada anteriormente (Machado Filho et al., 1983) por Complexo Divinópolis

(ver tabela 3.1). É composta por terrenos g¡anítico-gnáissicos e granito-greenstone (Supergrupo

Rio das Velhas) (Noce et al., 1998) e que formam, juntamente com o Complexo Bonfim e

Campo Belo, a crosta do sul do Cráton do São Francisco.

Os gnaisses do Complexo Belo Horizonte possuem composição tonalítica-trondhjemítica-

granodiorítica, são metamorfisados no fácies anfibolito e migmatizados, apresentando estruturas

schlieren e estromáticas. Possuem bandamento fino, com a presença de encraves máficos. A

fòliação regional é paralela à migmatização e varia de N-S para NNE-SSW com mergulhos de

40' a 60o para W e WNW. (Noce et al., op. cif.;Noce, 1995).

O Supergrupo Rio das Velhas (Don et al., 1957), representa um greenstone belt

Arqueano, formado por rochas wlcânicas, como komatiitos com estrutura spinifex, basaltos

toleíticos, lu lcanoclásticas e wlcânicas félsicas, e por rochas metassedimentares, como filitos

cloríticos, formações ferríferas, grauvacas, quartzitos e conglomerados (Noce, 1995).

Tectonicamente, o greenstone Rio das Velhas está tigado à evolução do terreno Bonfim, no

Neoarqueano (2780-2700 Ma), quando também ocorrem as intrusões graníticas e migmatização

dos viirios terrenos arqueanos (Teixeir:a et a1.,2000). (Ver resumo dos dados na tabela 3.12).

As idades U-Pb, em zircões, encontradas, nos gnaisses do Complexo Belo Horizonte

indicam um evento de migmatização à 2860!17 Ma (l.Ioce et al., op. cit.) e as idades modelo

TDM entre 3,1 e 3,4 G4 evidenciam uma história evolutiva ainda mais antiga. Rochas lulcânicas

félsicas do greenstone belt (Supergrupo Rio das Velhas) possuem idade de 2772!6 Ma (dados

U/Pb in Machado et al. 1992), ao passo que granitóides (Granitos Caeté e Samambaia),

associados à formação do greenstone, forneceram idades UÆb entre 2,77 e 2,78 Ga (Machado et

al., op. cit. e Machado & Carneiro, 1992).

Ocorrem aind4 no Complexo Belo Horizonte, granitóides intrusivos tardios, como o

Santa Luzia, com idade (U/Pb em zircão) de 2712+5 Ma (Noce, 1995) e o Mono da Pedra, com

idade (Pb/Pb em zircão, discordante) variando de 2,68 Ga a 2,77 Ga (l.Ioce et al., op. clt.). Todos

esses dados evidenciam um importante evento magmático ocorrido entre 2,8 e 2,7 Ga (Noce el

al., 1998). A intrusão granítica Cónego do Brumado, com idade 'o'Pbl206Pb, em monazita, de

2045 Ma evidencia a sua associação tectônica com a orogênese Transamazônica.
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Tabela 3,12 - Resumo dos dados geocronológicos dos Complexo Arqueanos do Sul do CSF

unidade corp(N Sm-Nd (Tou) U-Pb (Me)

. öelo öotlzonle gnaisses(34) e (3ó) 3,4 a 3,1 Ga 2A60+t1

Cr. Caeté* 776+7/-6

Gr. Mateus Leme* 2755+14/-13

Cr. Sta. Luzia (34) 2712+5/-4

Gr. Capelinha+ 2714+2

Or. lbirité' 2698+t8

Gr. Salto do Pa¡aopeba* 2616t5

ur. Lalo Manlns- 2,77 Ga 2593+18/-t9

C. Bonfim Rio das Velhas* 2772!6

34) Noce, 1995; (3ó) Pedrosa-Soares ¿l ø/., I

abreviações no Apêndice 3

3 .2.2.1b - Complexos Guanhães, Gouveia e Porteirinha

Esses complexos correspondem ao embasamento mais adjacente à zona frontal da FA

(Pedrosa-Soares et al., 1994), sendo que o Guanhães e o Gouveia estão localizados na parte

meridional da Faixa e o Porteirinha na parte setentrional. Na tabela 3.1 podem ser observada as

várias nomenclaturas desses complexos.

Os Complexos Guanhães (designado de Suíte Guanhães, por Grossi Sad et a1.,I990) e

Gouveia são constituídos por gnaisses TTGs e migmatitos, de médio a alto grau metamórfico.

(para revisão, ver Teixeka et a1.,2000). Os gnaisses são ortoderivâdos e apresent¿rm bandas

anfibolíticas (Pinto, et al, 1997). Associadas a estes complexos ocorrem rochas

metaultrarniíficas, como as de Serro e restos de sequências metavulcano-sedimentares, com

formações ferríferas, denominadas de Seqüência Rio Mata Cavalo (Jhlein' 1982) e Grupo

Guanhães (Grossi Sad et al., 1990) que representariam remanescentes de Greenstone Belt

Arqueano (Pedrosa Soares ¿/ at, 1994). Essas rochas apresentam foliação N-S e lineação de

estùamento mineral E-W.

As idades disponíveis para o complexo Guanhães-Gouveia (ver tabela 3.13) são no geral

isócronas Rb-Sr, cuja idade mais antiga é 2672t50 Ma (Müller et al., 1986) e a mais nova é

7 52+166 (Teixeira et al., 1990). Existem ainda duas idades U-Pb (em zircões) (Machado et al.,

1989), uma em migmatito, de 512 Ma" e outra em granitóide, com intercepto superior de
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aproximadamente 2.84 Ga e intercepto inferior de 1.84 Ga. O conjunto de idades retrata com

clareza a geração dos Complexos no Arqueano e o seu ca¡áter policíclico com envolvimento nos

ciclos Transamazônico e Brasiliano (Tabela 3.13).

Intrusivos no embasamento gnáissico-migmatítico de Guanhães, correm também plútons

de composição tonalítica a granodiorític4 deformados durante o Transamazônico (Dussin, T.,

1994). Em adição ocorrem granitos anorogênicos e riolitos (Dussin, T., 1994). Esses granitos

estão agrupados na Suíte Borrachudos e são (ver tabela 3.134): São Félix, Senhora do Porto,

Urubu, Açucen4 Itabira e Peti (Chiodi Filho, 1989). Consistem de granitos tipicamente

metaluminosos a subalcalinos, granitos do tipo-A intra-placas. Parecem acompanhar os

lineamentos estruturais NNW e NNE, ligados à formação do rift Espinhaço, sugerindo uma

relação genética entre a intrusão dos granitos e o fraturamento crustal.

As idades obtidas (Tabela 3.13) para os granitos Borrachudos são Rb-Sr e Pb-Pb, de

171ó+105 e 1729+14, respectivamente. Idades Sm-Nd modelo TDM entre 3.01 e 2.6 Ga e eN¿

negativos (para idade de 1730 Ma), refletem que o magma formador desses corpos é claramente

crustal, cujos protólitos podem ser os materiais dos Complexos Guanhães e Gouveia.

O Complexo Portei¡inha contém, além dos gnaisses TTGs e migmatitos, restos de corpos

metamáficos-ultramáficos (Pedrosa-Soares et al., 1994). TamÉm é chamado de Complexo

Cónego do Cedro (Guimarães et al., 1993). Assim como os complexos a¡teriormente descritos,

apresenta corpos concordantes de anfibolito (Guimarães, 1997, in Grossi-Sad et al., coord.). A

foliação do bandamento gnáissico tem direção N-S e mergulho alto (60-85'), para leste,

semelhante aos complexos meridionais.

Os dados geocronológicos do Complexo Porteirinha foram produzidos por Siga Jr. (1986)

e Chon (1997). Nos gnaisses existe uma idade Pb-Pb em rocha total, de 2780+100 M4 e uma

Rb-Sr de 2640+130 Ma (Siga Jr., 1986). Nos migmatitos também tr¡i uma idade Pb-Pb, de

2020+120 Ma e uma Rb-Sr, de 2230!60 Ma (Siga Jr., op. cit.). Os dados de Chon (1997)

fomeceram uma isócrona Rb-Sr, para os gnaisses, de 2213+151 Ma e idade modelo Sm-Nd Tov

de 2,9 Ga (ver tabela 3.13). O eNd, para essa mesma amostra, calculado para a idade de 2,2 GU,é

-ó,08 (ChorL 1997). Esses dados evidenciam um importante evento de migmatização ocorrido

du¡ante o ciclo Transamazônico, retrabalhando rochas arqueanÍrs.
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Tabela 3.13 - Dados geocronológicos dos Complexos Guanhães, Gouveia e Porteirinha

unidade corpos Rb-Sr(Ma) Ri Sm-Nd (Tomi Pb-Pb (Mâ) U-Pb (Ma)

CGU gnaisse (21 e 24) >-67 2t501 I I l7 ll 02 / | 438X6'7 >0,718 2573!2s (39)

mignratito 2652!199 (Zr) ñ 1)'' 5t2xts (26)

gns-migmatitico 7s2!166 (2t) 0,78

charnockito r r 15187 (21) 0,715 5

m etalul cân ica 932!92 (21) 0,75

lr. Borrachudos(23 l7l6:1105 0,705't 2,6 a 3,0 Ca t729!14 (22

cGo

(26)

granitóide 2839!14 s

I 844115 i

m etariol ito I
2971+16

metariolito2 2049!3

CP gnaissel (2) 2640Xl30 0,708 27801100

gnaisse2 (30) 2213t 15!. 0,7246 2,91 Gà

migmatitos (2) 2230!60 0.736 2020t120

tga lSS6: (20 Teixeira et al., 19901(22) Dussin, I ' ; (23) Dussrn, t., t99+t \24)

(26)Machado,1989;(30)Chon,199?;(39)Noceetal,1999;s:interceptosuperior;i:interceptoinferior

Tabela 3.134 - Evolução das nomenclaturas dos granitos Borrachudos e Mercês

Este trâbalho
Pedrosa-Soares ¿l

ol. 1994

Pedrosa-Soâres ¿/ ¿/.

1999
Pereira ¿/ rrl,' inédito Grossi Sad (ore.) 199?

Suíte

Bonachudos

Suíte Granitóide

Borrachudos

Suíte CJIanitóide

Borrachudos

ìuíte Virginópolis e Gr

Cel. Fabriciano

Suite Borrachudos:

)uccnå, Mor¡o do Unlbr, Sã(

Félix. Senhora do Poflo.

Lambari, Goiûba. ltnbìra e

GârciÂ

Suite Mercês granitóides

sin-tectônicos Tl

Batólito de ltanguá

3.2.2.1c - ComPlexo Mantiqueira

O Complexo Mantiqueira ocorre no centro-sul do mapa regional (anexo 2) e engloba

parte do que silva et al. (1987) e Machado Filho e' al. (19s3) chamaram de Gnaisse Piedade

(Tabela 3.1). Esse complexo integra o cinturão Mineiro de idade Paleoproterozóica (Teixeha,

l98s).
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O Complexo Mantiqueira é representado por gnaisses bandados, por vezes migmatíticos,

de composição tonalítica granítica e granodiorítica, metamorfisados no fácies anfibolito a

granulito (Figueiredo & Teixeira, 1996). Ocorrem ainda, intercalações concordantes de

anfibolito (Pinto er al., 1997), como boudins, camadas, diques e enclaves. Os gnaisses

ortoderivados são as rochas mais abundantes desse complexo! mas em alguns locais predominam

granulitos e kinzigitos (Teixeira et a1.,2000). Segundo Figueiredo & Teixeira (1996) as rochas

do complexo são caracterizadas pela presença de duas sequências cálcio-alcalinas distintas,

metamorfisadas durante o ciclo Transamazônico.

As foliações dos gnaisses do Complexo Mantiqueira têm direção preferencial NW-SE'

com mergulho para NE. Em afloramentos é possível se observar estruturas de empunão e

cavalgamento.

As idades Rb-Sr obtidas nos gnaisses desse complexo são na maioria Transamazônicas,

entre 2,3 e 2,0 Ga (Figueiredo & Teixeira, 1996; Heilbron et al., 1989), com dois tipos de razão

inicial de Sr, um com valores entre 0,705 e 0,703 e outro entre 0.713 e 0,712 (Figueiredo &

Teixeira, 1996). Ha um dado em granulito cuja idade Rb-Sr é 2684+1 10 Ma (Padilha et al.,

l99l). As idades modelo TDM variam de 3,1 a 2,8 e 2,2 a 2,1Gu indicando que houve tanto a

participação de protólitos a¡queanos, quanto acresção juvenil durante o Paleoproterozóico

(Teixeíra et a|.,2000). (Ver TabelaS.l4).

Tabela 3.14 - Resumo dos dados geocronológicos do Complexo Mantiqueira

corpü¡ RÞSr(Ma) Ri Sm-Nd (Tov) *

gna¡sset' 2t44!t75/2353!52 o,7t2/o,102 3,43 a2,45 Ca

gns-mlgmatlüco'' 22t2x68 0,70492

migmatito*' 2t20Ð56/2233!4'1 0,7t3t0,703

granulito*' 268411 l0 0,7 t39

tonalito 2,65 Ga

Heilbron ¿l a/., 1989; et et al.,l99l

3.2.2.1d, - Complexo Juiz de Fora

Ocorre adjacente ao Complexo Mantiqueira, cavalgando-o tectonicamente, e engloba

parte do que Silva et al. (1987) denominaram Complexo Pocrane e Cordani et al. (1973)
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chamaram de Formação Paraíba do Sul. O limite entre o Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira é

evidenciado por uma descontinuidade estrutural (Abre Campo), marcada por anomalia

gravimétrica e aeromagnética forte (Teixeira e t a1.,2000).

É constituído por gnaisses migmatizados ou não, granitóides e charnockitos. Ocorem

ainda restos de granulitos. Singnorelli et al. (1993), divide o Complexo Juiz de Fora em duas

unidades, uma de granulitos e outra de gnaisse porfiroblástico. A transição gradual entre essas

duas unidades reflete um retrometamorfismo, que passa de fìicies granulito para anfibolito'

campos Neto & Figueiredo (1990) colocam que essas rochas compreendem terrenos

retrabalhados compostos por duas sequências plutônicas cálcio-alcalinas distintas, como o

suposto para o Complexo Mantiqueira (Figueiredo & Teixeira, 1996).

Idades isocrônicas Rb-Sr em rocha total fomeceram valores de 22J0 Ma

aproximadament e, 1483Ð.5 Ma e 643+13 Ma. (Figueiredo & Teixeira, 1996). Granitos

intrusivos no Complexo Juiz de Fora apresentam idades Sm-Nd modelo T¡y (Sato' 1998)

Paleoproterozói cas (2.22 Ga), ou mais jovens (1.5-1.4 Ga), significando que esse terreno pode

ser mais novo do que o Mantiqueira, apesar da semelhança geoquímica entre eles (Teixeira ef a/.,

2000). (Ver tabela 3.15).

Tabela 3.15 - Resumo dos dados geocronológicos do Complexo Juiz de Fora

corpos Rb-Sr(Ma) Ri Sm-Nd (Tou)

granitos 2,2 al,4

gns-migmatitico 1438!25 * o.70261

enderbitô 643Lt3 0,70934

grânulito -2230 0,7t

Figueiredo

3.2.2.2 - Rochas Supracrustais

A unidade supracrustal mais antiga, envolvida no desenvolvimento da FA é o Supergrupo

Minas. sua evolução está mais ligada à parte meridional do csF. outro conjunto de rochas

supracrustais, envolvido na evolução Neoproterozóica da FA, é o Supergrupo Espinhaço'



3.2.2.2a - Supergrupo Minas

O Supergrupo Minas se sobrepõe às rochas dos núcleos Arqueanos e dos greenstone belts

geralmente em contato tectônico (Noce et al., 1995) e compreende duas bacias distintas'

separadas por um grande espaço de tempo. A bacia mais antiga é formada pela seqüência inferior

(Grupos Caraça e Itabira), associada à evolução de bacia de margem passiva. A bacia mais nova

é formada pelo Grupo Piracicaba, associado à bacia de antepaís, formada durante a subsidência

ocasionada pela orogenia Transamazônica.

O metamorfismo grada de oeste pata leste de f;ícies xisto verde para anfibolito alto.

Estruturalmente apresenta dobras isoclinais recumbentes, com nappes cavalgando para oeste. A

deformação principal é dada pela foliação de transposição de alto grau, impressa nos granitos e

gnaisses (e.g. Teixeira et a1.,2000).

Os dolomitos (seqüência da bacia mais velha), com deformação incipiente, foram datados

pelo método Pb-Pb (isócrona de rocha total) em 2420+19 Ma (Babinski et al., 1995) e

interpretado como a idade de deposição das sequências inferiores do Supergrupo Minas. Zircões

detríticos de grauvaca da Formação Sabará, forneceram idades U-Pb entre 2,8-2'9 e 2,3-2,4 Ga e

uma idade de 2125X4 Ma (ln Teixeira et a\.,2000). Essa idade evidencia a influência da orogenia

Transamazônica nessas rochas e compfova o fato dessa Seqüência ser mais nova' do que a

inferior. Além disso essa idade Transamazônica é coerente com idades obtidas para plutons

graníticos do cinturão Mineiro que ocolrem mais a sul dessa região, o que indica

contemporaneidade entre a sedimentação tipo flysch e a atividade ígnea (Teixeira et al., op. cit.).

3.2.2,2b - Supergrupo Espinhaço

A deposição do supergrupo Espinhaço inicia-se com um wlcanismo felsico (fase rift),

seguido por sedimentação cliistica fluvial e deposição de conglomerados, associados a filitos e

brechas, na forma de leques aluviais costeiros (fase fluvial). As formações intermediárias säo

caracterizadas por quartzitos com mega-esratificação cruzada, indicando uma sedimentação

continental, de areia praiana (fase costeira). Seguem-se, então, as formações superiores

compostas por intercalações de quartzitos e filitos, e por dolomitos estromatolíticos no topo, que

caracterizam a p¿rssagem pafa um ambiente marinho proximal (Pedrosa-Soares et al., 1994).
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osupergrupoEspinhaçotemsidointerpretadocomoumriftensiálicoabofiado.um

aulacógeno (e.g. Pedrosa-soares e colaboradores), iniciado após estabilidade tectônica da

oro genia Transamazônica (Teixeira e t o 1., 2000)'

Aetaparulcano-sedimenta¡estádatadaeml'75Ga,U-Pbemzircãoebadeleíta'

(Machado et at.,1989;Abreu, 1991), e determina o início da abertura do rift, concomitantemente

à taûogênese Estateriana e à intrusão dos granitos anorogênicos (e.g. Borrachudos, Mercês) nos

Complexos Guanhães e Gouveia (ver tabela 3.17). Uma idade Pb-Pb em zircão de metavulcânica

(Dussin I., 1994) fomeceu valor de 1717+12 Ma. Existem ainda idades Rb-sr (isócrona em RT)

de 1090t57 Ma e 1290152 Ma (Brito Neves, ¿/ al., 1979), que retratam uma rehomogeneização

isotópica por conta de eventos posteriores.

49



4 - APRESENTAÇÃO E DTSCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 - Compilação de dados

Este item trata os dados compilados, em diferentes unidades da área, aqui reorganizados

segundo a nova concepção do quadro geológico/geocronológico. Algumas publicações

continham dados isolados que puderam agora ser incorporados a outros conjuntos de análises e

assim fornecerem idades com maior significado geológico. Todos os dados foram normalizados

segundo as constantes de Steiger & Jäger (1977). Com relação às análises K-Ar compiladas

(108),25o/o (27) delas tiveram idades alteradas por causa da mudança das constantes, Essas

análises estão destacadas em vermelho. nos apêndices 4a e 4b, e uma interpretação integrada é

apresentada no item 4.1.3.

Importante notar que todas as isócronas Rb-Sr aqui apresentadas foram recalculadas pelo

programa Isoplot (Ludwig, 1990), utilizado atualmente na literatura internacional Assim as

idades são um pouco diferentes e com erros superiores às anteriormente obtidas pelo programa

PISOG, antes utilizado no CPGeo. O erro elevado é devido ao fato do programa incluir no

cálculo do mesmo um fator conespondente ao número de amostras por isócrona e à entrada dos

erros analíticos corresponderem a 1o, o que dobra o eno obtido para ser equivalente a 2o. Essa

etapa foi acompanhada de uma cuidadosa revisão com novo agrupamento dos pontos, de forma a

obter isócronas mais precisas e mais condizentes com a nova cartografia geológica da ¡irea de

estudo. As isócronas com valores em torno de 300 Ma, bem como as de erro superior à 35%, não

foram consideradas nas interp¡etações.

A escolha das isócronas foi feita com o auxílio de um gráfico ttRb/tus. * 87Sr/8óSr prévio,

no qual se observou os pontos que melhor se alinhavan¡ de acordo com os pré-requisitos

escolhidos. Esses foram: geologia de campo, descrição petrogr¿ificq quando disponíveis, e

distância entre as amostras. Desta forma, foi dada preferência para isócronas que alinhavam

pontos não distantes mais do que 30 Kr4 ou de mesmo afloramento. Os pontos não utilizados

nos cálculos foram posteriormente plotados nas isócronas, para efeito de comparação do

conjunto. Nos apêndices 5a e 5b pode-se observar os pontos separados por unidade geológica,

com a respectiva idade isocrônica obtida.
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Muitas das publicações pesquisadas não continham os erros das razões 87sr/*usr 
e

tTRb/tusr, o que era imprescindível para o recalculo das isócronas. Foi feito um trabalho de

levantamento desses erros nos arquivos do CPGeo e todos os dados feitos nesse centro foram

recuperados. Os dados que não foram efetuados pelo CPGeo, aproximadamente 7,6yo do fotal de

análises Rb-Sr (27 em 356), tiveram seus erros estimados, de modo comparativo com dados da

época do CPGeo. O erro utilizado para a razão ETRb/tuSr foi 2,8Yo e, para a razão 87sr/865r, foi

025%.

Com relação à metodologia Sm-Nd (apêndices 6a e 6b), 48o/o dos cálculos de Tov

tiveram que ser refeitos, por se tratar de amostras fracionadas em elementos terras-raras leves,

admitindo-se como tal uma evolução em dois estágios. Essa porcentagem é alta o que provocou

uma mudança em algumas interpretações existentes. Dessa forma, promoveu-se uma atualização

de dados, ampliando a utilização de dados antigos.

Os cálculos das metodologias Pb-Pb (apêndices 7a e 7b) e U-Pb (apêndices 8a e 8b) não

foram refeitos, sendo que alguns já foram apresentados no capítulo 3. Foram excluídos da

discussão os dados pertencentes ao Complexo Ca¡aíba-Paramirim e Suíte intrusiva Fundão,

apesar de estarem listados nas tabelas, por não serem objeto do tema da pesquisa. Os pontos

referentes à essas unidades estão plotados no mapa do Anexo 2.

A seguir serão apresentados os recalculos e breves discussões sobre as idades existentes e

as obtidas, de maneira a prepar¿ìr o leitor para a discussão final. A comparação, em termos

gerais, entre os dados das unidades, bem como os gráficos de parâmetros isotópicos e suas

implicações, serão discutidos no capítulo 5.

4.1.1 - Faixa de Dobramentos Araçuaí

4. l. 1.1 - Supracrustais

4. L l. la - Grupo Macaúbas

Na área de compilação foram levantados 19 pontos (3, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20,

21, 26, 27, 28, 130, 231, 232, 243 e 261), anteriormente estudados. Esses pontos fomecem 5

idades K-A¡, 18 pontos para isócronas Rb-Sr, 8 análises Sm-Nd (243), 18 anílises U-Pb em
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SHRIMP (261) e uma concórdia U-Pb. Seis pontos (218, 219, 220, 221, 222,238) do domínio

Espinhaço correspondem à rochas relacionadas à evolução do Macaúbas e da bacia Araçuai e

serão aqui discutidos.

As dezoito análises U-Pb em SHRIMP (Pedrosa-Soares et al., 1999b) foram feitas em

zircões de um quartzito diamictítico do Grupo Macaúbas (wridade proximal) e forneceram três

idades médias: 2744+44 M42066X26 Ma e 983+10 Ma. Estes autores interpretaram as idades

mais antigas (2,7 e 2,06 Ga) como de zircões provenientes de fontes ¿ìrqueanas e

paleoproterozóicas, do embasamento da FA, onde são encontradas idades semelhantes. A idade

mais nova (983 Ma) é uma forte evidência de um evento magmático no início do

Neoproterozóico, provavelmente ligado a abertura do rift Araçuaí, pois se trata de zircões de

rochas sub-wlcânicas. Essa idade é extremamente importante pois também limita o início da

deposição da bacia Araçuaí (Pedrosa-soares et al., 1999b).

Uma discórdia U-Pb em rocha metaígnea (Abreu, 1991), ao sul de Tena Branca, fornece

idade de 175212 Ma e é interpretada como sendo a idade de cristalização da rocha. Sendo assim,

essa rocha não está relacionada à evolução do grupo Macaúbas e sim à do Supergrupo Espinhaço

(ver seção 4.1.2.2), portanto essa metaígnea deve ser uma intercalação tectônica do Espinhaço,

dentro do domínio do Macaúbas, como é comumente observado regionalmente (Abreu, 1991).

Outro dado U-Pb apresentado por Machado (19S9) e Abreu (1991), em zircão e badeleíta em

metadiabásio (ponto 238), fomeceu idade igual a 906Ð. Ma. Esse metadiabásio corta as rochas

do Supergrupo Espinhaço, mas não as do Macaúbas, o que significa que essa idade deve indica¡

o início da deposição do Macaúbas e fim da deposição do Espinhaço, portanto em coerência com

o recente estudo U-Pb SHRIMP de Pedrosa-Soares et al. (1999b).

Análises Sm-Nd foram feitas em amostra de rocha total de rochas meta-ultramlificas e em

orto-anfibolitos (ponto 243), por Pedrosa-Soares et al. (1992), pertencentes ao Fácies Ribei¡ão da

Folha da Formação Salinas. As metaultramáficas são xistos magnesianos e meta-ultramafitos

ricos em carbonatos, colocados como lascas dentro dos xistos e quartzitos da Formação Salinas.

Os anfibolitos são diques e sills intrusivos no Macaúbas com características de rochas

ortoderivadas, vulcânicas a sub-wlcânicas. Pedrosa-Soares e colahradores têm interpretado

essas rochas como uma seqüência metalr¡lcano-sedimenta¡, onde os anfibolitos representariam

rochas basílticas de assoalho oceânico. Representariam os sedimentos mais distais da Formação

Salinas, colocados como lascas dentro dos proximais.
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A isócrona Sm-Nd obtida por Pedrosa-Soares et al. (1998) é 816+72 Ma (MSWD=0,39)

(tabela3.4), para cinco pontos referentes aos anfibolitos e recalculando essa isócrona pelo

ptogtama Isoplot, o valor se alterou para 81011 10 Ma (MSWD=24), que será adotada nesse

trabalho. Nesse caso, esse valor tem duas interpretações: ou é a idade de cristalização da rocha,

ou é a idade de metamorfismo. Se for a idade de cristalização, o período do evento extensional

deve ser aumentado até 810 Ma, mas se for a idade do metamorfismo, o início do fechamento do

rift Araçuaí deve ser antecipado para 810 Ma.

Pedrosa-soares et at. (1999b) sugefem que essa idade seja de formação das rochas e que,

portanto, houve formação de rochas derivadas do manto durante 150 Ma, desde 960 Ma (idade

do zircão mais novo, datado pelo método sHRIMP), início do rift, até 810 Ma (isócrona Sm-Nd),

já uma margem de placa construtiva. Mas isso implica em aceitar o fato de que essas rochas são

representantes de assoalho oceânico, o que não é concordante com os valores de e¡¿ (ver abaixo),

nem com o padrão dos terras-raras. Apenas uma das amostlas tem padrão de terras-raras

semelhante ao de rochas de crosta oceânica. O mesmo raciocínio pode ser feito, considerando a

isócrona Sm-Nd como da idade de metamorfismo, se assumirmos que o rift iniciou a sua

abertura em 1,1 Ga (idade do zi¡cão mais velho, dentro do grupo dos mais novos, datados pelo

método SHRIMP) e cessou em 950 Ma, últimas idades de cristalização de zircões representando

o final de um evento extensional.

Os valores de e¡¿1¡:616¡ para essas rochas são todos positivos, variando de +3,4 a +5,0,

significando que essas rochas não têm contaminação crustal, mas sim são derivadas do manto.

Porén¡ segundo Smith & Ludden (1989), os valores de eNd para tochas fontes típicas de basaltos

de rift meso-oceânicos (MORB) variam de +6 a +1 1, para a idade de 800 Ma, indicando que as

rochas em questão podem ser basaltos continentais, que teriam valores de sNd um pouco

menores, ou manto metassomatizado (um pouco mais enriquecidos em incompatíveis).

As idades modelo Tov dão valores enîe 970 e 1850 Ma, sendo que apenas uma idade

( I 050 Ma) tem valor de "/s.,¡¡¿ aceitável. Corrigir essas idade para uma evolução em duplo

estágio implica em aceitar que houve um metamorfismo posterior e que a isócrona Sm-Nd reflete

a época em que isso ocorreu. O novo intervalo obtido é 1,0 a 1,1 Ga, bem mais coerente entre si

e mais condizente com os valores U-Pb encontrados nos zi¡cões detríticos dos quartzitos do

Grupo Macaúbas. Esses dados não podem contestar o fato de ter havido um evento extensional,

com intrusão de material mantélico, entre 1,1 e 0,95 Ga, que geram não só as rochas fontes dos

zi¡cões detríticos, como também os ortoanfibolitos.
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Recentemente, Angeli et al. (em preparação) obtiveram uma isócrona Sm-Nd no

Complexo acamadado de Ipanema, de 1123t120 Ma, com er,r¿ de +3,6. Essas rochas são

representantes de uma intrusão intracontinental, sendo esta idade condizente com a hipótese

descrita acima, da existência de um período extensional do rift Araçuaí.

Outros valores de idade modelo Sm-Nd, para os metagabros da região do Espinhaço

(pontos 218, 219,220,221 e 222) variam de 1,49 a 1,42 Ga. Esse intervalo é diferente do

apresentado na tabela 3.4 e mais homogêneo. Obteveram-se valores de aNd (8 t o Ma) entre - 1 ,92 e -
0,93. As idades T¡y não tem significado geológico, levando a crer que se trata de idades mistas,

ou seja, que protólito dessa rocha é formado por material crustal antigo e material juvenil.

Segundo Dussin, T. (1994), esses metagabros são derivados de basaltos toleíticos de areas de rift

continental. Pa¡ecem estar relacionados à abertura do rift Araçuaí refletida nos metassedimentos

Espinhaço, envolvendo crosta mais antiga, da borda do cráton, por isso o Tov maior do que dos

ortoanfibolitos.

Com relação à metodologia Rb-Sr, foram obtidas três isócronas (Fig. 4.1 e Tabela 4.1),

com os l8 pontos levantados. Uma das isócronas publicada anteriormente agrupava pontos

distantes mais do que 30 Km, o que levou os pontos serem reagrupados.

Tabela 4.1 - Dados das isócronas do Grupo Macaúbas

Pontos lsócrona (Ma) SV-Sr trid¡t n' pontos MSWD modelo

16,28 724!50 0.70763 6 2,3

12 t3, t4 l5 5891160 0,7138 4 10,5 3

t8, 19, 20. 2l B 561r40 0,7t85 4 0.25

São todos dados em rocha total de xistos da Formação Salinas. A idade mais alta (730

Ma) indica a época provável do metamorfismo dos xistos do Grupo Macaúbas e assemelha-se à

idade Sm-Nd recalculada para os ostoanfibolitos, reforçando a significância do dados como

representante do metamorfismo. As idades intermediárias (590 e 560 Ma) estão relacionadas à

intrusão dos granitos. O alto erro da idade de 590, parece estar ligado ao fato dos pontos não

estarem bem alinhados sendo portanto dúbia.
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4.l .l.1b - Complexo Gnáissico-Kinzigítico

Na área de compilação foram encontrados apenas 5 análises Rb-Sr e 5 K-Ar, para esta

unidade, pertencentes a 7 pontos (101, 106, 107, 108, 122, 124 e 125) anteriormente estudados.

Os dois pontos com análises Rb-Sr (107 e 108) estão distantes mais de 30 Krru não permitindo,

segundo os critérios adotados, colocá-los em uma mesma isócrona. Dessa maneira, a única

isócrona possível é a que envolve o afloramento 108, com quatro análises. Trata-se de um

recalculo da isócrona publicada por Silva et al. (1987) e corresponde à idade de 507+56 Ma (Fig.

4.2,tabela 4.2), com Ri = 0,7137, sendo semelhante à da publicação (Tabela 3.3). Essa idade tem

sido interpretada, por alguns autores, como do retrabalhamento, com possível influência dos

corpos ganíticos tardios associados à evolução da FA, no final do Ciclo Brasiliano.

Tabela 4.2 - Dados da isócrona do Complexo Gnáissico Kinzigítico

Potrto Isricrona (Ma) Sr/*Sr ¡n¡.¡¡ n= pontos MSWI) modelo

r08 507+56 0,7t37 4 1,2 I

As duas análises Sm-Nd, cujas idades modelo Tov foram apresentadas na tabela 3.3,

apresentam valores de eN¿ de -8,05 e 4,52, indicando uma participação de material crustal na

formação dessas rochas. uma das idades modelo teve que ser calculada para uma evolução em

dois estágios, devido ao valor de ./s,,,r¡.r¿ estar fora do intervalo adotado (0,54 a -{,34, capítulo

2), passando de 1,3 Ga para 1,59 Ga, assumindo que houve um fracionamento em 510 Ma (idade

da isócrona Rb-Sr). O novo intervalo de idades modelo Tnv é 1,6-1,8 Ga, que pode indicar a

mistura de fontes Paleoproterozóicas ou Arqueanas, com Neoproterozóicas, na geração do

protólito dessas rochas.Portanto essas idades não tem significado geológico.

4.1 .1. 1c - Complexo Jequitinhonha

Foram compilados 24 afloramentos pertencentes a essa unidade gnáissica (pontos 55,

s6,s7, s8, 62, 64, 65, 66, 7 1, 72, 73, 7 4, 7 5, 7 6, 86, 89, 90, 91, 94, 9s, 96, 97, 98 e 245), que

forneceram 40 pontos para isócronas Rb-sr e 11 idades K-A¡. Existem ainda uma idade sm-Nd

þonto 245) e uma U-Pb (ponto 75).



A idade U-Pb (Tabela 3.2), de 590+28 Ma (Siga Jr, 1986), indica a cristalização de

zircões, durante o metamorfismo dessa unidade, no Brasiliano, em decorrência da profusão de

granitos intrusivos da FA. A idade modelo Tov, de 1,34 Ga (Tabela 3.2) teve que ser corrigida

para uma evolução em duplo estágio, por ter /sn,/Nd fora do intervalo aceito. O novo valor

recalculado é de 1,57 Ga, limitando o intervalo de idade modelo para essas rochas entre 1,6 e 1,7

Ga, muito semelhante ao mostrado pelas rochas do Complexo Gnáissico Kinzigítico. Contudo as

idades são mistas, sem significado geológico, para a fonte desses gnaisses, que teriam então

componentes Paleoproterozóicos e Neoproterozóicos, como o sugerido anteriormente por

Pedrosa-soares et al. (1999a). os valores de sNd, para a idade de metamorfismo desses gnaisses

(aproximadamente 600 Ma) é medianamente negativo, com valor igual a - 5,37. Se for
considerada a isócrona Rb-sr mais velha obtida, de 7l2Ma, como a idade do metamorfismo

dessa unidade para o cálculo de eNd, esse valor sobe para -3,77. o fato desses valores não serem

tâo negalivos" parecem indicar que houve não só a participação de materiais crustais antigos. mas

tamMm de materiais juvenis. Já a diminuição de eNd parâ idades mais antigas pode ser explicada

pelo fato que no início do metamorfismo desses sedimentos houve maior envolvimento de

material juvenil.

Os quarenta pontos Rb-Sr se alinharam em cinco isócronas diferentes (Tabela 4.3). Na

figura 4'3, pode ser observadas as cinco isócronas e os pontos que não foram usados no cálculo,

por causa das distâncias com os pontos das isócronas serem maiores do que 30 Km ou para

diminuírem o erro das isócronas. Alguns dos pontos não computados se alinham e a distância

entre eles até permitiria a elaboração de uma isócron4 rnas o erïo obtido foi maior do que 35%.

No geral eles coincidem com as isócronas obtidas. Dos valores obtidos, apenas a isócrona

referente ao ponto 56 é semelhante ao das publicações existentes (Tabela 3.2).

Tabela 4.3 - Dados das isócronas do Complexo Jequitinhonha

Pontos Isócrona (Ma) Sr/*Sr u¿.1 ns pontoß MSWI) modelo

72,74,75 e76 712!33 0,7077 9 5,3

62,64 660f53 0,7068 0,71

76 594+22 0,71 80 6 1,3 I

56 590rr50 0,7090 4 t4 I

95, 96 510+t8 0,7263 l ô1q I
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Os valores mais altos (712 e 660 Ma), indicam o início do metamorfismo do Complexo

Jequitinhonha, no Brasiliano, obtidos em rochas situadas rnais ao centro do domínio geográfico

da unidade. Os valores intermediários, por volta de 590 Ma, que são também os mais expressivos

regionalmente, podem estar ligados ao metamorfismo de contato, gerado pela intrusão dos

corpos graníticos de mesma idade. As altas razões de Sr inicial (R¡) nas três isócronas de menor

valor (idades semelhantes às das intrusões graníticas) indicam o retrabalhamento de material

crustal (sedimentos derivados do embasamento), mas as duas R¡. mais baixas nas isócronas de

maior valor, indicam que também houve retrabalhamento de material menos evoluído

(sedimentos derivados de rochas com baixa razão Rb-Sr). A idade de 510 Ma parece estar ligada

aos últimos eventos do Brasiliano. Notar que esses valotes são semelhantes aos obtidos no Grupo

Macaúbas.

4.1.l 2-Granitos

4.1 .1 .2a - Suíte Granítica G- I

Na rirea de compilação foram encontrados 12 afloramentos já datados (103, 105, 110,

111,112, 1 13, 114, 115, 117,247,250 e 254), pertencentes a esse corpo, considerado pré a sin-

tectônico. No total são sete idades K-Ar, nove pontos para isócrona Rb-Sr, cinco dados Sm.ô{d e

umU-Pb.

A idade obtida com a metodologia U-Pb, em zircões, é 594t6 Ma (intercepto superior),

para a Suíte Galiléia (Nalini, 1997) (Tabela3.7). Essa idade signifìca a de cristalização desses

corpos e será a adotada para os cálculos de e¡¿ e idades modelo em dois estágios.

Os dados Sm-Nd forneceram idades modelo Tnv entre 1,8 e 3,0 Ga e eNd entre *9,3 e -
8,3 (Apêndice 6a), paru a idade U-Pb, e são pertencentes, tanto aos granitos, quanto aos enclaves

máficos. Duas amostras, as com idades modelo Tp¡a maiores, possuem valor de /s,m¿ fora do

intervalo adotado e, portanto, tiveram que ser submetidas ao cálculo de Tp¡a em dois estágios

(Apêndice 6c). O novo intervalo é menos abrangente, com valo¡es entre 1,8 e 2,0 Ga. Os dados

de e¡¡¿ e Tnv implicam em um protólito crustal e Paleoproterozóico.
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Os dados Rb-Sr possibilitaram a confecção de duas isócronas (Tabela 4.4 e Fig. 4.4). Três

dos pontos utilizados participam das duas isócronas.

Tabela 4,4 - Dados das isócronas da Suíte G-l (Granito Galiléia)

Pontos Isrícrona (Ma) Sr/-Sr lnta"l ne pontos MSWI) modelo

I t7 ,247.250,254 779!t t0 0,70870 t,7

1 17 ,247 ,250 646+39 0,7 t t28 4 0,l8

O alto erro da primeira idade ocorre devido ao pouco espalhamento dos valores, tanto no

eixo 87Rb/86Sr, quanto no *?Sr/ 865r. Outra observação que deve ser feita é que apesar desses

dados seguirem a tendência das idades Rb-Sr no resto da FA, esses valores são superiores ao

obtido pelo método U-Pb (594+6 Ma), revelando a fragilidade geológica do resultado isocrônico

Rb-Sr. As razões iniciais de Sr são condizentes com os valores de e¡¿, indicando um protólito

crustal para essas rochas.

4.1.1.2b - Suíte Gra¡itica G-2

Essa é a segunda unidade com maior número de pontos, num total de 39 (30 a37,39 a

44,49 a54,59 a61,63, 84, 85, 92,99,104,109, 116, 244,248,249,251,252,253 e 255). Esses

pontos referem-se a duas idades U-Pb (Granitos Urucum e ltaobim), sete análises Sm-Nd (Gr.

Urucum e outro na região de ltaipé), bem como 67 pontos Rb-Sr e dez idades K-A¡.

Nalini (1997) reportou duas idades U-Pb, completamente diferentes, ambas em intercepto

superior. A menor tem valor de 582t2 Ma e deve coüesponder à idade de cristalização do

granito, Já a mais velha tem valor aproximado de 2200l]0,3 Ma e corresponde à cristalização de

zircões e monazitas herdados da rocha paleoproterozóica geradora desse corpo.

Com relação aos dados Sm-Nd, apenas uma não teve que ser calculada em dois estágios,

de acordo dom o coeficiente de fracionamento. Apesar do intervalo se manter o mesmo com o

cálculo em dois estágios, houve maior uniformidade nos dados, sendo que apenas um (ponto

244) destoa dos demais resultados. Observou-se, portanto, dois conjuntos distintos de resultados.

No primeiro conjunto, as análises forneceram idades modelo TDM entre 1,70 e 1,86 Ga, portanto,

um pouco mais novas do que as dos granitos G-1, e valores de sNd, p¿ua a época de intrusão

desses corpos (idade U-Pb), entre -7,4 e -8,2, também pouco menos negativos do que os dos
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granitos G-1. Esse conjunto parece representar rochas formadas de material crustal menos

contaminado e mais novo. O segundo conjunto (apenas uma amostra) tem idade modelo T¡¡a

igual a 2,34 Ga e e¡¿, para a idade U-Pb, igual a -16,4. Nesse caso, ou se considera a rocha fonte

como mais antiga e portanto com maior contaminação crustal, do que no primeiro conjunto, ou

não se confia nesse dado, já que na publicação original (Sato, 1998) não há detalhes sobre a

composição dessa amostra, que pode pertencer a outra unidade não mapeada na escala usada. Já

que há uma distância fisica entre o primeiro e o segundo conjuntos, parece que a porção sul

(segundo conjunto de rochas) envolveu crosta Transam azßnica, e a porção norte (primeiro

conjunto), envolveu crosta mais nova. De qualquer forma, os g¡anitos G-2 são claramente

provenientes de fusão de material crustal paleoproterozóico, ou misto (paleoproterozóico e

neoproterozóico).

Os pontos Rb-Sr forneceram nove isócronas (Tabela 4.5 e Figuras 4.5 e 4.6), sendo a

maioria o recalculo das isócronas da publicação (Tabela 3.8). Algumas isóc¡onas usam os

mesmo pontos da publicação, mas forneceram idades completamente diferentes, como é o caso

da isócrona relativa ao granito Jequitinhonha.

Tabela 4.5 - Dados das isócronas da Suíte G-2

Corpos Pontos Isórrona (Mâ) Sfl--Sr tnrd¡t Í= pontos MSWI) modelo

Jequitinhonha 50. 5 l, 52, 54 7151100 0,70440 8 9,6

Itaobim 34,35,4l 677Xt4 0,707 t6 7 0,72

Urucum
I t6,248,249,251 ,

t<) ?s? ls<
589+30 0,71290 9 '>q

Itaobim 33,36,40.42 5871l4 0.7 t092 6 0,63

Aguas Formosas s9, ó0, 6l 584X52 0,71080 6 1,6

Novo-Cruzeiro 30 582+t20 0,71280 3 0,37

Itaobim 37,39,63 545!40 0,7 t070 5 3,3

Medeiros Neto 84,85 459t37 0,7r 940 3 0,31

Itaipé 31, 48 44t!73 0,71092 5 5,8

Tirando as duas idades mais velhas (715 Ma e 680 Ma), os valores são condizentes com a

época de cristalização da rocha, obtida pela metodologia U-Pb, e com o padrão de resfriamento

do Brasiliano. A maior parte das idades está entre 590 Ma e 580 Ma, valores muito próximos das

idades U-Pb descritas na tabela 3.8. Deve-se notar ainda que as razões iniciais são na maioria

altas, também fortalecendo a tese de envolvimento de material crustal prévio, na geração desses
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corpos. As razões de Sr baixas estão ligadas às idades mais velhas e devem indicar que pode ter

havido a participação de material menos evoluído. De qualquer forma essas idades são

destoantes do conjunto e não confiáveis. Não foi observado nenhum padrão com relação à

distribuição geográfica das idades.

4.1.1.2c - Suíte Granítica G-3I

Na compilação só foram encontrados dados Rb-Sr e K-Ar, em treze afloramentos, que

conespondem aos pontos 67, 68, 69, 70, 77, 79, 79, 80, 81, 92, 83, 8g e 100. Esses dados

referem-se a dezoito pontos Rb-Sr e uma idade K-Ar.

os pontos de análise Rb-sr formaram cinco isócronas (Tabela 4.6 e Fig. 4.7). o granito

Santo Antônio do Jacinto teve seus pontos separados em duas isócronas, por estarem distantes

mais do que 30 Km. As isócronas das publicações, quando recalculadas pelo Isoplot, fomeceram

erros muito elevados, portanto novo reagrupamento dos pontos foi necessario.

Tabela 4.6 - Dados das isócronas da Suíte G-3I

Corpos Pontos Isócrona (Ma) SI/-Sr ¡o¡.¡"¡ ns pontos MSWI) modelo

Sto. Ant. do Jacinto 78,79,80 5901140 0,706s0 3 4,6

Rubim 68,69,70 564!20 0,70707 3 t,7

Sto. Ant. do Jacinto 8r,82,83 553116 0,70626 3 t.8 I

Umburatiba 7'1 488+29 0,7 r 680 0.38 I

Ecoporanga 100 466!l I 0,71790 4 0.12 1

Todas as idades Rb-Sr são coerentes com o valor estimado para a cristalização dos

granitos G-3I, que seria 585-570 Ma (Pedrosa-so ares et al., 1999a). As razões iniciais de sr,
pertencentes as idades relacionadas ao evento de cristalização desse corpo (s54,564 e 590 Ma),
são um pouco elevadas para esse tipo de granito (tipoJ) e devem representar certa interação com

a crosta. Essa hipótese será debatida com os dados Sm-Nd aqui obtidos. As duas idades mais

baixas devem estar ligadas aos últimos processos da orogênese.
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4.1.1.2d - Suíte Granítica G-4

Os aflo¡amentos compilados foram cinco, referentes aos pontos 22,23,24,25 e 29, que

estão localizados no exlremo norte do mapa (anexo 2). No total são treze pontos para isócrona

Rb-Sr e uma idade K-Ar.

Os dados Rb-Sr forneceram duas isócronas (Tabela 4.7 e Fig.4.8), praticamente as

mesmas da Tabela 3.10.

Tabela 4.7 - Dados das isócronas da Suíte G-4

Corpos Pontos Isócrona (Ma) Sr/-Sr i"¡o"r ne pontos MSWD modelo

Cel. Murta )1 )O
54818 0.71125 7 ì

Araçuai )-1 )l )\ 526tt0 0,7 t204 5 0,92 I

As idades obtidas estão de acordo com o valor estimado (Pedrosa-Soares el ol., 1999 a)

para a intrusão desses corpos, aproximadamente 530+8 Ma (Tabela 3.10). Os altos valores de Sri

são condizentes com os granitos tipo-S, oriundos do retrabalhamento de material crustal.

4.1.1.2e - Suíte Granítica G-5

São sete afloramentos compilados (38, 45, 46, 47, 87, 123 e 128), que pertencem a essa

suíte, fomecendo uma idade U-Pb,23 pontos para isócrona Rb-Sr e três idades K-Ar.

A idade U-Pb (Siga Jr, 1986) é 505+5 Ma e foi obtida em zircão (Tabela 3.11), com o

intercepto superior da discórdia. Essa idade é considerada a época de cristalização dos zircões e,

portanto, dos granito G-5.

Os pontos Rb-Sr forneceram três isócronas (Tabela 4.8 e Fig. 4.9). Observar na figura 4.9

que os dados não computados coincidem com a isócrona de 720 Ma

Tabela 4.8 * Dados das isócronas da Suíte G-5

Corpos Pontos Isócrona (Ma) Sí--Sr inidat n: pontos MSWD modelo

Pedra Azul 38,87 717X230 0,70710 6 0"90 I

Pe. Paraiso 45,46 581+86 0,7 t040 5 )) (\
1

Pe. Paraíso 45, 47 522t32 0,7 | 124 4.E I
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O alto erro da idade de 720 Ma se deve ao pequeno espalhamento dos pontos, já que as

probabilidades de encaixe dos pontos são altas e os desvios são baixos. Todas as idade Rb-Sr

obtidas são maiores do que a idade U-Pb, o que pode invalidá-las ou questionar a interpretação

da metodologia Rb-Sr.

4.1.2 - Rochas da Infra-Estrutura da Faixa Araçuai

4.1 .2.1 - Complexo Guanhães

É a unidade com o maior número de pontos compilados. São 39 pontos (135, 136, 153,

156a163,165 a 170, 172, 174, 175,177,185, 186, 199,201,202,203,204,207,208,217,223
a 230 e 240), que forneceram uma idade u-Pb (240), 60 pontos para isócrona Rb-Sr e 27 idades

K-tu.

A idade u-Pb (Tabela 3.13) de 512+5 Ma (intercepto superior) foi obtida em dois

conjuntos de sobrecrescimento de zircões e um de titanita, em migmatitos (Abreu, 1991). Essa

idade mostra que essas rochas foram metamorfìsadas durante os eventos terminais Brasilianos.

quando se recristalizaram os zircôes e titanitas.

Os pontos de análises Rb-Sr foram cuidadosamente estudados e forneceram nove

isócronas (Tabela 4.9 e Figuras 4.10, 4.11,4.12). observar que os dados não computados

coincidem com as isócronas representantes das idades mais velhas.

Tabela 4.9 - Dados das isócronas do Complexo Guanhães

Potrtos Isócrona (Ma) lií--Sr ir6¡t n: pontoß MSWI) modelo

t63,217 2639+230 0,72200 I,E

t63, t69,2l7,GUA-4. 2638t91 0,70780 U I t,0 3

163, t67 , 170, t72 2130+85 0,70240 6 5,0

t68, 174 1835129 0,7253 l 0,87

207 1782138 0,7550 4 t.4 I

t72,174,202 t575!47 0,7231 6 )1 I

203 I128185 0,7 | 54 4 t,4 I

r99 85011 r0 0,7558 4 5,0 I

t69,204 7l8rl40 0,7874 4 7,1 1

* : ponto deste trabalho 1Apêndice
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As duas idades mais velhas (2,64 Ga) correspondem a um evento metamórfico (médio a

alto grau) nos gnaisses, muito embora a primeira isócrona tenha qualidade deficiente, devido ao

alto erro da idade. Já o contraste das razões iniciais de Sr indica a presença de duas fontes

diferentes envolvidas na formação dos gnaisses, uma com história crustal prévia e outra com

pouca contaminação crustal. Isto leva a crer que não só houve retrabalhamento de rochas

crustais, como retrabalhamento de material proveniente do manto, provavelmente juvenil. As

idades de 2,1 e 1,8 G4 estão relacionadas à rehomogeneização do sistema Rb-sr durante o

evento Transamazônico. O mesmo raciocínio feito para as razões iniciais das idades arqueanas

pode ser aplicado para as rochas de idade paleoproterozóicas, ou seja, além de ter ocorrido

retrabalhamento de rochas crustais, houve também o retrabalhamento de rochas com baixa razão

Rb/Sr.

As idades de 1,78 e 1,57 Ga" estão relacionadas ao reequilíbrio do sistema Rb-Sr por

conta do caráter policíclico da evolução crustal que inclui a intrusão dos granitos anorogênicos

hâ 1'73 Ga (Suíte Bonachudos). A partir dessa época só aparecem idades, cujas razões iniciais

de Sr indicam retrabalhamento de rochas crustais, não havendo mais contaminação de material
juvenil mantélico. As idades mais novas estão possivelmente influenciadas pela orogênese

Brasiliana, sendo que as idades mais novas (720 e 850 Ma), apesar dos altos erros, coincidem

com as isócronas mais velhas obtidas nos metassedimentos da FA.

ocorrem também, remanescentes de greenstone belt. Foram compilados seis

afloramentos (187, 188, 190, 191, 192 e 193). os dados Rb-sr dessa unidade foram os únicos

que não se conseguiu reconstituir, pois as razões não foram publicadas na bibliografia original e

essas amostras não foram analisadas pelo cPGeo. Em adição há quatro idades K-A¡, em mica,

que variam de 830 a 470 Ma.

A idade adotada nos cálculos de e¡¡ do capítulo 5 é 2,56 Ga, valor obtido pela

metodologia Pb-Pb por evaporação de zi¡cão (Noce er a/., 1999).

4.. I .2.2 - Comnlexo Gouveia

Nessa unidade foram compilados 14 afloramentos (138, 140, l4l, 142, 143, 144, l4S,
146. 147, l5l, 176, 233, 234 e 235), que fomeceram três idades Ulpb (233,234 e 235), seis

pontos para isócrona Rb-Sr e cinco idades K-Ar.
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Das três idades U-Pb, apenas uma é em rocha granitóide pertencente ao Complexo

Gouveia. Essa discórdia forneceu idade, em intercepto superior, de 2ï59tl4 Ma e, em intercepto

inferior, de 1844+15 Ma, refletindo respectivamente a formação dos gnaisses e metamorfismo,

durante o evento Tra¡samazônico.

As outras idades U-Pb no domínio do Complexo Gouveia pertencem aos metariolitos do

Supergrupo Rio Paraún4 que representa um greenstone belt Arqueano. Foram obtidas amostras

em dois afloramentos distintos: um forneceu discórdia com intercepto superior igtal a 2971+16

Ma e intercepto inferior igual a 1844115 Ma (coincidindo com o intercepto inferior da primeira

discórdia); o out¡o fomeceu uma discórdia com intercepto superior igtal a 2049+3/-2 Ma. Da

mesma forma que os gnaisses do Complexo Gouveia, os meta¡iolitos do Supergrupo Rio Paraúna

foram gerados no Arqueano e metamorfisados durante a orogenia Transamazônica.

Das v¿iLrias tentativas de se obter uma isócrona com os seis pontos compilados, apenas

uma foi satisfatória, envolvendo apenas três pontos de análises feitas em granito intrusivo no

complexo Gouveia. A idade obtida (4 pontos) foi t519+38 Ma e Ri :0,7626 (Fig. 4.13). Esses

valores retratam um evento superimposto.

4.1.2.3 - Complexo Portei¡inha

Foram compilados l1 afloramentos pertencentes a essa unidade: 1,2, 4, 5, 6,7,9, g, 10,

ll e246. Esses pontos fomeceram 1 dado Sm-Nd (246), 16 Pb-pb, 30 pontos para isócrona Rb-

SreSidadesK-A¡.

Duas idades isocrônicas Pb-Pb foram obtidas (Tabela 3.13), cada urna com oito pontos,

para os gnaisses do complexo Porteirinha. A idade mais antiga é 2780f 100 Ma, com pr igual a

9,05' Essa isócrona não está com os pontos muito bem alinhados e pode-se perceber que existem

pelo menos mais três alinhamentos possíveis para esses pontos, formando isócronas de idades

mais novas e mais velhas. O valor de pr, trem como ¿rs altas razões isotópicas de Pb, mostrando

enriquecimento em material radiogênico, levam a concluir que essa rocha é fruto de

retrabalhamento de rochas crustais ainda mais primitivas.

A outra idade Pb-Pb é mais nova do que a anterior, 2020t120 Ma e tem p igual a9,22.

Uma das análises é feita em feldspato que tem razões Pb-Pb altas, sendo um indicativo de

derivação de uma fonte já com razões altas de Pb-Pb. Da mesma forma que a isócrona anterior
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essa não tem um bom alinhamento dos pontos. De todo o modo os resultados apresentaram que

as rochas do Arqueano foram retrabalhadas em evento Transamazônico.

Os pontos de análise Rb-Sr se alinharam satisfatoriamente em cinco isócronas (Tabela

4.10). Apesar dos números dos pontos aparecerem na tabela repetidos nas diversas isócronas,

não tll pontos que sirvam à duas isócronas diferentes, trata-se de pontos com várias amostras,

cada uma em uma isócrona. Observar na figura 4.14 que os pontos não utilizados nos cálculos,

por causa da distância, coincidem com as isócronas propostas.

Tabela 4.10 - Dados das isócronas do Complexo Porteirinha

Pontos Isócrona (Ma) Sr/-Sr ln¡¿'r n= pontos MSWI) mod€lo

J, I 2638r58 0,7253 6 t.12

4, 5,6,246 2618t62 0,7021 9 0,38

4.)./ 2538!97 -0,7000 5

J, I 2252X57 0,7280 5 0,28

246 22t0+330 0,7240 |,'t6

45 dt,as idades mais altas (2,64 e 2,62 Ga) são obtidas em gnaisses migmatizados e

possuem ¡azões iniciais diferentes, podendo significar a participação de rochas tanto crustais

como mantélicas, na geração dos migmatitos. Há ainda uma idade de 2,54 Ga duvidosa, face à

baixíssima R¡ não condizente com os critérios adotados. As duas idades menores (2,25 e 2,21

Ga) estão relacionadas ao metamorf,rsmo Transamazônico. O er¡o de 330 Ma para a idade de

2210 Ma pode ser explicado pela baixa quantidade de pontos e pelo pouco espalhamento dos

pontos no eixo x (Rb/Sr), mas o valor ganha representatividade geológica pela comparação com

a outra idade dos pontos 5 e 7.

A análise Sm-Nd fomece idade modelo Tov igual a2,91 Ga e valor de sNd, para a época

de migmatização dessas rochas (2,64 Ga, isócrona Rb-Sr, que inclui o mesmo aflo¡amento

datado pelo método Sm-Nd), igual a -1,37. Isso quer dizer que o evento de migmatização

envolveu rochas com pouca contaminação crustal. Os valores são semelhantes aos obtidos pelos

outros Complexos do embasamento.
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4.1 .2.4 - Comolexo Mantioueira

Na área de compilação foi encontrado apenas um ponto já datado ( 102), o qual possui três

a¡álises Rb-Sr. Para verificar a influência dessa unidade na evolução da FA, procurou-se utiliza¡
dados Sm-Nd de afloramentos fora da ¿írea de compilação. Sendo assim, foram conseguidos mais
oito dados sm-Nd com respectivas análises Rb-sr em gnaisses do complexo Mantiqueira
(Teixeira. dados inéditos).

A isócrona Rb-sr obtida com os três pontos da compilação fornece uma idade de

559+190 Ma, com razão inicial de sr igual a 0,i-1l3 . Esse valor é um recalculo da isócrona

apresentada por Silva et al. (1987). Na tabela 3.14 são mostradas outras idades pertencentes à

essa unidade, que se encontram fora da área de compilação, ri¿ìs que serão úteis para os cálculos

envolvidos na metodologia Sm-Nd.

os dados Sm-Nd fornecem idades modelo Te¡¡ entre 3,4 e 2,4 Ga, dois desses valores

tiveram que ser recalculados para uma evolução em duplo estágio, porém sem alteração do

intervalo apresentado. os valores de €Nd para a idade de 2,2 Ga (tabela 3.14), quando deve ter

oconido o metamorfismo dos gnaisses, ficam entre - 0,59 e - 12,9g, mostrando que diferentes

materiais participaram da formação do complexo.

4. 1 .2.6 - Complexo Juiz de Fora

Foram encontrados onze afloramentos (l lB, 119, 120, l2l, l2'1,lg1, 196, lg7,lgg,24l
e 2a\ iâ datados, dessa unidade, na ¿írea de compilação. Esses afloramentos fomeceram 2

análises Sm-Nd e 25 pontos para isócrona Rb-Sr.

os dados Sm-Nd (Tabela 3.15) fornecem valores diferentes dos do complexo
Mantiqueira, de idade modelo T¡¡a: 1,92 Ga e r,76 Ga. A primeira pode significar que o protólito
gerador desse gnaisse derivou-se do manto no Transamazônico e a segunda pode indicar mistura
de magma Transamazônico com magma mais recente. os valores de eNd, para a época de dos do

metamorfismo desses gnaisses (600 Ma) são - 5,9 e - 9,3. Esses valores indicam que a rocha
geradora do gnaisse tinha uma história crustal prévia.

os 25 pontos de análise Rb-sr geraram três isócronas possíveis (Tabela 4.1 I e Fig. 4.15).

Uma boa parte dos pontos não foi usada no cálculo, por causa da distância entre os pontos. Mas a

maioria deles se encaixou nas isócronas construídas (Fig. a.15).
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Tabela 4.11 - Dados das isócronas do Complexo Juiz de Fora

Pontos Isrícrona (Ma) Sr/-Sl ¡¡s¡ ns pontos MSWD modelo
195, 197 2075!tOO 0,7049 1,4

r9. 196 60ó1200 0,7094 4 r,0l
8

5 t8113 0.72t84 3 0,0ó8

O valor mais alto (2,08 Ga) deve estar ligado à própria formação da rocha, pois tem uma
razão inicial relativamente baixa. Além disso, esse valor está próximo ao valor da idade modelo
Tov' As idades de 606 e 518 Ma estão ligadas à orogênese Brasiliana. Suas razões iniciais, uma
alta e outra mais baixa, indicam que pode ter havido envolvimento de fontes crustais e

mantélicas.

4. 1.2.7 - Supergrupo Espinhaco

Foram compilados 17 afloramentos dentro do dominio das rochas do supergrupo
Espinhaço, referentes aos pontos 13i, l3g, 148, l4g, 150, 152, 154, 155,216,21g,21g,220,
221' 222, 236' 237 e 238). Desses, seis estão no domínio das rochas do Espinhaço, mas
representam diques que assinalam o fim da evolução do Espinhaço e inicio do desenvolvimento
do rift Araçuaí (21s, 219, 220, 22r, 222, 23g) cujos dados foram discutidos no item 4.I . 1 . 1 . os
afloramentos pertencentes às rochas do Espinhaço fomeceram três idades u-pb, uma pb-pb,

nove pontos para isócrona Rb-Sr e sete idades K_Ar.

Os valores U-Pb são similares entre si. As amostras de meta¡iolitos e metamagmatitos,

dão idades u-Pb em zircões de 1770, lTll+g Ma e l7l5t2 Ma, que indicam o início da abertura
do rift Espinhaço. A análise pb-pb foi rearizada por evaporação de ztrcão, em rochas

metavulcânicas do supergrupo Espinhaço, que forneceu uma idade de r711tr2 Ma. Esse varor é

idêntico aos obtidos pela metodologia U-pb (como discutido no item 3.1).

os pontos analisados pela metodologia Rb-sr, todos de metarioritos, formaram uma
isócrona (4 pontos) de 651+67 Ma, com razão tniciar de sr de 1,0900 e MSWD de 6,r (Fig.
4'16)' Os pontos não computados no cálculo, por oausa da distrância das amostras, não coincidem
com a isócrona feita e mostram uma heterogeneidade nas amostras. A idade obtida corresponde
aos eventos metamórficos, após a cristalização da rocha, corroborado pela altíssima razão inicial.
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4.1 .2.8 - Rochas Intrusivas

4.1.2.8a - Suite Granitica Mercês

São os granitos intrusivos nas rochas do Complexo Guanhães. Foram compilados cinco

afloramentos pertencentes a esse corpo (131, 132,133, 134 e 256), que fomeceram duas análises

Sm-Nd e seis pontos para isócrona Rb-Sr.

com as análises Rb-Sr foi obtida apenas uma isócrona (Fig. a.n), que utiliza os mesmos

pontos (5 pontos) da bibliografia original, rnas que tem valor completamente diferente. A
isócrona obtida anteriormente tem idade de aproximadamente 2,2 Ga e a nova isócrona tem valor

igual a 1731+31 e razão inicial de 0,70883. Essa nova idade coloca os granitos da suíte Mercês

ao lado dos granitos da Suíte Borrachudos, em termos geocrono lógicos.

os valores de e¡¿, calculados para a idade obtida pela metodologia Rb-sr (r.73 Ga), são -
8,1 e -5,5. o que demonstra que, nessa époc4 o evento que afetou essas rochas envolveu material

crustal preexistente. As idades modelo Sm-Nd rov são 2,65 e 2,41 Ga, a primeira corrigida para

evolução em duplo estágio, e indicam protólito arqueano para essas rochas.

4.1.2.8b - Suíte Granítica Borrachudos

Foram encontrados 15 afloramentos (pontos: 164, 166, 171,173,194,200,205,206, Z0g,

210' 211, 212, 213, 214 e 215), relativos aos granitos da Suíte Borrachudos, na ¿irea de

compilação. Esses afloramentos fomeceram seis análises Sm-Nd, duas pb-pb, dezoito pontos

para isócrona RhSr e quatro idades K-A¡. As aruilises forma feitas em granitóides e riolitos.

As idades Pb-Pb por evaporação em zi¡cão de granitos fomeceram valores de 1729+14

Ma e 1595+ l0 M4 para os corpos de São Felix e ltauninh4 respectivamente. Essas idades

conespondem às idades de cristalização desses corpos.

As aniílises Sm-Nd, fomeceram dois conjuntos distintos de idades modelo e aNd, um

relacionado aos riolitos e outro relacionado aos granitos. Para os riolitos, o valor das idades

modelo Tou ficou entre 2,62 e 2,57 Ga, já com os cálculos em dois estágios, e o valor de e¡¿

entre -6,17 e -7,24 (para idade igual a 1,73 Ga, valor obtido pela metodologia pb-pb) Esses
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valores são semelhantes aos dados de Mercês. Para os granitos, o valor da idade modelo Topr

ficou entre 2,79 e3,01 Ga e o valor de eN¿ (pa¡a a mesma idade do conjunto anterior) ficou entre

-8,79 e -10,1. Esses valores mostram que os protólitos dos corpos dessa suíte são Arqueanos.

Com as aniilises Rb-Sr foi possível obter 3 isócronas (Tabela 4.12 e Fig. 4. l8). Alguns

dados não computados tendem a se alinhar melhor com a isóc¡ona de 1760 M4 outros mostram

uma dispersão das razões dentro do conjunto.

Tabela 4.12 - Dados das isócronas da Suíte Borrachudos

Pontos lsócrona (Ma) Sr/-Sr ¡n¡s¡¡ n: pontos MSWD modelo

205 2186+280 -0.7000 4 3,2 I

166,205,209 17581300 0,7051 4 7,2

t94 583t76 0,7271 4 t,5

As duas primeiras idades tem erros elevados, mas dentro do critério estabelecido nesse

trabalho, sendo a idade mais velha suspeita, por ser maior do que a idade Pb-Pb. A menor idade

estaria ligada à perturbação no sistema gerada pela intrusão dos granitos na FA.
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Fig. 4.1 - Diagramas Isocrônicos das rochas da Formação Salinas, sedimentos distais do
Macaúbas. O ponto em preto não foi usado para nenhum cálculo.
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Fig. 4.3 - Diagramas Isocrônicos das rochas do Complexo Jequitinonha. Cada cor representa uma
isócrona. Os pontos em preto não foram computados em nehum dos cálculos.
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Fig. 4.5 - Diagramas isocrônicos das rochas da Suíte granítica G-2, referente aos corpos das
regiões de Novo-Cruzeiro, Itaipé e Itaobim.
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Fig. 4.6 - Diagramas isocrônicos das rochas da Suíte Granítica G-2, referente aos corpos
próximos às localidades de Jequitinhonha, Águas Formosas, Medeiros Neto, Conselheiro Pena e
Governador Valadares.
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4.1.3 - Geocronologia K-Ar

De todos os dados K-Ar obtidos, as idades em feldspatos não devem ser consideradas, já

que ou possuem baixa retentividade, ou retentividade variável do argônio (Torquato &
Kawashita, 1992). Do mesmo modo, os valores obtidos para rocha-totais devem ser analisados

com cuidado, pois a idade depende da composição mineralógica da rocha. Segundo Dickin

(1995), no sistema K-Ar uma amostra de rocha total será tão resistente à perda de argônio.

quanto sua fase mineral menos retentiva. Dessa forma amostras de rocha-totais ricas em

feldspato potássico e/ou minerais com baixo teor de potássio não são confiáveis. Na literatura

pesquisada não fica claro, em algumas amostras, qual o tipo de rocha, de modo que nem sempre

foi possível distinguir qual a fase mineral predominante, para saber se a idade seria confiável ou

não. Optou-se, poftanto, por não se considerar as idades em feldspatos nem a maioria das

datações em rocha-totais.

Outro fator utilizado para se discriminar as idades foi o de homogeneidade do padrão de

idades e coerência geológica (Teixeira & Caruian, 1994), o que permitiu a incorporação de

alguns dados em rocha-total nas interpretações e exclusão de idades anômalas.

Teixeira &. Canzian (op. cit.) dividiram as rochas do embasamento do Cráton do São

Francisco em províncias geocronológicas, por periodo de tempo. Dessa maneir4 a ¿lrea de estudo

desse trabalho, também foi dividida em províncias, obviamente com enfoque na FA. Em

primeiro lugar separou-se as rochas de evolução neoproterozóicas, relacionadas à faixa, das

rochas da infra-estrutura da mesma, mais antigas. Dentre as rochas neoproterozóicas estão os

granitos, gerados durante a evolução da FA (deformação brasiliana), e as supracrustais,

depositadas durante a fase distensiv4 que quebra o continente mesoproterozóico (Rodínia). As

rochas da infra-estrutura englobam litologias do arqueano, paleoproterozóico e do sistema

Espinhaço.

Os granitos neoproterozóicos (suítes G-1, C-2, G-3, G-4, G-5 e G-6) possuem idades K-
A¡ em biotita (apenas uma é em muscovita) que se concentram no intervalo de 510-422 Ma

(Apêndice 4a), o que reflete o período de resfiiamento relacionado ao soerguimento final da

orogênese Brasiliana. Dois dos corpos pertencentes às suítes G-l e G-2 (as mais velhas),

fomeceram idades maiores do que as do intervalo acim4 respectivamente 580 e 560 Ma (em

biotitas), que devem portanto estar ligadas ao resfriamento de cada corpo.

As supracrustais da FA (Grupo Macaúbas, Complexo Jequitinhonha e Complexo Paraíba

do Sul) possuem a maior parte das idades K-Ar (em micas e anfibólios) dentro do intervalo de
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550-460 Ma (Apêndice 4b). Esse intervalo é semelhante ao dos granitos, refletindo o

rejuvenescimento das idades, relacionado às últimas intrusões e ao soerguimento fmal. Ocorrem

ainda duas idades mais antigas, uma de 695+40 Ma (tremolita - anfibólio de ca e Mg) e outra de

60218 Ma (em biotita). Ambas se encontram mais a oeste em relação aos outros dados de cada

unidade' Tal comportamento pode ser decorrente do empurrão das rochas metassedimentares

sobre o cráton: a parte externa entra primeiro em contato com a parte fria do cráton e resfria
primeiro, permanecendo com uma idade mais antiga do que no centro da massa empurrada.

As rochas datadas pela metodologia K-Ar relacionadas ao supergrupo Espinhaço são

granitos anorogênicos e diques básicos que cortam o cortam. No caso dos diques (metabasitos),

as análises foram feitas em rocha total ou feldspato e são desprovidas de significado. Os granitos

anorogênicos (Suíte Bonachudos), de idade paleoproterczaica (-1,73 Ga), possuem idades K-Ar
em biotitas entre 475 e 485 Ma (Apêndice 4a), mostrando rejuvenescimento completo das

idades, ocasionado pela abertura do sistema durante o metamorfismo brasiliano superimposto.

o embasamento Arqueano e Paleoproterozoico (complexos Guanhães, Gouveia,

Porteirinha, Belo Horizonte, Mantiqueira, Juiz de Fora e supergrupo Rio paraúna), mostra uma

extensa va¡iedade de idades, com valores que se agrupam em intervalos preferenciais. o
primeiro e o segundo intervalos são de idades (em anfibólios e biotitas) Mesoproterozóicas (0,9 a
1,2 Ga e 1,2 a 1,8 Ga), cujas amostras estão mais próximas dos Supergrupo Espinhaço. O
primeiro intervalo mostra valores semelhantes às idades modelo Tov dos ortoanfibolitos gerados

durante o evento extensional, formador do rift Araçuaí e sua respectiva sedimentação, que pode

ter aberto o sistema K-Ar do embasamento. o segundo conjunto parece pfeservar idades de

resfriamento do rift Espinhaço abortado. Existe apenas uma idade em muscovita de pegmatito,

cujo valor remonta ao Ciclo Transamazônico. Teixei¡a & Cat:E:ian (1994) interpretaram essa

idade como preservação da memória termal da evolução mais antiga, já que todas as outras

idades dessa unidade (complexo Porteirinha, uma janela tectônica) são mais novas.

um terceiro conjunto (0,85 a 0,50 Ga) apresenta o segundo maior número de amostras,

indica¡do a importante influência da orogenia Brasiliana nas rochas do embasamento. Essas

idades refletem a abertura do sistema K-Ar e completo rejuvenescimento das idades. Este é mais

um fator indicativo de que a idade sm-Nd nos ortoanfibolitos (Bl0 Ma) é de metamorfismo. Já o

intervalo com idades menores do que 500 M4 com o maior número de arnostras, mostra o
período de resfriamento regional, tamMm atingindo o embasamento. No geral as idades

diminuem no sentido leste, rumo à zona mais interna da FA.
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A heterogeneidade das idades K-A¡ em micas, anfibólios e rocha-totais, nas rochas da

infra-estrutur4 mostra o caráter policíclico dessa região. Já a concentração de idades menores do

que 500 Ma (Fig. 5.1) revela a grande importância da orogênese Brasiliana na região, que

chegou a envolver as rochas da infra-estrutu¡a das bordas do antepaís (Teixeira &, Canzian,

1994).

O último intervalo de idades K-Ar tem valor médio de idades igual a 191 Ma, todas em

RT de basaltos (dentro do domínio do embasamento), e devem estar ligados a um evento

extensional, que gerou a intrusão da suíte Fundão mais a leste. Essas idades estão relacionadas à

fragmentação inicial do Gondwana (Dussin T., 1996).
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4.2 - Dados obtidos

Na parte de petrografia desse item, os corpos graníticos amostrados, bem como as rochas

da infra-estrutura da FA, são descritos tanto no aspecto geológico do afloramento, quanto no

aspecto microscópico. No total foram confeccionadas 55 lâminas (Apêndice l),

preferenciaimente dos corpos intrusivos, no laboratório do Instituto de Geociências da

Universidade de São Paulo. Um conjunto de fotos dos afloramentos está apresentado nas páginas

101 a 106.

Na parte de geocronologia e geologia isotópica, serão apresentados os dados

geocronológicos e isotópicos das amostras estudadas nesse trabalho. Foram efetuadas 4l novas

análises Rb/sr (Apêndice 10) em rocha total e uma em apatita, 24 Sm^{d (Apêndice l1), 5

PblPb (Apêndic e 12) e I K-Ar (Tabela 4.14), tanto nos granitóides como no embasamento. o

objetivo foi supri a região com metodologias mais novas disponíveis no cPGeo, além de obter

parâmetros petrogenéticos, já que a idade de cristalização das rochas (Pb/Pb em zircão) seria

obtida em outra instituição, pelo co-orienatdor do trabalho.

A amostragem foi feita para se obter uma isócrona, pelo menos, de cada corpo estudado,

porém dois deles (Granito Guarataia e Tonalito São Vitor) não ofereceram variação suficiente

das razões, pam se proceder ao ataque químico, e um deles (Granito caladão) tinha a

granulometria muito grosseira, trazendo dificuldade pafa a representatividade do sistema.

Todas as amostras submetidas à análise Sm-Nd, que não foram escolhidas para confecção

de isócronas Rb-Sr, tiveram também a análise de Sr feita, para se poder elaborar os diagramas de

eNd X esr.

4.2.1 - Tonalito Brasilândia (Suíte G-1)

4.2.1.1 - Caracter'uação petro gráfica

segundo Pinto ef al. (1997) são rochas de composição tonalítica a granítica, com

manchas enderbíticas a dioríticas, que fazem parte dos granitos pré- a sin-tectônicos. Na região

desse trabalho, esse corpo foi mapeado em quatro afloramentos distintos (Apêndice 1). A melhor

exposição está no afloramento IT-15, na Folha ltambacuri, onde também se encontra a maioria

dos afloramentos. Apenas um ponto se localiza na Folha Santa Maria do Suaçuí'
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De acordo com a descrição de campo e macroscópica, a intrusão corresponde a uma

rocha meso a melanocrática, de cor cinza escura, por vezes amarelada. e granulometria média a
fina. Algumas amostras contem porfiroclastos de quartzo e feldspato, que não passam de 0,5cn¡
outras aparentam estar levemente foliadas.

Essa variação macroscópica é vista também nos afloramentos, onde se pode observar

além de enclaves máficos (Fig. 4.31), de composição semelhante à "encaixante" e com faces

retas (Fig 4.32), às vezes "boudinados", veios pegmatóides. o aspecto boudinado dos enclaves
(deformação) se dá em conformidade com a foliação. A direção geral do esti¡amento desses

enclaves é N75E/60S8.

As lâminas estudadas não se mostraram muito homogêneas, variando desde uma amostra

rica em piroxênio (mais charnockítico) a um rico em anfibólio, passando por uma sem nenhum

desses doìs minerais. No geral apresenta textura hipidiomórfica, sendo que a amostra rica em

piroxênio (lr-13) tem os minerais orientados. os contatos entre os grãos, no geral são comuns,

mas alguns são poligonizados. Microscopicamente são equigranulares. exceto a amostra rica em
anfibólio (SM-08), que possui pórfiros do mesmos.

os minerais principais, além desses já citados são o quartzo, alguns com extinção

ondulante e alguns com mimerquitas, a microclina (exceto para a amostra sM-Og), o plagioclásio

e biotita verde escura, com exceção da biotita da amostra IT-13, que é castanho-avermelhada. o
anfibólio da amostra SM-08 é verde.

Os minerais acessórios encontrados foram: apatita, allanita envolta por epídoto, titanita
amorfa, de tamanho equivalente aos miíficos principais, zírcão e opacos. o epídoto não aparece

nas lâminas IT-13 e IT-14. os minerais secund¿irios são clorita, carbonato e sericita.

A amostra IT-13 parece destoar das outras, já que a biotita foi gerada em ambiente

completamente diferente das biotitas das outras lâminas, e não será considerada como
pertencente ao granito Brasilândia.

4.2.1.2 - Geoqonologia e Geologia Isotópica

o ronalito Brasilândia foi um dos corpos que não permitiu a confecção de isócrona Rb-

Sr, por não ter sido obtido espalhamento suficiente dos pontos, quando das quantificações de Rb-

Sr por fluorescência de Raio-X.

Duas amostras, de afloramentos diferentes, foram submetidas à análise sm-Nd. os
valores das idades modelo são semelhantes : 1,70 e 1,76 Ga, um pouco mais velhas do que as
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obtidas com os outros granitos, mas também assinalando fonte mista com relação à idade. Os

valores de s¡¿ , pârâ a idade de formação dessa rocha (595 Ma), são - 10,3 e - 8,1, indicando

uma fbnte com componentes crustais pr¡¡a essa rocha. São os granitos mais antigos e com valores

de er'r¿ mais negativos., entre os corpos estudados. As idades modelo sm-Nd r¡y são um pouco

menores do que os valores apresentados no item 4.1.r.2a na página 57, paruos granitos da suíte

G- l, mas próximos.

4.2.2 - Graîito Araléia (Suíte G-2)

4.2.2.1 - Caructeruação petrográfica

Na ¿iLrea estudada, foram percorridos quatro afloramentos distintos desse corpo (Apêndice

l), sendo que todos se situam no acesso à cidade de Ataléia que sai da rodovia BR-41g (Anexo

l). Apenas um deles, o de melhor exposição (AT-01), é em uma pedreira, os outros são em

cortes de estrada. Segundo Pinto et ol. (1997), o litótipo dominante é um biotita-granada tonalito

com variações granodioríticas e graníticas, tendo sido interpretadas como granitos sin a tardi
tectônicos.

De acordo com as descrições de campo, trata-se de um granito homogêneo foliado (Fig.

4.19), portando biotita e grarøda. Nos afloramentos estudados, tamHm foram encontrados: veios

lélsicos pegmatóides, ricos em feldspato e quartzo, com granadas e biotita, que cortam o granito

principal (Ataléia); enclaves máficos (l) com biotitas orientadas, acompanhando a foliação do

granito regional (Fig. a.20), e granadas estiradas, parecendo ser uma segregação de material

máfico; e um segundo enclave máfico (2), sem granada visível a olho nu e com foliação

destoante (Fig. 4.21).

No ponto MU-06, limite entre os granitos Ataléia e Caladão, foram observados gnaisses

kinzigíticos, pertencentes ao Complexo Gruiissico-Kinzigítico, interpretados como restitos dentro

do granito (Pnto et a1.,1997). colabora ainda com essa hipótese, o fato de, no afloramento MU-
07, o granito Ataléia se apresentar mais félsico e menos foliado do que nos outros afloramentos.

As foliações medidas foram: N55WN50E, NB0W/¡145E e N70W,ò{60E.

Macroscopicamente, o granito dominante nesses quatro afloramentos, apresenta

granulometria média. Em algumas amostras h¿i uma tendência à grãos finos e em outras à grãos

grossos. A rocha é quase equigranular, com grãos felsicos levemente maiores (2 cm) do que os
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máficos. A cor da rocha é cinza clara e, apenas no afloramento MU-07, ela é amarelada. As

biotitas estão orientadas, indicando a presença de foliação na rocha e, em algumas amostras é

evidente que as biotitas estão contornando os grãos de quartzo e feldspato, que por sua vez estão

levemente estirados, formando bolsões nulficos separados de bolsões felsicos. Isso indica a

segregação de material félsico em relação a máficos e início de gnaissificação. Há tambérrl em

algumas amostras, a presença de veios quartzo-feldspáticos, de granulometria grossa, nos quais

aparecem granadas de 0,5 cm e muscovita. As granadas, no corpo principal, são abundantes e

milimétricas (até 0,5 cm).

Os enclaves máficos (2), também aparecem em amostras de mão, são equigranulares de

granulometria fina e mesocráticos e estão foliados discordantemente da foliação do granito.

Tanto o granito, quanto o encrave estão cortados pelos veios quartzo-feldspáticos.

De acordo com os afloramentos visitados, o granito Ataléia é um biotita granito-gnaisse

com granada e corresponde aos granitóides finos, descritos por Pinto et al. (1997). Os enclaves

máficos (2) indicam mistura magmática e os enclaves máficos (1) indicam a presença de restitos

do gnaisse kinzigitico. A foliação indica se tratar de um granito sin-tectônico. O último evento

magmático é indicado pelos veios quartzo-feldspáticos.

Foram analisadas dez lâminas das rochas desses quatro afloramentos. Microscopicamente

apresentam grande homogeneidade, têm textura hipidiomórfica, com algumas lâminas

apresentando leve orientação das biotitas. Os contatos entre os grãos, na maioria das vezes,

variam de comuns a poligonizados e poucas vezes são serrilhados. Microscopicamente a rocha é

inequigranular seriada, com pórfi¡os de quartzo e feldspato.

Os minerais principais são: quartzo, plagioclásio, microclina granada e biotita. Alguns

grão de quartzo apresentam extinção ondulante e a maioria apresenta mimerquitas. A

composição do plagioclásio fica entre o oligoclásio e a andesina (por volta de 70% de albita).

Alguns grãos estão levemente alterados e em todas as lâminas foram observadas antipertitas. A

microclina geraLnente apresenta geminação em grade. O enclave (2) foi o que apresentou maior

quantidade de feldspato pot.ássico. A biotita é castanho-avermelhada e apresenta inclusões de

zircão formando halos pleocróicos. As granadas são poiquilíticas, com inclusões de quartzo,

feldspato e, às vezes de biotita. Não aparecem granadas na lâmina do encrave (2).

Os minerais acessórios prirnrírios são zircão, apatita, minerais opÍrcos e monazita. Os

zircões são prismáticos ou a¡redondados e as apatitas variam de euédricas a subeuédricas. Os

opacos não aparecem nas lâminas do afloramento AT-01, apenas nas outras. Os acessórios

secund¡írios são muscovita e carbonato, associados à alteração dos feldspatos.
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4.2.2.2 - Geocronologia e Geologia Isotópica

Os estudos geocronológicos e isotópicos no granito Ataléia, contaram com uma isócrona

Rb-S¡ de sete pontos (o total de análises feitas) do granito principal e três análises Sm-Nd, duas

no granito principal e uma no enclave máfico (2).

A isócrona Rb-sr (Isoplot modelo l) indicou idade de 503t52 Ma e razão inicial de

875r/865r igtal a 0,71312 (Fig. 4.50). O valor obtido é mais jovem do que a idade PbÆb, por

evaporação, 59114 Ma (Ì.Ioce e/ al., 1999) e muito semelhante às idades dos granitos mais

jovens da FA, o que pode é corrobo¡ado pela alteração vista em lâmina. A alta razão de Sr inicial

é indicativa de origem crustal para essa rocha.

Com relação à metodologia Sm-Nd (Apêndice 11), os valores de €Nd (r=ser Maþ pâra â

época de formação dessa rocha, são semelhantes (-7,19 e -7,08), indicando que o magma teve

origem de protólito crustal. Os valores de idade modelo Sm-Nd T¡¡y são 1,73 e 1,84 Ga são

indicativos de mistura de fontes Paleoproterozóicas e mais novas. O enclave máfico possui idade

modelo semelhante (1,8 Ga), mas o aNd (5er v"¡ é -11,8, muito mais negativo, indicando

indi¡etamente sua anterioridade em relação ao granito e caracterizando-o como um xenólito.

os valores obtidos, principalmente com relação à metodologia Rb-sr, são semelhantes

aos apresentados na tabela 3.8, na página 37.

4.2.3 - Granito Pescador - Tonalito São Vitor - Granito Teófilo Otoni

4 .2 .3 .l - Caracherização petrográfica

No trabalho de Pinto et al. 1997, esses dois corpos não foram separados

cartograficamente, por considerarem que ambos pertenceriam à suíte Galiléia. Esta suíte

constituída por tonalitos, granodioritos e granitos metaiuminosos, com afinidades cálcio-

alcalinas (Nalini, 1997). Porém, a descrição petrográfica, feita na presente dissertação,

possibilitou separá-los em três corpos distintos, um peraluminoso, aqui chamado de Pescador,

um metaluminoso, chamado de Teófìlo Otoni e um tonalítico, chamado de São Vitor. Muito

embora Pinto et al. (op. cit.) não tenham feito distinção entre esses corpos, ressalvaram que o
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caráter mais aluminoso do granito Pescador pode estar associado a uma grande contaminação

pelas encaixantes.

a) Granito Pescador

Foram amostrados quatro afloramentos desse corpo, três na Folha Mucuri e um na

Itambacuri (Apêndice l). De acordo com as descrições de campo e macroscópicas, foi possível

identif,rcar 3 granitóides diferentes, que são variações do corpo principal.

O corpo principal é formado por um granitóide de granulometria média a grossa, bem

foliado e com porfuoclastos de quartzo e feldspato estfados, que varia para um granitóide mais

fino e mais máfico, mas de mesma mineralogia, também foliado. Mineralogicamente são biotita-

granitóides com granada, mesocráticos de cor cirza. As granadas são milimétricas (chegam à

0,5cm) e os feldspatos não passam de 1cm. Ambos possuem xenólitos dos xistos (Fig.4.22aeb)

da Formação Tumiritinga (Grupo Rio Doce) e enclaves máficos. Próximo às encaixantes esse

corpo é mais peraluminoso, chegando a apresentar duas micas.

A tercei¡a variação corresponde a um granito mais fino e felsico, quase leucocrático,

também com granada, com foliação evidente dada pela orientação da biotita em escala de

afloramento (Fig. a.n). Todos os corpos são cortados por pegmatitos a turmalina e muscovita.

As foliações medidas foram: N75W65NE, N60W70NE, N80V//68NE e N85E/25S8.

Ao microscópio, ¿ls onze amostras estudadas apresentaram uma variação de afloramento

para afloramento. O ponto MU-12 é paxecido com o granito Ataléia e os afloramentos IT-03 e

MU-23, parecem ser mais ricos em alumínio, chegando a apresenta¡ duas micas e até sillimanita,

respectivamente. A textura é hipidiomórfica no geral, sendo que na maioria das lâminas as

biotitas estão orientadas. Os contatos variam de comum a poligonizados, poucas vezes são

serrilhados. No geral as amostrÍrs são inequigranulares no microscópio, mas luí porções quase

equigranulares.

Os minerais principais são o quartzo, o plagioclásio, a microclina, a biotita e a granada. O

quartzo por vezes está estùado e por vezes apresenta extinção ondulante, nlas em todas as

lâminas foi observada a presença de mimerquitas. O plagioclísio apresenta tanto alteração nas

bordas, quanto nos núcleos. Há antipertitas em qu¿rse todas as lâminas e o teor do plagioclásio é

de aproximadam ente 70Vo de albita. A presença de microclina é maior na porção mais fura desse

corpo (MU-I2K), onde também não aparecem granadas. A biotita é castanha-avermelhada,
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algumas estão se alterando para clorita. As granadas são vermelhas e poiquilíticas, com inclusão

de quartzo e feldspato. A sillimanita ocorre como fibrolita e só aparece no afloramento MU-23.

Os minerais acessórios primiirios são: zircão, apatita e monazita. Os zircões apresentam

vá¡ios formatos e as apatitas ora são prismáticas e ora são arredondadas. A monazita aparece em

todas as lâminas, mas aumenta de quantidade nas rochas mais ricas em alumínio. Raramente são

observados minerais opacos, mas quando ocorrem aparecem associados à também rara titanita. O

ca¡bonato é o único mineral secund¿ário observado.

b) Tonalito São Viror

O tonalito propriamente foi visitado em apenas um afloramento, o IT-16 (Apêndice l), e

é caracterizado pela abundante presença de pórfros centimétricos de anfibólio (Fig. a.24).

Ocorrem ainda, níveis cumuláticos, essencialmente de biotita e anfibólio. O índice de cor dessas

amostras varia de meso a melanocrático, sendo predominantemente cirza escuro. A
granulometria varia de média a grosseira. A rocha se apresenta levemente foliada e possui

enclaves máficos também (Fig. a.25). Esse afloramento se situa nos níveis topográficos mais

baixos, junto à ¿á¡ea de aluvião na v¿irzea do Rio Itambacuri.

A única lâmina feita indica que essa rocha tem textura hipidiomórfica e contatos comuns,

além de ser inequigranular, com pórfiros de anfibólio. os minerais principais são o quaxtzo, com

fraca extinção ondulante, o plagioclásio, o anfibolio, de cor verde e a biotit4 de cor castanho-

avermelhada. Além de zircão, titanita, em agregados amorfos, e opaco, incluso no anfibólio, são

os minerais acessórios primiirios encontrados. Os secund¡irios são a clorit4 da alteração da

biotita, e o carbonato, da alteração do feldspato.

c) Granito Teófilo Otoni

Foram visitados ainda mais três afloramentos de um granito metaluminoso (Apêndice l),
aqui chamado de Granito Teófilo Otoni, que pode ou não estar associado ao tonalito do ponto IT-

16. Os pontos estão situados na Folha Teófilo Otoni (TO-01 e TO-02) e na Folha Mucuri (MU-

16), em níveis topográficos mais altos do que o afloramento IT-16. Segundo a descrição de

campo é uma rocha de granulometria médi4 cor cinza e mesocrática, que em alguns pontos é

porfirítica. Está levemente foliad4 com orientação dada pela biotita. Apresenta enclaves máficos

Gig. a.26) e contato com um granito mais máfico e fino. O granito porfuítico possui xenólitos
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do granito mais máfico e o mais máfico possui xenólito do porfrítico (Figuras 4.27 e 4.28). Esse

granito mais máfico tem a mesma mineralogia do granito mesocrático e é a rocha principal do

afloramento MU-16 (Fig. a.28).

Trata-se de um biotita-granitóide, com intrusão de um granito nr¿ífico. As foliações

medidas no granitóide são: N65W50NE e N70E/75SE

Foram confeccionadas 4 lâminas (duas do corpo mesocrático e duas do corpo mais

máfico). Há pequenas diferenças microscópicas entre esses dois corpos, relacionadas à presença

de feldspato potássico, que aparece apenas no afloramento TO-01. No geral a textura é
hipidiomórfica, com contatos comuns, ou em menor quantidade poligonais. Microscopicamente

a rocha é inequigranular com pórfiros de quartzo e feldspato, sendo a amostra do corpo mais

máfico quase equigranular, Os minerais principais são o quartzo, com extinção ondulante e

mimerquitas, na amostra com feldspato potássico, plagioclásio, de teor aproxim ado de j\%o de

albita, e biotita castanho-avermelhada.

Os minerais acessórios primririos são o zfucão, a apatit4 a allanita, a monazita inclusa nas

allanitas (mais freqüente na amostra To-024, do corpo mais nuífico) e opacos. Na amostra MU-

l6A aparecem poucas titanitas. Os minerais acessórios secundifuios são o carbonato e sericita, de

alteração do feldspato, e clorita, de alteração da biotita.

A coexistência de monazita e allanita não é muito comum na literatura. Broska ¿l a/.

(2000) descreveram a coexistência desses dois minerais em granitos peraluminosos da porção

ocidental dos montes c¡irpatos. Esses mesmos autores explicam a passagem de allanita para

monazita (essa predomina), por causa da diminuição da atividade do cálcio, consumido na

cristalização de plagioclásio que acompanha a diferenciação de magmas peraluminosos. No caso

aqui apresentado acontece o contriirio, há formação de allanita a partir de monazita, com um

aumento da atividade do cálcio, o que não se explica por diferenciação magnuitica. Filipov &
Janasi (submetido) explica a ocorrência de monazita em núcleo de allanita no granito Maua, em

São Paulo, como a incorporação de material crustal, evidenciado pela presença de xenólitos de

xistos, por magma mais metaluminoso. Dessa forma o ganito Teófilo Otoni também seria

formado por mistura de magma metaluminoso, relacionado ou não ao tonalito São Vitor, com

magma peraluminoso, Não são encontrados xenólitos de xisto, nos perfis amostrados. No entanto

o xisto pode ter sido totalmente consumido, ou então se tratar de um granito peraluminoso.
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4.2.3.2 - Geocronologia e Geologia Isotópica

Os dois corpos datados possuem idades Pb-Pb, de evaporação em zircão' idênticas

(57 6x415 Ma), apesar de terem afrnidades geoquímicas diferentes (o granito Pescador é

peraluminoso e o granito Teófilo otoni é metaluminoso). A isócrona do granito Pescador, com

ou sem os pontos referentes ao granito Teófilo otoni, praticamente fomeceu o mesmo valor

radiométrico. Contudo, o afloramento IT-16, do tonalito São Vitor, está sendo separado desse

contexto, pois sua amostra apresenta idade modelo e eNd diferentes das amostras dos granitos

Pescador e Teófìlo Otoni.

A isócrona do Granito Pescador (12 pontos - Apêndice 10) indica uma idade de 500+32

Ma (Fig. 4.51) e razão inicial de ttsr/tus. de 0,71056, sem os dados do granito Teófilo Otoni.

com esses dados (2 pontos a mais) o valor passa a ser de 502+30 Ma e rczão inicial de 8tst/86sr

de 0,71048. O erro diminui com o aumento do número de pontos, mas a idade é a mesma' Esses

valores também são menores do que a idade Pb-Pb por evaporação em zircão (Noce er al., 1999)'

revelando comportamento térmico semelhante ao Ataléia. As razões iniciais são altas,

diagnosticas da participação crustal na geração desse corpo.

As idades modelo sm-Nd para o granito Pescador, variam entre 1,54 e 1,33 Ga e os eN¿

(s?6 Ma) estão entre -4,0 e-6,0. Jâ para o granito Teófilo otoni as TDM situam-se entre 1,39 e 1,59

Ga e os €Nd (5?6 M") entre -5,8 e -6,3. Essa idades modelo não têm significado geológico. por

representarem uma mistura de protólitos na geração desses granitos. Para o tonalito do ponto IT-

16, a Tov é 1,96 Ga e o ÊNd(s?6 v"¡ indica valor de -8,1, mais negativos do que os do granito

Pescador e Tonalito São Vitor, o que pafece indicar uma fonte mais rica em material crustal e

mais antigo do que os outros corpos.

Tanto a petrografia, quanto os dados isotópicos não permitem agrupar esses corpos em

urna mesma suíte (G-l), como o proposto na literatura Q'troce e/ ol', 1999)' De modo que o

Granito pescador, muito semelhante ao Granito Ataléia, foi inserido no contexto da suíte G-2; o

Tonalito São Vitor, por falta de dados se mantém na suíte G-l; e o Granito Teófilo otoni, por ser

diferente de ambos e de idade similar à do Granito Guarataia, foi considerado como um corpo

intermediário entre a suíte G-2 e a G-3I, conoborando a hipótese de um magma peraluminoso

(G-2) sendo incorporado por um metaluminoso (G-3I).
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4.2.4 - craniro 'Wolff (Suíre G-3S)

4.2.4.1 - Caracfer'uação petrográfica

Apenas um afloramento (Fig. a.29) desse corpo foi visitado (Apêndice 1), situando-se

próximo à cidade de Teófilo Otoni, na pedreira do Wolff. Trata-se do local de origem do nome

da unidade, sendo também onde aparece a melhor exposição dessa rocha. Pinto et el. (1997)

chamam essa unidade de leucogranito Wolff, inserindo-os tectonicamente no contexto dos

granitos tipo-S, sin- a tardi-tectônicos.

Macroscopicamente é um granito de granulometria média a grosseira, de cor cinza

esbranquiçada e índ ice de cor meso a leucocrático, predominantemente leucocrático (Fig. 4.30).

Há porções um pouco mais ricas em biotita, que indicam uma leve foliação. O corpo é bem

homogêneo, não ficando muito em evidência os níveis mais ricos em biotita. A medida dessa

foliação é: N55E/45SE. Além da biotita possui granada, um pouco de muscovita, qvartzo e

feldspato. No afloramento ocorrem enclaves máficos com granadas e veios pegmatóides

Esse corpo pode estar associado aos granitos peraluminosos. como o Ataléia e o

Pescador, já que no afloramento MU-23 foi observada uma variação leucocrática do Granito

Pescador, semelhante ao granito Wolff, o que sugere uma transição entre esses dois corpos.

Microscopicamente, esse granito é inequigranular, com minerais félsicos maiores.

Apresenta textura hipidiomórfica, com contatos entre os grãos ora comuns, ora poligonizados. A

única lâmina dessa rocha tem como minerais principais o quartzo, com extinção ondulante, a

microclina, com pertitas, pouco plagioclásio, biotitas castanho-avermelhadas, sillimanita, como

hbrolita, granada, em grãos sub-arredondados, e muscovita. Os minerais acessórios primrírios

são: zircão, que forma halos pleocróicos quando inclusos na biotit4 apatita e opacos. os

secund¿irios são sericita e carbonatos.

4.2.4.2 - Geoqonologia e Geologia Isotópica

Apenas uma amostra desse corpo foi datada, pela metodologia Sm-Nd. A idade Pb-Pb,

por evaporação em zircão, do mesmo afloramento, foi recentemente obtida, dando um valor de

582+5Ma (Noce, comunicação escrita). O valor de eNd p¿ì¡a a época de formação (582 Ma) dessa

rocha é - 6,4, também negativo e indicando uma fonte dessa rocha com urna história crustal
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prévia. Sua idade modelo Tpy em duplo estágio é de

Paleoproterozóica e Neoproterozóica.

4.2.5 - Granito Guarataia

4.2.5.1 - Caracteruzção petrogáfica

1,63 Ga, coerente com uma fonte mista.

Esse corpo granítico não fo liado se encontra na porção central do mapa de geologia local

(Anexo l) e está representado por quatro afloramentos (Apêndice l), sendo que o de maior

expressão é o IT-02 (foto da capa), no sopé de um dos "pães de açúcar" da região. Pinto et al.

(1997) consideraram esse corpo como tardi- a pós-tectônico, descrevendo litologicamente como

granito, granodiorito e biotita-quartzo monzonito.

A rocha tem granulometria média a fma e na maior parte é equigranular, localmente

apresentando porfuoclastos de quartzo e feldspato, pouco maiores do que a biotita (Fig. 4.33). O

índice de cor varia de meso a leucocrático e a cor é cirua clara, com porções cor de caramelo. No

afloramento pode-se observar que há ainda veios leucoc¡áticos pegmatóides cortando o graaito.

As cinco lâminas estudadas são semelhantes, representando granitos levemente

inequigranulares, com pórfiros de quartzo e feldspato. A textura é hipidiomórfica e os contatos

variam de comuns a poligonizados. Os minerais principais são o quartzo, alguns com extinção

ondulante e com mimerquitas, a microclina, o plagioclásio e a biotita. A cor da biotita varia de

verde escuro a ruurom.

Os minerais acessórios são a apatita, o zircão, a titanita (massa amorfa em abundância), a

allanit4 o epídoto idiomórfico (em volta da allanita) e minerais opacos, geralmente associados às

titanitas e/ou biotitas). Os minerais secund¿irios são a sericita e o carbonato.

4.2.5.2 - Geocronologia e Geologia Isotópica

Assim como o Tonalito Brasilândia o Granito Gua¡ataia também não permitiu a

confecção de isócrona, por não ter espalhamento suficiente dos pontos. A idade de evaporação

Pb-Pb em zi¡cão é de 574 +2 ¡1u ç¡¡o" e et al., 1999).

Duas amostras desse corpo foram submetidas à aruílise Sm-Nd. As idades modelo (T¡y)

de 2,09 e 2,2 Ga ndicam uma refusão de fonte Paleoproterozóica p¿ìra esses corpos. Os valores
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de e¡¿ , calculados para a idade de formação desse corpo, estão em torno de - 13,0, tambem

indicando a forte participação de material crustal na geração desses corpos.

A pesar da leve semelhança com o Tonalito Brasilândia, o Granito Guarataia foi
considerado de outra suite granítica, a G-3I, por sua idade mais jovem (574 }da) e seus valores

de eNd mais negativos.

4.2.6 - Chamockito Padre Pa¡aiso (Suíte G-5)

4.2.6.1 - Caracterização petrográfica

Esse corpo granítico loi amostrado em seis afloramentos diferentes (Apêndice l),
localizados na parte leste do mapa de geológico local (Anexo l). Segundo pinto et al (1997), o

Charnockito Padre Paraíso e o Granito Caladão são variações da Suíte intrusiva Aimorés,

possuindo contato gradacional, sendo o chamockito o núcleo dos batólitos. Tectonicamente

representam corpos tardi- a pós-tectônicos.

o charnockito Padre Paraíso, segundo a descrição de campo e macroscópica, apresenta

comumente textura fanerítica, granulometria grosseira, índice de cor meso a melanocrático e

coloração cinza escura esverdeada (Fig. 4.34). Ocorrem variação nos afloramentos para partes de

granulometria mais fina, mas sempre apresentando porfroclastos de quartzo e feldspato. No

afloramento MU-08 a parte mais fura grada para um corpo mais félsico (MU-08A). No

afloramento MU-18 tambem foi encontrado o Granito Caladão, mas não foi possível observar o

contato entre eles. Essa rocha não apresenta foliação.

As quatro lâminas descritas mostrararn que a rocha é heterogêne4 principalmente com

relação à presença de piroxênio e anfibolio. No geral a textura é hipidiomórfica, com contatos

comuns. Na maior parte a rocha é inequigranular, com pórfiros de feldspato, mas na parte mais

fëlsica (MU-084) a rocha é quase equigranular. Os minerais principais são quartzo, com

extinção ondulante e mimerquitas, a microclina (pertítica), o plagioclísio (antipertítico) e a
biotita castanho-avermelhada. O anfibolio aparece subordinadamente nas amostras MU-084 e

MU-184, estando sempre associados à biotita. o piroxênio aparece em maior quantidade na

amostra MU-09, que não tem anfibólio, e também na MU- 1 84.
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Os minerais acessórios primários são: apatita, titanita, zùcão, allanita e opacos. O zircão

aparece incluso na biotita e a allanita ocorre em pouca quantidade. Os minerais secundários são o

carbonato e a muscovita, fruto da alteração do feldspato, e a clorita, alteração da biotita

4.2.6.2 - Geocronologia e Geologia Isotópica

O estudo geocronológico e isotópico relativo às amostras do Chamockito Padre Paraíso,

compreende, cinco análises Rb-Sr, com a confecção de uma isócrona de cinco pontos, e uma

análise Sm-Nd. A idade Pb-Pb de evaporação em ztcão, mostra idade de cristalização dessa

rocha igual a 519+2 Ma (Noce et al., 1999).

A isócrona Rb-Sr (5 pontos) mostra uma idade de 597t49 Ma e razão inicial de ttsr/86sr

iglual a 0,70747 (Fig. a.52). Essa idade é mais antiga do que a obtida pelo método Pb-Pb,

indicando a necessidade de dados adicionais, para melhor esclarecimento da questão. A razão

inicial não é muito alta podendo indicar crosta inferior como fonte. Tanto a idade isocrônica

quanto a razão inicial são semelhantes às obtidas pelo Granito Pedra Azul (Tabela 3.11, pag',

40). A idade modelo Sm-Nd (T¡ry) calculada é 1,48 Ga e o valor do e¡¿15¡e u"¡ é -6,9. Esses

valores indicam que a fonte geradora desse corpo é mista com relação à idade e tinha história

crustal prévia.

4.2.7 - Granito Caladão (Suíte G-5)

4.2.7.1 - Caracter:uação petrográfica

O granito Caladão é a variedade grosseira da Suíte Aimorés que ocorre na parte leste do

mapa de geologia local (Anexo 1) e que ocupa os terrenos de relevo mais montanhoso, onde

aparecem os "pães de açúcar" da região, cujo morro mais expressivo foi denominado de Pedra da

Boca (Fig. 4.35). EsBe corpo foi mapeado em quatro afloramentos distintos (Apêndice 1) e,

segundo Pinto et al (1997), envolve o charnockito Padre Pa¡aíso.

Segundo as observações de campo e a descrição macroscópica, a rocha é homogênea, de

granulometria grossei¡a a muito grosseha, com porfiroclastos de feldspato róseo, que chegam até

4 cm (Fig. 4.36). A rocha tem textura fanerítica, coloração cirua clara rosada e índice de cor

variando de meso a leucocrático. Há presença de enclaves máficos (Fig. 4.37) em todos os
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afloramentos e de um gra¡ito {ino equigranular que corta essas rochas, chamado neste trabalho

de Aplito do Caladão (Fig. a.38). Em alguns afloramentos é possível notar estruturas de fluxo,

ca¡acterizando uma textura ígnea (Fig. a.39).

Pinto et al (1997) separam o granito Caladão em dois tipos, um com relativa abundância

de homblenda na matriz e outro praticamente sem o anfibolio. Essa diferença também pôde ser

observado nas três lâminas descritas, demonstrando uma certâ heterogeneidade nas amostras. No

geral a textura microscópica dessa rocha é hipidiomórfica, com contatos entre os grãos na

maioria comuns e alguns poucos poligonizados. Também é inequigranular microscopicamente,

com porfroclastos de feldspato, tanto plagioclásio, quanto potássico. Os minerais principais são:

quartzo, plagioclásio, microclina. biotita e anfibólio. Alguns grãos de quartzo apresentam

extinção ondulante e mimerquitas. A microclina é pertítica e o plagioclásio é antipertítico. A

biotita é marrom e o anfibólio é verde. Esse último aparece na amostra MU-01,A..

Os minerais acessórios primrários são: zircão, titanitas apatitas, allanitas e opacos. As

allanitas apresentam núcleos ama¡elo-alaranjados. Os minerais secund¿í¡ios são a sericita e

carbonato, relacionados à alteração do feldspato.

4.2.7.2 - Geocronologia e Geologia Isotópica

O Granito Caladão, por ter granulometria grosseira e pouca chance de corseguir um

espalhamento dos pontos, não foi submetido à análise Rb-Sr. Os estudos geocronológico e

isotópico, desse corpo, compreenderam cinco aruilises Pb-Pb, duas em feldspato e três em rocha

total, além de duas análises Sm-Nd, uma no granito principal e outra no granito furo intrusivo-

posterior (MU-I0B). A idade de evaporação Pb-Pb em zrcão, para o ganito principal, é de

52012 Ma e, para o granito mais jovem, é 503+9 Ma (Noce et al., 1999).

Os dados Pb-Pb (Apêndice 12), não permitiram a confecção de uma isócrona Pb-Pb, por

não ter ocor¡ido espalhamento dos pontos. Porém pôde-se calcular o pa¡âm€tro pl e avaliar os

valores das razões de Pb. Os valores de ¡r¡ se situam entre 10,3 e 9,8, indicando claramente uma

fonte crustal para essa rocha. As razões de 201Pb/204Pb têm altos valores de 207Pb nos feldspatos,

que normalmente mostrarn os valores iniciais do sistem4 sugerindo que a fonte dessa rocha já

tinha razão alta, sendo provavelmente oriunda de crosta superior.

Os dados de Sm-Nd, para o granito Caladão, produziram uma idade modelo T¡¡a de 1,55

Ga e valor de e¡¿1526 ¡4"¡ igual a - 6,7. O er,,t¿ também indica uma fonte com componente crustal e
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a idade modelo sugere uma fonte mista, envolvendo material paleoproterozóico e

neoproterozóico (iuvenil).

Há semelhança entre os dados do Granito Caladão e do Cha¡nockito Pa&e Paraíso,

principalmente no que diz respeita à participação de material crustal na suas gerações. Isso

também foi indicado pelas altas Ri. (de Rb/Sr) observadas nas tablas 3.11 e 4.8, respectivamente

nas páginas 40 e 60.

Para o granito fino posterior (MU-108), foi obtida uma idade modelo Tnv, em dois

estágios, de 2,6 Ga e valor de €Nd, p¿Ìra a idade de intrusão da rocha (503 Ma), igual a - 20,5.

Trata-se do valor mais negativo obtido, bem como a Tov mais antiga também. Esses granitos

frnos posteriores deriva¡am de material crustal arqueano.

4.2.8 - Aplito do Caladão

4.2.8.1 - Caracterização petrográfica

Esse corpo é intrusivo no Granito Caladão, mas aparece também em afloramento próximo

ao granito Pescador. A similaridade entre eles pode ser observada pelos dados isotópicos de Sm-

Nd e descrição microscópica. Essa rocha é homogênea e isotrópica, com granulometria fna e

textura fanerítica equigranular (Fig. a.aO). Tem coloração ciua clara e índice de cor

mesocrático.

Microscopicamente, as duas lâminas estudadas, aprosentam rocha de textura

hipidiomórfica e contatos entre os grãos ora comuns e ora poligonizados. A granulometria na

seção delgada é quase equigranular, observando-se que os minerais felsicos são levemente

maiores. Os minerais principais são: quartzo, microclina, plagioclásio e biotita. A microclina é

pertitic4 o plagioclásio está alterado e a biotita é castanho-avermelhada. Entre os minerais

acessórios primários estão o zncão, prisnriiticos a arredondados, a apatita (subeuedrais), opacos e

titanitas. Os minerais secundiírios são o carbonato e a sericita, oriundos da alteração dos

feldspatos.
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4.2.8.2 - Geocronologia e Geologia Isotópica

Esse corpo só foi visto em um afloramento. Foi realizada análise Sm-Nd na amostra MU-

13. Essa rocha pode ser comparada com o granitos fino do ponto MU-10, cujos resultados da

amostra foram descritos no item anterior, e são consideradas como representantes do mesmo

corpo.

Da mesma forma que a amostra MU-108, o valor da idade modelo Tnv da amostra MU-

13 também teve que ser calculada para dois estágios, dando um novo valor de 2,8 Ga. O valor de

eNd, calculado para a idade obtida no ponto MU-l0B (503 Ma), também é muito negativo, sendo

igual a - 23,8. Esses valores indicam que, assim como o granito fino do ponto MU-10B, esse

(MU-13) também foi gerado a partir de um magma rico em componentes crustais arqueanos.

Apesar da composição química similar à do Granito Caladão e idades equivalentes, o

Aplito Caladão (aqui denominado dessa forma) possui dados isotópicos bem diferentes dos

apresentados pelos granitos anteriormente descritos. Dessa forma, optou-se por considerá-lo

como uma outra suite granítica, a G-6.

4.2.9. - Gruoos Rio Doce e Macaúbas

4.2.9.1 - Caracterização petro gráfica

De acordo com o trabalho de campo, foi possível observar alguns dos litotipos

apresentados nos iters 3.2.1.1c e d, que fazem parte as rochas crustais dos Grupos Macaúbas e

Rio Doce. Nesse item será desc¡ito apenas o que foi visto em campo, para não se repetir o que já

foi escrito nos itens referidos. Dos v¿írios afloramentos visitados apenas 7 foram amostrados, mas

apenas um foi descrito microscopicamente, já que o enfoque deste trabalho são os granitos.

a) Grupo Rio Doce

A maior parte dos afloramentos, referente à essa rocha, foi encontrada na Folha

Itambacuri, entre os granitos da FA. Dos quatro pontos percorridos, apenas dois estão

representados no anexo 1 (IT-06 e IT-08), por se tratar de afloramentos com fotos e medidas

estruturais. No geral essa rocha apresenta intercalações de porções quartzíticas e porções
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pelíticas, que fofmam as partes xistosas e gnáissicas da rocha. Em outros afloramentos é possível

perceber que essa pofção xistosa está intercaiada com porções de rocha calcissilicáticas, que às

vezes formam boudins dentro dos xistos. o xisto propriamente dito é rico em bitotita, tem

muscovita e algumas granadas milimétricas, cuja presença varia de afloramento para

afloramento. Cortando esse xisto ocolTem granitos fìnos leucocráticos formados por quanzo,

feldspato e granada, além de pegmatitos. Não foram feitas lâminas dessas rochas'

os xistos do afloramento IT-06 são parecidos com os xenólitos dentro do Granito

pescador (Fig. a.al). Também são observadas dobras parasitas de eixo quase N-S. O

acamamento original S¡ medido em um dos afloramentos é E-W'

o xenólito de xisto analisado microscopicamente apfesenta biotitas castanho-

avermelhadas, quaftzþ, microclina e plagioclásio, como minerais principais. os minerais

acessórios primrlrios são as apatitas, titanitas e zi¡cões e o mineral secundário é a sericita' As

biotitas estão orientadas, e parecem indicar pelo menos três fases deformacionais.

b) Grupo Macaúbas

os afloramentos (sM-07) pertencentes à essa unidade se encontram na Folha santa Maria

doSuaçuí,napartecentraldomapadegeologialocal(Anexol)'entreasrochasdo

embasamento arqueano e os granitos da FA. Alguns dos afloramentos nem foram amostrados e

por isso não estão repfesentados no Íì¿rpa de geologia local (Anexo 1), apenas um afloramento

está representado, o único com lâminas e foto (Fig. 4.42). Semelhantemente às rochas do Grupo

Rio Doce, também são formadas pela intercalação de camadas carbonáticas e camadas xistosas'

A diferença entre as rochas desses grupos está na composição. os xistos do Grupo Macaúbas

(Formação Salinas) são mais quartzosos e não possuem granadas'

As calcissilicáticas apresentam bandamento fmo, cor cinza escura e aspecto maciço.

Microscopicamente pôde-se observar a presença de quartzo, carbonato, anfibólio, titanita e

opacos. Nos xistos, de textura lepidogranoblástica, encontrou-se essencialmente biotita

avermelhada, qùartzo e aqaÍita.

4.2.9.2 - Geologia e Geocronologia Isotópica

Há apenas um dado Sm-Nd em xistos do Grupo Rio Doce, produzido neste trabalho,

correspondente a um xenólito dentro do Granito Pescador. Por estar inserido em outro corpo' o



resultado poderia ser semelhante ao do granito (Tov entre 1,33 e1,54 Ga), imaginando que

tivesse ocorrido uma rehomogeneização isotópica em todo o afloramento. Por isso a amostra foi

submetida apenas à análise Sm-Nd. O intuito era analisar a influência dos metassedimentos na

formação dos granitos.

A idade modelo (DM; obtida é 1,96 Gu mais antiga do que as idades modelo do granito

Pescador e semelhante ao tonalito São Vitor e indica, semelhantemente às idades U-Pb (Tabela

3.4, na página 32), fontes de idades paleoproterozóicas p¿ìra esses metassedimentos. O valor de

eNd é um pouco mais negativo (-9,8) do que dos dois corpos citados anteriormente (entre -4,0 e -
8,1) (Apêndice 1 I ), significando que a fonte desses metassedimentos é crustal. Todavia os

valores obtidos podem estar mascarados por reequilíbrio isotópico com os granitos.

4.2. l0 - Complexo Guanhães

4.2.10.1 - Caracter'uação petrográfica

Foram percorridos 14 afloramentos de rochas do complexo Guanhães, dos quais apenas

seis (Apêndice l) estão representados no mapa de geologia local (Anexo 1), por serem os que

tiveram as amostras estudadas, ou estruturas medidas.

Os mesmos afloramentos foram inseridos por Pinto et al. (1997) no Complexo Basal, que

agrupava rochas do tipo tonalito-granodiorito-granito, gnaissificadas ou migmatizadas, com

fieqüentes corpos anfibolíticos associados. Ocone na pafe oeste do mapa de geologia local

(Anexo I ) e tem contato tectônico com as supracrustais.

Segundo as descrições de campo, foram observados dois tipos de rochas do Complexo

Guanhães, uma rocha gnáissica e uma rocha migmatítica. O gnaisse se apresenta foliado, com

bandamento evidente em alguns afloramentos (Fig. a.a3 e Fig. 4.44). Macroscopicamente pode-

se distinguir o quartzo, o feldspato, a biotit4 a muscovita e titanita. Além de veios pegmatóides

que cortam o gnaisse, ocorrem também rochas miificas, ricas em biotita e anñbólio, intercaladas

ao gnaisse. Foram observadas tambén¡ em alguns afloramentos, dobras em S e estruturas de

cavalgamento (Fig. a.45). As foliações medidas têm dfueção quase N-S e mergulho baixo,

porém, nos afloramentos mais distantes dos metassedimentos, a direção muda para E-W,

provavelmente porque já não sofrem influência da deformação brasiliana-
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Um migmatito foi observado mais na parte ocidental do mapa do anexo 1, associado a um

granito rico em magnetita (Fig. a.aQ e à porções máfrcas (Fig. 4.47). Apresenta estrutura

estromática, com bandas felsicas e nuificas, cujas camadas variam de horizontais (Fig. 4.48) a

verticais (Fig. a.a9) e com mineralogia semelhante ao gnaisse. Em alguns locais é possível

observar veios leucocráticos, concordantes com o bandamento, rico em magnetita centimétrica,

pertencentes ao granito. Da mesma forma foram encontradas camadas máficas, de um gnaisse

porfnoclástico associado ao $anito (Fíg. a.aq. Essas últimas observações indicam que, durante

a intrusão do granito, o gnaisse estava em fase dúctil.

As cinco lâminas estudadas são homogêneas, apresentam textura que varia de

granoblástica a lepidogranoblástica e contatos ora comuns e ora poligonizados. Os minerais

encontrados foram: quartzo, plagioclásio, microclina, biotita ora nrurom ora verde escura,

anfibólio, titanita, allanita no núcleo de epídoto, aparßa e opacos. Clorita e muscovita são os

minerais de alteração. São gnaisses ortoderivados.

4.2.10.2 - Geocronologia e Geologia Isotópica

Os estudos geocronológico e isotópico relativos aos gnaisses e migmatitos do Complexo

Gualhães referem-se a quinze determinações Rb-Sr (apêndice 10), quatro de Sm-Nd (apêndice

l1), e uma de K-Ar em anfibólio. Os dados Sm-Nd são os primeiros produzidos, nos gnaisses do

Complexo Guanhães.

Para a confecção das isócronas Rb-Sr procurou-se, além de respeitar as afinidades

geológicas, utilizar como critério para a isócrona amostras de afloramentos distantes menos do

que 30 Km. Das quatro isócronas possíveis, apenas duas forneceram um resultado aceitável, as

outras tiveram erros muito altos. O erro alto pode ser explicado pela pouca quantidade de pontos,

o que é muito considerado no prograrna utilizado (Isoplot). Um conjunto de três pontos de um

mesmo afloramento foi mesclado aos dados da compilação e forneceram a isócrona de 2638 Ma

apresentada na tabela 4.9. Os resultados preliminares obtidas (Figura 4.53 e Tabela 4.13) têm

idades de 2lllX27} Ma (quatro pontos) e 3237-gi Ma (três pontos). Os alinhamentos tem valor

geológico restrito e são apenas indicativos da evolução tectônica sofrida pelas rochas, face ao

baixo número de análises e ao pequeno espalhamento dos pontos. Contudo, as razões iniciais de

Sr são diferentes (0,7124 e -0,7000) e indicam que no Arqueano a fonte era mantélica e no

Paleoproterozóico houve retrabalhamento de material crustal. De todo modo, esses dados estão
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de acordo com os apresentados na compilação (item 4.1.2.1) e evidenciam o caráter policíclico

do Complexo Guanhães.

Tabela 4.13 - Dados do Complexo Guanhães (neste trabalho)

Pontos Alinhamento (Ma) Sr/-Sr mu"r ns pontos MSWI) modelo

ss-0 r, cuA-o1 3237r93 -0,7000 3 l, t9 I

SM- I3 21tt!270 0,71240 4 1,3 I

Dos quatro dados Sm-Nd apresentados, três mostraram comportamento de rochas crustais

graníticas, enqu¿rnto uma (GUA-01) possui composição mais máfica, impossibilitando a

utilização de seus dados para cálculo de idade modelo (T¡y). A amostra SM-13 exibiu valor de

,fs.¡*¿ de *0,33, indicando que houve fracionamento e que o valor de Tov (3,35 Ga) não pode ser

utilizado. O cálculo da Tnv em dois estágios, supondo que esse fiacionamento tenha ocorrido a

2,11 Ga (idade Rb-Sr) e obteve-se uma idade de 3,01 Ga. Esse valor reflete que o alinhamento

Rb-Sr com 3,24 Gaé falso. Essa idade é mais condizente com as outras duas obtidas: 3,1'6 e 3,04

Ga. Esses valores ratificam que as rochas do Complexo Guanhães retrabalhadas no

Transamazônico tinham fonte ¿uqueana.

Calculando os valores de e¡¿12,57 6"¡, prira essas rochas, na época indicada pelo dado Pb-Pb

(Noce er a/., 1999), obtiveram-se valores negativos de -5,17, -5,83, -4,13 e 4,72, indicando que

o magma gerador dessa rocha tinha componentes crustais. A análise do comportamento de e¡¡¿

mais detalhada será feita no capítulo 5, no qual serão discutidos os dados produzidos, em

conjunto com os da compilação, o que permitirá uma avaliação mais abrangente de cada

unidade.

A idade K-A¡, em anfibólio, obtida para o afloramento SM-13 é 556+14 Ma (tabela

4.14), indicando que o sistema K-Ar foi fechado, p¿ra os anfibólios, nessa época, por

conseqüência da atividade tectonotermal da FA sobre a infra-estrutura.

Tabela 4.14 - Dado analítico K-Ar do Complexo Guanhães

SPK If Campo Mâteriâl Rocha o/" deK
erro de

K(%'
Ar'-l&rd

:cSTP/g (x10ó

Ar rtm
(%)

Tmsx

(Ma)

Idade

(Ma)

ÈlTo mar

(Ma)

7704 SM.I3C anlibólio gnalsse 0,óó91 {t5 16,91 14,3 569.4 5S5 7 t3,7
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Fig. 4.19 - Profiroclastos estirados e biotitas
orientadas do Gr. Ataléia no afloramento MU-04

Fig. 4.21- Enclave máfico (2) no Gr. Ataléia (afl.
MU-04).

ßi9.4.22b - Xenólito de xisto no Gr. Pescador, em

escala de afloramento (afl. MU-la).

Fig.4.20 - Enclave máfico (l) no Gr. Ataléia
(afloramento AT-01), acompanhando foliação
externa.

Fig. 4.22a - Xenólito de xisto no Gr. Pescador
(afloramento MU-12)

Fig. 4.23 - Foliação dada pela orientação das

biotitas, no afloramento MU-23, porção mais felsica
e rica em alumínio do Gr. Pescador.
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Fig. 24 - Pórfiros de anfibólio (pontos pretos) no
Tonalito São Vitor (afloramento IT-16).

Fig. 4.26 Enclave máfico em escala de
afloramento, no Gr. Teófilo Otoni (afloramento TO-
02).

Fig.4.28 - Xenólito da porção porfirítica dentro da
parte máfica do Gr. Teófilo Otoni (afloramento MU-
l6).

X'ig. 4.25 - Enclave máfico no Tonalito São Vitor
(afloramento IT-16).

Fig. 4.27 - Granito porfirítico com xenólito do
granito máfico (afloramento TO-02), representando
as duas variações do Gr. Teófilo Otoni.

Fig.4.29 - Afloramento MU-15 referente ao

Leucogranito Wolff.
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Fig. 4.30 - Leucogranito Wolff.

iÐ

I
t\

Fig. 4.31 - Aspecto do afloramento lT-15, no qual
são observados enclaves máficos por todo o Gr.
Brasilândia, semelhante ao gerado em processo de
"magma mingling".
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Fig. 4.32 - Enclaves máficos de faces retas, no
afloramento IT-15, do Gr. Brasilândia. (Processo de
mistura de magmas).

Fig. 4.33 - Gr. Guarataia

Fig.4.34 Variações do Charnockito Padre Paraíso. (A : charnockito fino, afloramentoMU-09 e MU-08; B : parte
felsica, afloramento MU-08; C: chamockito, afloramento MU-18)
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Fig. 4.35 - Morro Pedra da Boca, um dos "pães de
açúcar" da região, no qual aflora o Gr. Caladão.

Fig. 4.37 - Enclave máfico no Gr. Caladão
(afloramento MU-O1).

Fig. 4.39 - Porfiroclastos de feldspato indicando
fl uxo magmático (afloramento MU- I 7).

Fig. 4.3ó - Porfiroclastos centimétricos de feldspato
róseo, Gr. Caladão (afl. MU-01).

Fig. 4.38 - Aplito Caladão no Gr. Caladão
(afloramento MU-10).

Fig. 4.40 - As duas variações de Aplitos. (A =
amostra MU-l0B; B: amostra MU-13)
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Fig.4.A- Xistos do Grupo Macaúbas (afloramento
sM-07).

ßig.4.41- Xistos do Grupo Rio Doce (afloramanto IT-
06).

Fig. 4.43 - Gnaisse do Complexo Guanhães, com
bandame,nto fmo (afl oramento SM- I 0).

Fig. 4.44 Gnaisse do Complexo Guanhães,
bandamento evidente ern escala de afloramento (afl.
sM-r3)
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Fig. 4.45 Eshutura de
afloramento SM- 13, gnaisse

Guanhães.

Fig. 4.47 - Granito com magnetita sendo cortado
pelo gnaisse do Complexo Guanhães (afloramento
GUA-0r).

t'
Fig. 4.46 - Corpo máfico intercalado ao gnaisse do
Complexo Guanhães (afl oramento SM- I 4).

Fig. 4.48 - Migmatito do Complexo Guanhães
(afloramento GUA-02).

Fig. 4.49 - Migmatito do Complexo Guanhães, com as

estruturas verticais (afl oramento GUA-04).

cavalgamento no
do Complexo
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5 - DISCUSSODS D CONSIDERAçOES FINAIS

5.1 - Síntesc dos dados apresentados

Nesse item serão comentados de maneira integrada os dados geoclonológicos cornpilados

e os obtidos nesse trabalho, sem ainda oonsiderar os oorpos graníticos específicos desse trabalho,

comentados no próximo item. os histogramas das figuras 5.1,5.2 e 5.3, bem como os qr"rzrdro da

fìgr"rra 5.4, auxiliam nessa integração

De acordo com a literatura e os dados geooronológico s, as rochas da infia-cstrutura

podem ser divididas em quatro grupos: 1) Complexos arqueanos Guanhães, (ìouveia e

porteirinha; 2) complexo paleoproterozóicos Mantiqueira e Juiz de Fora; 3) rochas do

Supergrupo Espinhaço (Paleoproterozóico); 4) suítes graníticas Mercês e Borrachudos. os dados

do Complexo Belo l-Iorizonte não foram inseridos nas hguras das considerações Iinais, assim

como os do Complexo Caraíba-Paramirim, por se entender que essas unidades aparecem

subordinadamente no mapa apresentado (Anexo 2) e com pequena influência na formação dos

granitos da FA. As rochas da faixa dobrada compreendem os metassedimentos (Complexo

Gnáissico-Kinzigítico, c. Jequitinhonha, Grupo MacaÍrbas e Grupo Rio Doce) e as rochas

graníticas (suíte G-1,2,3,4,5 e 6).

Os histogramas da figura 5.1 sintetizam os dados compilados das rochas graníticas da FA

e da sua infra-estrutura. A interpretação fica mais clara quando se aualisa a distribuição por

unidade (Fig. 5.2 e 5.3), notando-se como característica geral o caráter policíclico clas lochas da

infra-eslrutura, conforme padrões geocronológicos de todas as iclades por diversas metodologias.

pode-se destacar alguns periodos de geração crustal, pela análise das idades modelo Tnv, tanto

para as rochas da infra-estrutura, quanto para os granitos. Aparecem valores de TDM n11 Alqueano

(>2,5 Ga), no Paleoprotero zóico (1,9 a 2,2 Ga), no Mesoprotero z''ico (1,75 a 1,3 Ga) e

Neoproterozóico (1,2 a 0,85 Ga). A maior parte das idades-modelo TDM mesoproterozóicas

pertence aos granitos e não tem significado geológico, indicando mistura de f'ontes para a

geração dos mesmos, já que não há evento tectônico conhecido capaz de gerar n.raterial crustal

nesse período. Isso leva a creÌ' que os períodos de geração crustal foram os seguintes: antes de

2,5 Ga, 1,8 a2,3 Ga e 1,2 a 0,85 Ga, com destaquc para o Paleoprotelozóico. As idades u-Pb e

pb-pb dos granitos (630 a 500 Ma) indicam um importantc período de actesção continental.

Outra observação a ser feita, com relação à figura 5.1, é que as idades K-Ar se conccntram
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principalmente no intervalo de 0,4-0,5 Ma, tanto nos granitos, quanto nas rochas da infia-

estrutur4 o que evidencia a grande abrangência e importância do resfriamento da orogênese

Brasiliana.

O embasamento arqueano apresenta maior número de análises, do que o embasamento

paleoproterozóico (Fig. 5.2). A diversidade de metodologias contribui para uma melhor

interpretação dos dados. Idades de 2,8 G4 são idades de cristalização de zircões, indicando a

formação das primeiras rochas da região. Depois de 2,8 Ga, ocorrem vários eventos

metamórficos sucessivos (2,7, 2,6, 2,5 Ga), indicados pelas idades Rb-Sr, com razões iniciais de

Sr baixas e altas, indicando a participação tanto de crosta inferior, quanto de crosta superior, no

processo de retrabalhamento crustal. As rochas arqueanas tiveram seus magmas extraídos do

manto entre 3,2 e 3,0 Ga (considerando um manto empobrecido) cf. idades Tov. No ciclo

Transamazônico , en].re 2,2 e 1 ,8 Ga, houve novo retrabalhamento e migmatização dessas rochas,

evidenciado pelas idades Rb-Sr, U-Pb e Pb-Pb. Idades isocrônicas Rb-Sr em 1,5, 1,1, 0,8 e 0,7

Ga, com altas R¡,, sinalizam episódios de retrabalhamento dessas rochas, já em crosta superior.

Ocorre também uma idade de cristalizaçäo de zi¡cões de 0,5 Ga em migmatito, ligadas à

orogênese Brasiliana da FA.

As unidades do embasamento paleoproterozoico apresentam padrões geocronológicos

bem distintos (Fig. 5.2). Enquanto o Complexo Mantiqueira tem seus gnaisses formados há 2,2

Ga, de magmas provenientes do manto no Arqueano, o Complexo Juiz de Fora envolve rochas

formadas há 1,9 Ga, por derivação. Ambos os complexos tiveram suas rochas retrabalhadas no

Neoproterozóico, entre 0,6 e 0,5 Ga, comprovando novamente a intensidade dos eventos de

encurtamento crustal da FA.

As rochas metavulcânicas do sistema Espinhaço, tem idades U-Pb e Pb-Pb similares, por

volta de 1,7 Ga, indicando o início da abertura desse rift abortado (Fig. 5.2). De mesma idade são

os granitos da Suíte Borrachudos e Suíte Mercês, situados dentro do domínio das rochas do

Complexo Guanhães. As idades modelo Tou desses granitos indicam que são derivados de

fontes arqueanas. Tanto os granitos quanto Írs metavulcânicas sofreram posterior metamorfismo,

indicado pelas idades Rb-Sr de 0,6 Ga.

Dos metassedimentos da FA, o Grupo Macaúbas é o que tem maior número de aniílises

(Fig. 5.2), fornecendo assim uma interpretação geocronológica mais completa. Segundo dados

U-Pb (Pedrosa-Soares et al, 1999b), as rochas fonte desses metassedimentos têm idades de 2,7

Ga, 2,0 Ga e 0,98 Ga. Esses valores aliados as idades modelo Tov Sm-Nd (1,2 a 1,0 Ga), com

eNd positivos e a idade U-Pb de metadiab¿isio de 0,9 Ga, que corta o Espinhaço e não o
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Macaúbas, indicam que no período de 1,2 a 0,9 houve a quebra da crosta transamazônica e

abertura ocerânic4 o qual propiciou a deposição dos sedimentos do grupo Macaúbas. Isócronas

Rb-Sr e Sm-Nd entre 0,8 e 0,55 Ga são aqui interpretadas como de episódios de metamorfismo,

marcando o início do fechamento do oceano e encufamento crustal decorrente da colisão

brasiliana.

As outras supracrustais (Complexo Gnáissico-Kinzigítico e Jequitinhonha), gnaisses

paraderivados, só apresentam idades de metamorfismo brasiliano, entre 0,7 e 0,5 Ga (Fig. 5.2).

As idades modelo refletem a mistura de fontes, também evidenciada nos metassedimentos

Macaúbas de metamorfismo mais baixo.

Na tabela 5.1 pode-se observar um resumo dos dados discutidos acima. Entre os

complexos arqueanos, o Gouveia é o mais antigo. Com relação aos complexos

paleoproterozóicos, o Mantiqueira parece ser oriundo de fontes mais antigas e ser mais

contaminado de material crustal, do que o Juiz de Fora. Com relação às supracrustais meso-

neoproterozóicas as idades modelo T¡y indicam fontes mistas e assinalam a presença de material

juvenil neoproterozóico.

Tabela 5.1 - Quadro Isotópico da Infia-estrutura da Faixa Araçuaí

lnra-esftutr.ua CGUA cco CPO CMT CJF

Idade (Ga)* 2,64 / 2,s 2.E6 2.78 2,20 0,ó0

tNd -4,1 a-5,8 7.2 -14,5 a-!,9 -5,9 e -9,3

T¡¡y (Ga) 3,O a 3,2 )o 3,4 a2,4 |,76 e 1.9

Supracrustais CGK CJQ Grp. Macaúbas Mercês/Bor¡ach udos

ldade (Ga)* u!)u / 0,630 0,95-l,l t,7 5

ENd -4,9 1,92 a +5,3 -5,5 a -10,I
TDM (Ga) l,6 a l,8 Ga 1,7 a I,E Ca 1,2 a 0,9 Ga ¿,4 a 5,U lia

nâ
CGUA : Complexo Guanhães; CGO = Complexo Gouveia; CPO = Complexo Porteirinhâ;
CMT = Complexo Mântiqueira; CJF = Complexo Juiz de Fora; CGK = Complexo Gnáissico KinzigÍtico
CJQ : Complexo Jequitinhonha;

Os granitos intrusivos e foram agrupados de modo a se reconhecer os granitos pré-, sin- e

pós-colisionais à orogênese Brasiliana. A suite G-l engloba granitos tipo-I, pré- a sin-co lisionais,

as suítes G-2 e G-3S englobam granitos tipo-S sin-colisionais, a suíte G-3I é composta por

granitos tipo-I pós-colisionais, a suíte G-4 corresponde a granitos tipo-S e os granitos da suíte G-

5 são do tipo-I. Segundo o que foi apresentado no capítulo 3, os granitos Pescador, São Vitor,
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Guarataia e Teófilo Otoni estão inseridos dentro do contexto da suíte G-1 (Noce et al., 1999),

porém de acordo com descrito no capítulo 4, item 4.2, esses corpos são característicos

petrografica e isotopicacamente da suíte G- I .

A tabela 5.2 apresenta o agrupamento dos granitos proposto nesse trabalho, bem como os

seus dados isotópicos. A discussão desses dados será feita no item 5.2.

Tabela 5.2 - Quadro isotópico dos Granitos da Faixa Araçuai

Granitos G-l \;-z G-3I G-4 G-5 G-6

cofpos

Galiléia.

Bl'Àsilândis. Sào

Vitor. Alvarenga

Teóñlo Otoni.

[Jrucum,lriri,

Ifaobim,

Jequitinhonha,

Águas fòrmosas,

Med€iros Neto,

N. Cruz.-ltÂipó

GuarÂtingå, Lâgoa

Preta, Sto.

Jacrnto, Rubin,

Guårâtâiå

Itingå-Amçuai,

Malacachela,

Coronel Mura

Padr€ Paraiso,

Caladào, Pedla

Az0l, Såntâ

Angélica,

Aplilo Caladão

Idâde (Gâ)* 0,594 a 0.58 0,591 a 0,575 0,585 e 0,582 0,530 0.5 t 8/0,505 0,501

R¡ 0.709-0.71I 0,710-0,726 0,706-0,717 0,7 | t-0,7 t2 0,708-0,7 r r

aNd -9,3 a -8,3 -7 ,4 a -8,2 12,9 a -13,0 -6,9 e -6,7 -23,8 a -20,5

T¡¡1 (Ga) 2,0 a 1,7 1,7 a 1,86 2,1 a2,2 1,48 e 1,55 2,6 a2,8

A figura 5.4 Íraz um quadro evolutivo das rochas envolvidas na orogênese Brasilian4

resumindo os dados geocronológicos aqui, da mesma forma que os histogramas. Esse quadro

mostr4 que os principais períodos de formação das rochas são 2,9-2,5 Ga, 2,1-1,8 Ga e 1,7 G4
para as rochas da infra-estrutura, e 0,65-0.5 Ga, para os granitos. As idades modelo T¡¡a mostram

os principais períodos de acresção de material cn¡stal, sem considerar as idades

mesoproteroáicas (1,6-1,3 Ga) que são idades mistas, sendo interessante observar que esses

períodos estão relacionados aos períodos de formação das rochas do embasamento.
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5.2 - Gráficos de Estudos Isotópicos

Além dos gráficos de razão inicial de sr no tempo e dos gráficos de eN¿ x es,, foram feitos

também gráficos especificamente de valores de e¡6 e de ¡rr (plumbotectônica de Zartman &Doe,

1981), com o intuito de inserir os granitos estudados nesse trabalho dentro do contexto dos

granitos da FA, proposto na literatura. Esses gráficos também subsidiam a discussão sobre os

possíveis materiais fontes para os granitos.

As idades Rb-Sr obtidas nas rochas arqueanas e paleoproterozóicas indicam de modo

geral os eventos postedores sofiidos por essas rochas. Por outro lado, algumas isócronas dos

granitos aptesentaram idades maiores do que as idades Pb-Pb, evidenciando a fragilidade do

método.

As razões de Sr iniciais dos granitos foram usadas para se comparar com as das possíveis

fontes, em diagramas de evolução de s¡ no tempo (Fig. 5.5 a 5.10). O manto representado é o

manto empobrecido DM ("depleted mantle"), cula tazáo inicial de Sr hoje é 0,7047 (Taylor &

Mclennan, 1985). A figura 5.5 mostra todas as unidades juntas, destacando-se os $anitos (em

vermelho) e o embasamento arqueano (em rosa), para se observar que a evolução dos granitos

não está relacionada a evolução do Sr nas rochas arqueanas. A evolução dos granitos parece estr¡r

relacionada ao embasamento paleoproterozóico e ¿Ìs supracrustais da FA (Macaúbas e Rio Doce)'

Nas figuras 5.6 a 5.10, para diminuir a alta densidade de dados e respectivo espalhamento, cada

granito tem seu conjunto de dados colocados junto com o Complexo Mantiqueira, o Juiz de Fora,

o Grupo Macaúbas, o complexo Jequitinhonha e charnockitos do complexo Guanhães, as

possíveis fontes. Esses charnockitos possuem assinatura diferente das outras rochas do

Complexo Guanhães, característica de rochas mais máficas, menos evoluídas'

Os granitos da suíte G-1, na figura 5.6, parecem ter evoluído, pelo menos em parte, a

partir de rochas com composição intermediária ao Complexo Jequitinhonha e aiguma outra rocha

de baixa razão de Sr, não representada no gráfico. Para os granitos da suíte G-2 (Fig. 5'7), fica

evidente a mistura de componentes mantélicos com material incorporado das supracrustais do

Grupo Macaúbas, Complexo Jequitinhonha e Juiz de Fora. Os granitos da suíte G-3I (Fig' 5 8)

parecem evoluir das rochas do Grupo Macaúbas e matelial mantélico juvenil. A origem dos

granitos da suíte G-4 (Fig. 5.9) está relacionada às rochas do Complexo Juiz de Fora e

Jequitinhonha, bem como do Grupo Macaúbas, semelhantemente ao G-2. O mesmo pode ser

aplicado aos granitos da suíte G-5 (Fig. 5.10). Não há dados Rb-Sr para os granitos da suíte G-6.
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Fig. 5.5 - Diagrama de evolução darazão de 
*'Srlnsr para as rochas da infra-estrutura e da Faixa Araçuaí. Em vermelho

sãõ os granitõs, em rosa o embasamento Arqueano, em azul o embasamento Paleoproterozóico, em amarelo as

supracrustais e verde os granitos anorogênicos.
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Fig. 5.6 - Diagrama de evolução da razão "Sr/*Sr, para os granitos da suíte G- I e possíveis fontes.
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Fig.5.7 - Diagramadeevolução da razão"SrloSr, paraos granitosda suíte G-2 e possíveis fontes.
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Fig.5.8 - Diagramade evoluçãode "Srl"Sr, paraos granitosG-3le possíveis fontes.
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Fig.5.9 - Diagrama de evolução da razão "Sr/*Sr, para os granitos da suíte G-4 e possíveis fontes.

Fig. 5.10 - Diagrama de evolução da razão "'Sr/*Sr, para os granitos da suíte G-5 e possíveis fontes.
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A distribuição dos valores de e¡¿ (Fig. 5.1l), permite trazer novas considerações sobre a

natureza das possíveis rochas-fontes para os granitos. Os valores de er.ra dos granitos são

intermedi¿irios aos valores dos gnaisses dos Complexos Mantiqueira e Guanhães e

metalulcânicas do Grupo Macaúbas. Além disso, os valores de eu¿ dos granitos coincidem com

os valores dos xistos do Grupo Macaúbas, dos paragnaisses do Complexo Paraíba do Sul, dos

gnaisses do Complexo Juiz de Fora e com um valor do Complexo Guanhães, à semelhança do

que ocorre com as razões de Sr inicial. Os aplitos, chamados de suíte G-6, tem valores de e¡¿

condizentes com os valores dos Complexos Guanhães e Mantiqueira.

Não fica claro na figura 5.1 1 a qual suíte pertence os granitos Teóltlo Otoni, Pescador,

Guarataia e São Vitor, já que os valores de e¡¿ dos mesmos são próximos, assim como os valores

das suítes G-l e G-2, encontrados na bibliografia.

No gráfico de e¡1¿ x rs., modelado para a idade de 500Ma (Fig. 5.12) pode-se observar,

mais uma vez, que o Complexo Mantiqueira e o Guanhães possuem padrões isotópicos

diferentes do apresentado pelos granitos da FA, sem considerar os aplitos (G-6) que possuem

valores semelhantes aos do Complexo Mantiqueira. Esse gráfico é como uma imagem da época,

revelando como se comportavam as diferentes unidades em termos de geoquímica isotópica. Os

complexos Jequitinhonha e Juiz de Fora, por sua vez, possuem valores similares aos dos

granitos, assim como o xenólito de xisto do Grupo Rio Doce.

De acordo com os dados dos gráficos apresentados até agor1 principalmente do último

(Fig. 5.12), e informações do capítulo 4, os granitos São Vitor e Brasilândia são considerados

pertencentes à suite G-1 e os granitos Pescador e Ataléia à suíte G-2. Da mesma forma, o granito

Guarataia foi considerado como pertencente à suíte G-3I e o granito Caladão junto com o

charnockito Padre Paraíso fazem parte da suíte G-5. O granito Wolff faz parte da suíte G-3S,

associada ao desenvolvimento da suíte G-2. O granito Teófilo Otoni, peculiar em sua

mineralogi4 por possuir monazitas e allanitas, parece estar tambem ligado ao desenvolvimento

da suíte G-2, como o evidenciado pela figura 5.12. Contudo, essa mineralogia peculiar mostra

que se hata de um magma peraluminoso incorporado por um magma metaluminoso, que pela

idade obtida, parece se tratar dos magmas geradores da suíte G-3L

A evolução de e¡¿ no tempo (Fig. 5.13) mostra também o que já foi discutido nos outros

grrificos, a evolução dos granitos é intermediária à das rochas dos Complexos Guanhães e

Mantiqueira com as rochas do Grupo Macaúbas, coincidindo com a evolução isotópica do

Complexo Juiz de Fora. Os granitos da suíte G-l e G-3I possuem padrões mais negativos de eN¿,
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do que os granitos da suíte G-2, incluindo os granitos Teófilo Otoni e Wolff, ou seja são mais

enriquecidos em elementos tenas-raras leves (Fig. 5.13). Isso significa que os granitos tipo-S,

peraluminosos, da suíte G-2 envolveram mais significativamente material de crosta superior

jovem (subductado), na sua formação. Já os granitos da suíte G-l e G-3I possivelmente

envolveram material de crosta inferior mais antiga do que as rochas incorporadas pela crosta

superior geradora dos granitos G-2.

Em adição, as amostras do granito Caladão (suíte G-5), submetidas à análise Pb-Pb

(feldspatos potássicos e rocha total), tiveram seus dados plotados em um gráfico de

plumbotectônica (Fig. 5.14). Os dados situaram-se entre os campos B e C e acima de C, que

signihcam orógeno (B) e crosta superior contribuída ao orógeno (C) e corroboram com o valor

de 4,,67 de €Nd, que também indica participação de material crustal. Tectonicamente

representam corpos pós-tectônicos, contaminados pela participação de componentes crustais.

5.3 - Conclusões

I - Um dos objetivos centrais do trabalho foi proceder a um levantamento de dados

geocronológicos regionais e sem tratamento integrado .Em adição, foram obtidos os primeiros

dados Sm-Nd, tanto dos granitos, quanto das rochas do embasamento da FA. Por outro lado, a

caftcterrzação química dos granitos estudados não foi objeto da pesquisa e assim as hipóteses

levantadas devem ser entendidas como preliminares.

2 - Os modelos geotectônicos atuais consideram um ambiente de colisão continental com

subducção de crosta oceânica, para o ambiente de geração do plutonismo granítico da FA. O que

varia de modelo para modelo é a quantidade de crosta oceânica participante. A presença da

crosta oceânica é fundamental para explicar os tonalitos da suíte G-l e são coerentes com os

valores de eNd, obtidos nesse trabalho, pouco negativos dos outros granitos,.

3 - O período da colisão continental ocorreu simultaneamente à intrusão dos granitos G-2 e G-

35, entre 582 Ma e 576Ma" conforme dados Pb-Pb em zircão.

4 - As fontes principais para os g¡anitos das suíte G-1, G-2, G-3I e G-5 são rochas

paleoproterozóicas, similares aos materiais do Complexo Juiz de Fora. Há indícios ainda da

participação de material mais novo, como o gerado durante a abertura do riÍÌ Araçuaí, misturado
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ao material Paleoproterozóico (Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira), evidenciado pelas idades

modelo T¡¡y mistas de 1,3 a 1,6 Ga.

5 - As fontes dos granitos da suíte G-6, mais novos, são nitidamente de rochas arquea¡as, com

evolução isotópica similar aos materiais do Complexo Guanhães. Isso indica que no fmal da

orogênese Brasiliana- o encurtamento crustal teria propiciado a contribuição de paleocrosta do

Cráton do São Francisco.

6 - Representando esquematicamente o mapa geológico, com os dados isotópicos (e¡¡ e R¡)

inseridos, bem como as idades modelo Sm-Nd Tnv (Fig. 5.15), apresentados na tabela 5.2, pode-

se observar que os granitos das suítes G-1 e G-3I são os mais próximos do embasamento (G-3I é

próximo ao embasamento que aflora na parte africana), sendo também os que possuem os

valores de Tov rnais antigos e valores de âNd mais negativos. Do mesmo modo, nota-se que os

granitos das suítes G-2 e G-5, localizados na paxte mais central da FA, possuem idades modelo

T¡y mais novas, que indicam fontes mistas, e os valores de sNd menos negativos. Essas

observações conoboram a hipótese da suíte G-2 e G-5 ter em suas origens a participação de

material juvenil e menos evoluidos. As razões iniciais não parecem muito distintas entre as

diversas suítes graníticas, porém os granitos tipo-I (suítes G-i, G-3I e G-5) tendem a ter valores

menores.

7 - O início do rift Araçuaí ocorre há 1,2 Ga e seu fechamento, por volta de 800 Ma (idade

metamórfica; isócrona Sm-Nd no Grupo Macaúbas). Os primeiros granitos gerados (suíte G-1),

são granitos tipo-I, pré a sin colisionais, de idades por volta de 600 Ma, que envolveram rochas

paleoproterozóicas þrovavelmente de crosta inferior) e mínima participação de materiaì

neoproterozóico. Em seguida houve a intrusão dos corpos sin-tectônicos, formados por granitos

tipo-S, que tiveram maior contribuição juvenil neoproterozóica, além dos sedimentos

subductados de curta existência da FA. Os granitos G-3I foram gerados em fase sin a pós

colisionais e envolveram aparentemente apenas rochÍrs paleoproterozóicas, também

provavelmente de crosta inferior (á que são granitos tipo-I). Os granitos G-5 são os granitos

tipo-I pos-colisionais, que envolveram fortemente materiais neoproterozóicos þossuem idades

modelo T¡y menores). Os granitos G-6, o fi¡ral da orogênese envolvem apenas material

arqueano, tendo em vista a colagem do orógeno no antepaís. Esses apontamentos estão ilustrados

na figura 5.16.
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Fig. 5.16

1,0-0,8 Ga (fase rift)
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APÊNDICE 1 - Tabela de amostras coletadas nesse trabalho e metodologia utilizada

unidade amostra rnetodologias rocha material Peho análise Rb-Sr
(Dl: N: Sr,)

evaporação
Pb-Pb IZR)

:aladão MU-OIA Sm-Ncl:Pb-Pb sran ito Sr, x
MU.IOA Pb-Pb srânito RT
MtJ-17 Pb-Pb eranito RT:FK X

Pe. Paralso MU.O2C Pb-Pb charnockito ZR X

MU-O3A chamockito x

MU-O3B Rb-Sr chamockito RT N
MU-O8A charnockito RT x N
MU-O8B chamockito
MU-09 Rb-Sr chamockito RT X DI
MU-I8A chamockito X

MU-188 chamockito
MU-18C Rb-Sr chamockito RT N
MU-19 Rb-Sr chamockito RT N

Ataléia MU-O4A granito

MI I-O4B Rb-Sr granito RT x N
MU-04C Rb-Sr granito RT x N
MI'-O4D granito N
MIJ.O4E Sm-Nd granito RT Sr¡

MIJ-O4Y granito X

MU-05 Rb-Sr granito RT x N
MU.O7 Rb-Sr gran ito RT N
AT-OIA Sm-Nd;Pb-Pb sfan ito RT;ZR Sri x
AT-OIB gran ito
AT-OIC Rb-Sr gran ito RT N
AT-OI D gran ito
AT-O I E granito

AT-O I F Rb-Sr granito RT x N
AT-O I G granito

AT.O IH qrânito

AT-OI I qranito

AT.O IJ granito

AT-01K, granito

AT-O I K? Sm-Nd granito RT Sr¡

AT-OI L
AT-O IM x(2)
AT-OIN RþSr RT N
Al-ul(J gran rto x

A1-01P qran ito

Pescador MU-I28 sran ito
MU-r2C Pb-Pb gran ito ZR x
MU-I2L) gran ito x

MU.I2E RÞST ffan ito RI N

sran¡to
Sm-Nd sran ito RI x Sr.

MU-I2H Rb-Sr sranito RI N
Mtr l2J Sm-Nd sranito R1 X 5l¡
MU-I2K sran ito X

MU-I2L granito
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unidade amostra metodologias rocha material Petro anallse Kb-br
IDI: N: Sr,)

evaporação
Pb-Pb IZR)

MU-12. Rb-Sr sranito RT N
MU-12. B Rb-Sr granllo RT N
MU- r2. C Rb-S¡ sran ito RT N
MU-I2. l) Rb-Sr gran ito RT N
MU-12. E gran ito
MU- t2. sran ito x
MU 2.24 sran ¡to
MU 2.28 sranito
MU- 2.2C sranito
MU- 2.2Í') gran ito
MU- 2.2F. granlto x
MU- 2.2F granrto
MU- 2.ZG RtFSr grantto RT N
MU. 2.2H gran tto
MU- 2.21 sran ito
MU- 2.21 granito
MU- 2.2K Rb-Sr:Sm-Nd $an ito apat;RT;RT X DI;N
MTJ- 2.2L granito
MTJ- 2.2M granito
MTJ- 2.2N Rb-Sr granito RT N
MI.J- Sm-Nd granito RT x Sr
MU-23A Rb-Sr granito RT x N
MU-238 Rb-.Sr granito RT x(2) N
IT-O3A gran ito x

5. Vrtor IT- I6A tonalito
IT-I68 Sm-Nd tonalito RT x Sr¡

Ieóf. Otoni TO-0 tAa sran ito RT;ZR x Sr¡ x
TO-01Ab gfan tto
TO-02A Sm-Nd granito RT x Sri
TO-028r Rb-Sr qran llo RT N
TO-028? sranito
TO-0281 granito X

TO-02C1 Rtr'Sr granrto RT N
TO-02C? sranito
TO-02C1 Efanito
MU-I6A granito x

Aplito MU-13 Sm-Nd granito RT x Sr¡
MU- I OB Sm-Nd Ê¡anito RT;ZR Srr X

Wolfi MU-I5A Sm-Nd:Pb-Ph sFanito RT:ZR Sr, X

Brasilândia l3Aa tonalito x
tT-l3Ab tonalito

-IJAC tonalito
lT-l3Ad tonalito
fr- l4A tonalito X

tonalito
IT- I58 Sm-Nd tonalito KI Sr
1'-l5C tonalito

tonalito x
'r'- t5E tonâlito x
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unidade amosra m etodolog ia s rocha material Petro ânálise Rb-.Sr
(DIl N: Sr¡)

evaporação
Pb.Pb (ZR)

IT-I5F
SM-O8B S--N.lP¡-P¡

tonalito
tonalito *tz* X

"'
X

Suarataia tT-o1 granito X

tT-02c Pb-Pb granito ZR x x
IT-O2D
IT-02E

grânito

IT.O2F Sm-Nd gr¿nito RT x Sr
tT-10 sran ito x
IT-I I Sm-Nd gr¿nito RT x Sr'

Pegmatito SM-I Desmâtito
Guanhães SM-O2A RþSr gnalsse RT x N

SM-O2B Rb-Sr:Ph-Ph qnalsse Rl:ZR N x
SM- IO gnalsse X

SM 3A gnalsse

SM- 3B Rb-Sr;Sm-Nd gnâlsse RT N
SM- 3C Rb-Sr gnarsse RT N

SM- 3D snarsse
SM- 3E Rb-Sr snarsse RT N
SM- 3F RþSr snarsse RT N
ss-01-A2 RþSr gnalsse RT x N
ss-01-A3 gnalsse

ss-0Ì -44 x

ss-01-45 Rb-Sr:Sm-Nd snatsse RT N
ìs-o I -aÁ Rb-Sr stìatsse RT N
(ìuA-0t Rb-Sr;Sm-Nd sfanito RT N

cuA-02 Rb.Sr granito RT N

CUA-O4A Rb-Sr;Sm-Nd gr¿nito RT N

GUA-O4B m iømâtit.r
GUA-04C Rb.Sr miømâtitô RT N
GUA-O4D mi smatitrt
GUA-O4E mismâtitô
CUA-O4F mismâtifô
CUA-O4G Rb-Sr mrgnatrto KI N

SuDracr. sM-07c calcissil. X

SM-O7D xisto X

tT-06 xisto
IT-08 xlsto

RT: ¡ocha total N: natural
FK: feldspato potássico Sri= ruro tttr^tt
ZR= zircão apat.= apatita
DI: diluição isotópica petre análise microscópica de lâminas
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ronrc

I

¿

'B-CI-21

t

uv)/)/)

n- oe campo

4

\U.Uð

)

{o-10

o

JO-l1

I t)t I t+.1

8

{o-12

{o-13

0

t95/569

t951573

rocha

2

iö-Lt-1y

biotita gnaisse

3

rH-uo4

4

III.UUõ

gnalsse

H-011

)

trtlto

6

r_rFUl4

gnalsse

7

l. Itacambi¡a-Banocão

H-223

bt-granada gnaisse

Unidade geológica

gnalsse

I

da referencia

tH-222

t9

t}t-¿)

gnarsse

¿t)

t17-¿o

-. -tÌâcamüra-lj¿llTocão

Dr-granaoÍr gnarsse

gnalsse

z1

L ltacambira-Barrocão

tÈl-¿v

bt-granada gìaisse

22

H-234 e B

.. ltÍtc¿ìmDra-ljalToc{io

H-64

pegnatito

.. ltacamblra-lJarTocão

maPa

-. rlacamDra-lJarïocao

Krslo

t'l

llacam bfa-lJarocão

xisto

métodos geocronológicos

rt

l. Itacambira-Barrocão

JAf (bÐ

MY

KISIO

. . llâcam Dra-ljallocâo

JAr (Rf)

xisto

PI

{etassedimentos Salinas

Jfu(RT)

xisto

YI

JÆ(bt,bt+ant); Rb/sr(4); Pb,Pb(8)

xisto

PI

vletassedimentos Salinas

(b/ sl

xlsto

rl
f.D/ òI

Klsto

t't

JA(bt,br+anÐ; Rb/Sr(6); Pb/P(8)

xisto

PI

JAr(RÐ

xisto

t,l

Ket.

ib/Sr

granito

PI

{etassedimentos Salinas

(b/ 5r

LVIJ

ylelasseormeruos Jalmas

I

JAr(musc) + faço de lissão

M5

úetzssedimentos Salinas

2

(D/ ùr

MS

h. Itinga-Araçuaí

(b/Sr

¿

MS

(D/ ùI

MS

(b/st

tvlò

3

(o/ òI

MS

2

(b/5t

tuò

{b/Sr

¿

Mö

J

fD/ SI

tvlù

(b/sl

5

ú-4

4

f.o/ ùr(1,)

5

(b/SI

)

5

)

)

5

)

5

)

5

)



¿7

¿4

tr-) / e Jð

25

rH-5o

H-21 e QUA-10

¿l

-alÎa uachoera

¿ó

.awa rylaxlxe

29

\u-29

JU

\l'-uJ-Jo e J /

31

NU-)O

JZ

NU.57

t3

\iL-106 e I

a4

\IL-

35

02e

\lL-100 e

07

garnto

JO

\L-

04

graruto

\¡L-113

09, ll0elÌ2
01

gr¿nito

38

{L-114

pegrnatito

tv

jr. Itinga-Araçuaí

uzoluz : l(N- v v-u2

pep.aüto

4U

,lL-116

rr. ltrnga-Amçuai

+l

xisto

ir. ltmga-Araçuai

\L.IZT

grafmo

L94t+9

øetassedimentos Salinas

grimlto

43

11321173 eNL-168

granito

44

,{L- 170

r'letassedimentos Salinas

glanlto

+)

Àæ

'IL- l7l

ir. Coronel Mr¡rta

granlto

46

h. Novo Cruzeiro-Itaipé

ü'-uù-J e 4

4'7

gramto

u-4

.IL-304 e 305

l1. Novo Lruzero-Italpé

granito

4ð

L;-4

{_P-0s-5

jf. ltaobm

lb/Sr(2)

granrm

IU¿õl¿ I

JT. lutoorm

f.D/ òI

glanrto

I\1S

h. Itaobim

lb/Sr(4)

gmn o

MS

mignatito

JÎ. Ilaobrm

JAr (musc)

MS

jI. ltaobrm

7Ar (musc)

granito

u-4

iÎ. ttâoDlm

JA(bt); Rb/Sr(5)

glimllo

li-2

ìr. Pedra Azul

vAf( bt); Rbi Sr(5)

g¡anfto

\J-z

h. It¿obim

JA(bt); Rb/Sr(4)

glilnrlo

li-2

JÎ. lt¿oDlm

7A(br); Rb/S(3)

granito

\J-z

chamockito

rr. ltAobrm

Kb/Sr(2)

li:2

chamockito

,T. lraoorm

5

rtu(bt); Rb/s(3)

\J-z

chamockrto

ir. ltaobrm

Kb/Sr(J )

5

\t-Z

ir. ltaobim

KD/5r(J J

granito

)

G-2

Í. .t'adre faraiso

5

ìb/Sr(i)

(r-)

rt. raqre raratso

vA(bt); Rb/Sr(1)

)

G-2

Jf. -Eaofe ïaÌarso

vA(bt); Rb/S(l)

¿

ir. Novo Cruzeiro-Itaipé

2

Kb/sr(l)

\J-¿

(b/Sr( I )

z

G-2

tb/Sr( I )

¿

(J-2

tr,/ Ar\ur; l(D/ Jr(rJ

o

G-2

{b/s(

0

(r-f,

6

ÑD/ ùT\

G-5

(b/Sr(s)

o

G-5

ìb/Sr(

ó

lr-2

vA(bt); Rb/Sr(4); U/Pt(4)

o

ù/Sr(1)

6

ó

lrQ

o

6

¿

6

¿

¿



49

50

1321167.2

I

\r-uù-tð

52

AÏ-US.Z /

)J

NO-81

54

{L-122

)J

',lL-141, 145 e 309

56

{L-140

{L-132 e

5ú

'¡L-3 13

)v

ü-130

312

öU

\L-llo

61

{P-US-9

granito

b¿

{-P-OS-7

granito

OJ

132t122

gr¿nlto

64

\L-JUð

granno

ó5

{L-142

h. Novo Cruzeiro-Itaipé

migmatito

oo

\LM-1

ir. Jequitinhoùa I

granÍo

6t

;D4I-A

h. Jequitinhonhal

gnalsse

oð

lt+t I l)

jr. Jequltinhonha I

gnalsse

calcloss¡l1cãtrca

ö9

lu)v/zJö

JÎ. ftaobm

70

94lt12

i¡. ltâobrm

gnarsse

è\o

I

0591254

-. Jequl[¡onna

gnalsse

72

\LM-104

. Jequitinhonha

granrto

G-2

\ï-os-19

). Jequitinhonha

glan1lo

74

\.t-¿

ILM

. Jequitinhonha

gnalsse

Lb/Sr(l)

granito-gnaisse

u-l

\,P-OS- 16

-186

ir. Itåobrm

(bi br(J)

G-2

Jr. Agr¡as totmosas

gnalsse KmnglllcÐ

<bi sr(z)

gnarsse

\J-z

ir. Aguas Formosas

gnalsse Kmzr grtlco

vArlÐÎ]; Kb/¡jr(Z)

G-2

ms-mrgm. do setor unental

Lb/Sr( I )

LJq

ir. Itaobim

Kbi Sr(5)

granfto

ÇJQ

tb/Sr(1)

. Jequnnnonha

granito

UJQ

ins-migm. do setor Oriental

Kb/Sr( 5 )

granito

UJQ

ins-migl. do setor Ori€rital

KD/ òr( r.)

gr¿nito

G-2

tremolita xisto

JI. KUbm

{/Ar(bt); Rb/Sr(1)

G-2

ir. Kubrm

{b/Sr( I )

gnalsse

biotita-gnaisse

U

Jr. I(uDrn

2

(D/òr(z )

LJ(J

Í. Kublm

Kbi sr(J)

2

gnâßse

U

remolita-xisto

(b/Sr(4)

CJQ

ins-migm do setor Ori€rital

6

rb/s(

UJQ

jns-mrgm. do setor Oriantal

(b/Srl

o

LJQ

ìns-migm. do setor Oriental

vAdbl

\J-JI

6

fo/ ùr(

U-JI

(b/Sr(

G-3I

rb/Sr(

ci-31

VAr(bt); Rb/Sr(l)

UJQ

(b/Sr(1)

LJq

2

í/Ar(trem-2)

cJq

tb/Sr(3)

CJQ

6

rAr(bt)

o

v.qr(b¡J; r(b/ùr(2)

8

2

I



75

/o

At -os-17

\P-OS.iE

\L-1351, 1353 e

ro¿t t+u

80

62n41

ði

r62/143

82

1354

t62/158

ðJ

to¿t l+)

84

t62^49

ð)
'AL-101 e 1059/198

86

059^97

ót

lL-324 e 325

gnalsse

ðE

t4I-LO (440, 441, 45 1, 465)

gnarsse

E9

162/L64

granito

9U

¿u-oi

granito

au41

ins-migm. do setor Oriental

granlto

vz

tD-zJ+

ins-migm. do setor Oriental

gramto

93

LÚM.Õ
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granito
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tu. Sto. Antônio do Jacinto
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ìr. Sto. Antônio do Jacinto
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LJq
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100
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UJQ
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vAf(bÐ; KÞ/sr( I ); u/Pb(4)
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ìr. Medeiros Neto

bt-gnârsse

gnarsse Krnz grtrco

vA4bt); Rb/Sr(8)

tJ -JI

hs-mignr.. do setor Oriental

gnaisse kinzigítico

(b/Sr(3)

G-3I

ìr. Pedra Azul

lb/Sr(1)

c-31

jl. Sto. Antônto do Jacnto

Lb/Sr(1)

U

granrto

-31

pranitóide

-. raralba do sul

gnarsse krnzrgitico

lbi Sr( I )

lr-Jl

l. Pa¡aiba do Sul

gnalsse Knzrgrtlco

Lb/Sr(1)

U -Jl

J. Paraiba do Sul

gnaisse kinzigític¡

(D/ òr(1J

G-2

. Medrna

gnarsse Kmzlgfilco

Lb/Sr(1)

U

gnaisse kinzigítico

-. Laraloa-rammflm

vÆ(bt); Rb/Sr(3)

LJQ

{bi Sr(

u-f,

HaralDa do sul

). Pa¡aiba do Sul

Dr-gn¿rsse

2

Kb/sr( 4 )

U

i. Paraiba do Sul

-¿

KÞ/ùr(4,)

gr¿nito

CJQ

lb/Sr(

. Paraiba do Sul

LJq

-. raralDa oo ùul

K/Æ(bt)

CJQ

Kb/sr(

. Monta ra

\J-¿

i. Gruratinga @coporanga)

Kbi Sr(

'7

ñ/ Ar\DÎ,

cJQ

lb/Sr(l); Sm.ô{d

UJq

Ñ'-/A{Dr)

LJQ

{bi Sr( I )

LJ({

Kb/Sr(l )

LJQ

10

KDi Jr(ZJ

ç-2

?A(bÐ

U-JI

8

v.qf(Dr)

ìb/Sr(4)

11

t2

1l

I

9
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102

PINtsIbIRU

t03

N4r-RN-1060

t04

{N-MI-JN-\ry- 15 I .8 e \ry-MI-OS-151.1(

tu)

\L-1297,1299 e

r06

.rUV-Oð

t07

iov-98

t08

!v-tts

lu9

t30r

ìì¡-MI-JM-VV-145

0

J\J Y-ZUð

t-36-35

2

-r81-32

gnaisse kinzigíiico

.-222-18

3

4

- I öU-vlt

gnaßse

n Dl-qzo-dlonto

t-17'7 -30

5

6

-132-6t

granito

t17

v v-Mt-us- /y

,. raratoa oo sul

pegmatito

gnaisse kinzigítico

T Iõ

r'V-MI-OS-741c e 1

Jns. Predade

gnalsse klrìzgitico

t19

tÐ-o¿

Julte Gal éla

gnalsse Kfiagltlco

t20

i/V-Ml-OS-6?.1

lUeOlna

u1

r'v-Mr-Os-100

iuite Galiléia

gnarsse

22

i/V-MI-OS-103.1

-. raralDa oo Jul

tonalito

granodonto

!v-12ó

. Paraiba do

24

'/V-MI-OS- 
I 75

l. Paraiba do Sul

CGK

lona]lto

lo-53

5

tonalito

t26

MOff¿mna

MI

b

-u-oo

Sul

iuite Galiléia

vAr(Dr)

lonalfio

G-1

granodiorito

-u- /ü

;uite Galiléia

(b/sr(J)

u-¿

iuite Galiléia

l.0/ ùr(r,

granno

G-1

nbl-qzo-drotlto

iuite GaliÌéia

gnalsse/antrbohto

(D/ùr(J j

CGK

iurte (ial era

VAr(musc)

L('_K

iulte Caltléia

gfanada-bt-gnâtsse

rtu(bÐ

gnarsse

ULiK

iuite Urùcum

Lb/Sr( 1)

goa-Dr-gnalsse

v-z

iuite Galiléia

gnaisse kinzigítico

lo/ ùr(¿{,

G

-. JUZ Oe tOrA

hiper$ênio granito

VAI\ü]

G-

l. Juiz de Fora

bt-gns (enderbito)

JA(bÐ

U

-. rocr:me

gnalsse kmztgitlco

(Atbt)

ö

G-

.. focrule

VÆ(bU

U

l. Pa¡aiba do Sul

'l

vl\{or_l

olaDaslo

c

;uite Aimorés

vA{bÐ

G-2

J. Paraiba do Sul

ö

vA(bÐ

u-t

,. -t,afarba oo ùul

Kb/Sr(3)

ð

¡f

ùrte lffr. lrmúão

Kb/ùr(l)

õ

JT

Kb/sr(J)

tl

E

KD/òr(4,)

JF

13

Kb/br(4 )

UÚII

l3

{bi Sr( I )

G-5

13

K/A{btl

L(JK

l3

ñD/ ùI(¿{'

CGK

13

s.i A(bt)

bU

l3

vAdbÐ

'7

lA(plag)

14

7

7

ð

7

ð

8
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t53 tD-¿9

uit, )t, JJ, J4 e J)

56

\¿r-L MrJ

57

i.i(t-99

58

\J('-U4

)v

UG-OU

60

ru-l )

61

iLi-49

t62

06y369.1

loJ

061/3u

t64

U.1J

r65

061/58',t

gnârsse

lo0

metariolito

D-46

quartzo pórfi¡o

t67

061/546.1

roõ

D-50

annDorlo

169

ID-+J

anlbolrto

. ur¡ânhaes

I IIJ

iG Espinhaço

061/389(:EG.LO-389)

¿lfìIt Dollto

17

)\r Esprnnaço

pegrnatito

tlj-+ I

1

meta-ultr¿básic¿

l. Gouveia

061/551

¿

nþl- Þt-gramtorde

73

,. \ruiìnnaes

tD-11

'74

D[-gramrcloe

tuo l/)JJ

,. uuannaes

gnalsse/pegmatlto

75

l. Guanhães

D-41

76

gabronorito

-. ulülfìnaes

tuolt4 ty

GU

t1

jledâde-Guafnães

|,lJ-Ll-ó

gnalsse

178

DSt

gabronorito

ileoâoÈur¡a taes

Kb/sr( I )

D-Jte5ö

grarìulito básico

IlSP

:redade-(iuân hães

v{M-10

lb/Sr(9);UÆb(zc)

\JU

brgranada-gnaisse

(./Af(teld)

. Vrgmópolis

gnalsse

ÚU

:redade-ur¡annaes

vA4Ì( r,

GU

i. Vrgürópolrs

JAdanÐ

gnarsse

('U

nDt- Dt-sr¿lIttro

i'regaoe-uuannaes

l/Ar(anÐ

gnaisse/granito

(jU

Pledade-Uuanhães

vA{muscJ

IJU

gabrononto

TManÐ

(jU

v Ar\Dr.,

gnalsse

GU

musc- ü-gnarsse

). ÞorTacnuqos

vA4br)

T'U

tbi Sr(a)

gnalsse

GU

ì. Virginópolis

{b/Sr(

gnalsse

örJ

(b/sr(

ÚU

velos

(b/sÌ(

GU

!,. (JùAnnaeS

{b/Sr(

(JU

tbiSr(

. uulnnâes

('U

þ. Bambuí

vAf(br.l;Kb/5r( /)

IJU

ño/ ùr(

LiU

J

,/A(bÐ

BO

3

fb/Srl

(JU

14

{b/Sr(

GU

3

{biSr(

UU

t4

rAI(bÐ

(itJ

I

s/.Af(bu

tsts

t4

Kb/Sr(2)

I4

:o/yo

3

t¿t

t4

J

T4

J

l6

l6

l8



t79

rõu

1a-IO

Ia- 15

I

óz

D-122B(rocha = a do 180)

83

ai'-vt-2

E4

'B-CI-1

85

aß-vr-J

ðo

aB-c1-4

ltr-Lt-J

7

88

7ã- /

89

la-6

90

{a- 18

1A-IU

1

granto

92

Ià-19

grmito

D.1388

3

granito

94

JIM-Ú

gnâlsse

melabaslto

-. L[VnOpOlls

)

t9' t074.2,J,5 e1

96

metabasrto

ru-oð

-. uvrnopolrs

). Divinópolis

tLr-Õ)

7

melaoaslto

198

tu- t)

-. l¡\'rnopolls

gnaßse

tD- t4

-. Dvrnopolrs

gnarsse

¿vu

glTmodronto

Lutltl-I

-, ulvmoporrs

201

gfanodlorrto

IIJ(JU.I

. ur¡rulraes

¿v¿

l. Guanhães

DGU.3

CBH

granito

203

granodiorito

IIJ(JU-4

,. uouvela

ctsH

¿U¡+

l. Gouveia

IIJUU-5

i/tu(bÐ

UIJ}I

gnalsse

IIJ(JU.O

-. Lrñ'rnopons

pegmatlto

v Ar(brl-r

UIJH

gnaisse (d fc xistosa)

L Gouveia./Barbacena

(b/Sr( I )

granito

Löfi

,. uouvetâ

V ¡\I( DT 

'

CIJH
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rtu(br)

gnarsse

gnaisse/granulito

GU
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v¡qanrl
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gamsse
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metagranito
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rAdb0
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I
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I
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I
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6

KD/ùr(4,)
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9
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rAÑÐ
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¿05

¿vo

UJtrLJ- /

207
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20E

DGU-10
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DGU.Il

¿tv

Jr.8l
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rl-9u
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¿
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.52

3

I.IUb

]R14C

+ il. 1ó

l

2 6

lR.1 16F

zl I
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¿ló
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219
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gnalsse

¿¿u
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Jf. UIUDU

221

granito

t-zó

Jf. llaulllnna

glanito

¿zl

t-Ltv

l. Guanhães

g.¿nrto

I-OlO

). Guanhães

224

gramto

E-l85

,r. urubu

riolito

iu-l13A

Jf. òao tellx

226

nolito

iu-162

,1. SãO ¡elrx

nollto

metavulcânica

iu- 163

h. Itaminha

228

BO

iE:21

5. öOlÏacnudos

gnarsse

¿29

bt-phlogopita

BO

iu-158

5. lJorachudos

JAr(bt); Rbi Sr(5)
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D-¿v9

). ¡JOITACnUOOS

meøgab¡o

TAdbt)

GU

5ú -Espmhaço

metagabro

vA(bt); Rb/Sr(ó)

bU
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metagabro
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¿51

-vllr-04

¿3¿
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¿J5

¿)+)

¿34
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¿3b
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vt-¿b

¿3ó
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metamagmatito

rs-95-01
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249
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þ. Macaúbas
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gnarsse
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(JU
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¿ö
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!m/Nd
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G-1
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257

.UJ

nercês-B e C

¿JA

{-34
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N-JJ

¿ov
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N-4
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APÊNDICE 3 - Abreviaçoes usadas neste trabalho

anl : anfibolro
hâd : hâdeleí1t

paisse/granito foliad<

gnmllo

Ft( ): Sì¡lte Flôrr2chD.los

C : Comolexo

gmn1Io

( :H = I fìññleYô Hôñt¡ñ

gnarsse

I t{l-l=I 
^nñlav^

iuite Urucum

grarìito

(.( -f{: t ômñlexô ( lârfìñr¡ Hêlô

quartzito/diamictito

CGK = Comolexo Crnáissico Ki¡ziqíticn

. ryretces

glTrnÍo

( l( ì{ ) : ( lomñlêxô (ìôììveiâ

ìr. Morro da Pedra (CBþ

t :(rl i = ( laìÎnñlêYô I rrrâ¡hâê(

l. Belo Horizonte

carDona¡os

(iJ l. : ( iarmñlexo -h t1z dè. l.Ítrtt

-l

f. ùanra Luzt a (LIJH)

It r: t .fimnlexn leJììr1rnhônhâ

ir. Corrego do Brumado -CBt

(lM l = (lômnleJ{ô Mãnfinneirt

¡A : Faixa Amcuâi

{ lP: ( ôtrñ¡êYô P^ffêlññhâ

-Jfp. lvlacauDas

Îc = lãcle

( -t ¡\ : ( ,ômñtexn nârâlrlâ ñô ¡iììt

jrp. Ijambui

us.F = Lrâton do sao tîancrsco

lr-2

fu: suite

ESP : Esoinhaco

(ins otr gns: ønâisse

MC

oll q-ofi : ofìrrcse-oÏânrtrañ

LbiSr;Sm/l,id

Lö-tsI

qns-mlqfn : pnarsse ñ1ømâtifrcô

Lb/Sr(z); Sm,/Nd(2)

Flmdâo

L IJH

I Oll o1 : o].rnlrô
bm : LiluDo

J/vb

UIJH

htrl: homl"rlendâ

)m.iNd;U/Pb

LIJII

rqôcf: rsfì{Yônâ

)tYo

m1n = ñtnefâl
S = Macåútras - l)oñ Srlvériaì

)/Pb

M.t, : Macaubas Droxrmal
MK(i : Mercês

I/Pb-Shrimp (1

MS= Mâ.erihîs - Srlìnac

'aFo

musc = muscovrtå

I RT : rrx.lrz totrl

pegm. = Degmallto

J = Srxte

fl : Porternnha

S(ì = SÌñerønìno

nlâs = ñlâør.xrlásio

8)

I

trem = tremolrtâ

JO

54

34,35

34

34

JO



APÊ,NDICE 4 a - Dados K-Ar das Suítes G-1, G-2, G'3' G-4 e G-5

NL-114-B

Suíte G-31

Suíte G-4

segundo as novas constantes
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I

¡ )at
I
!

t
,t



APÊNDICE 4 b - Dados K-Ar das rochas da Infra-estrutura

Ponto no lab. n" campo rocha mat. %K Ar"urad(x l0-') Ar'" atm Idade (ma) ref
Complexo Belo :lorizonte

179 HA.I6 granito bl 4,98 39,75 l37l+-il t7
180 HA-I5 sranito bt 4,6 20,9 901+27 l7

HA-I5 granito br 4,28 16,64 795r 21 l7
t82 869 PB-CI-2 gnarsse bt 6,328 30,1 3 8,46 935+28

r83 886 PB-CI-I metabasito RT 0,4382 14,73 4,83 3169t94
184 88s PB-CI-3 metabasito RT 0,4 2,61 ))1 I I 87+35 I
r89 HA-I8 granodiorito br 6,03 19,95 6<)7) 21 l7

Greenstone/Granito

t87 HA-7 gnarsse bt 6,63 6,06 5i5'r ì t7
r88 HA-6 granodiorito br 6,36 3,58 +71) | .l t7

HA-6 granodíorito musc 6,6 3,87 173+ J t7
t90 HA-IO granito bt 6,67 4,29 .lll l.t l7
t9l I-rA-19 granodiorito bt 5,94 24,19 826+2-l t7

Complexo Gouveia

t38 I 830 PFL-8 filito RT 1,998 4,466 0,94 499+24 t6
142 PB-C!-t8 metabasito br 740*22 I

145 HA-I7 granito br 7,02 30,65 tì73,t3() l7
l5t 892 PB.CI-8 gnarsse br 7,288 61,97 4.27 1433+37 t6
176 890 PB-CI-6 gnarsse bt 7,855 t 6,19 2,13 465!12 t6

Guanhães

35 PB-C|-16 bt-gnaisse bt 460*13
36 PB-CI-I7 bt-gnaisse bt 490+ I 5

56 491 GG-99 anfibol o RT 0,1 l9 0,61 21,57 994+42 t6
57 446 GG-4 anfibolito anf 0,485 1,189 6,75 541*22 t6
58 445 GG-60 anfibolito anf 0,475 l,l9 11,87 55 I *28 t6
59 426 GG.55 pegmatito musc 8,654 16,81 3,9 441+ l8 16

60 444 GG-49 meta-ultrab. anf 0,063 0,46 70,3 1297*91 t6
6l 4887 t06t/369.1 hbl-bt-grtde bt 7,5067 16,24 3,26 485*5 3

62 4889 t06v384 bt-eranito bt 7,3323 r 6,88 2,54 512j.6 3

69 4935 l06l/389.1c bt-snaisse bt 7,7925 17,04 2,33 490+6 J

75 4934 106v479 musc-bt-gns bt 7,5857 13,24 7,7 401+8 -t

85 852 PB-CI.4 metabasito anf 0,1 89 1,28 7,43 l22l+40 l6
86 872 PB-CI-5 gnarsse bt 7,54 25,07 0,69 700+ I 9 l6

201 IDGU-3C anfibolito bt 7,55 470+1 2t
202 IDGU-4J gnalsse anf 7,0'7 465+6 2t

IDGU-4L gnarsse br 7,31 428+5 2t
204 IDGU-68 gns. migmat. br 7,2 453+6 2t
207 IDGU-IO migmatito bt 5,57 459+8 2t
208 IDGU.I I gnarsse br 0,49 499r20 2l
223 sE. I 85 basalto RT ,32 1,04 9 193+4 23

224 GU.I I3A basalto RT l5 r,03 5,3 219+5 23

225 GU.l62 basalto RT ,06 0,83 6 l91J=4 23

226 GU. r63 basalto RT ,08 0,86 5,3 194+4 23

227 SE.2I basalto RT ,13 0,87 3,9 I 88+4 23

228 GU.l58 basalto RT l.l 0,9 I 4,5 20215 23

229 tD.299 basalto RT l,l2 0,78 7 172*4 23

230 cMD.64 basalto RT l,l6 0,8 r 5,8 17l+6 23



Porteirinha

Super Espinhaço

Suíte Borrachudos

Macaúbas

Complexo Gnáissico-Kinzigítico

Suíte Fundão

Com
PB-CI-2I gnalsse bt 950+30

) 5779 fi951575 gnaisse RT 0,8141 2,41 24,39 635+ I 3 2

4 5439 NO- 0-E gnalsse bt 4,9004 15,50 10,77 670*l 8 2

5557 NO- 0-E gnalsse bt+anf 3,8158 12,85 6,27 708+16 )

7 5420 NO- 2-A gnaisse bt 5,0498 14,82 5,8 I 632+22 2

5556 NO- 2-A gnalsse bt+anf 3,1512 9,27 3,l8 633+ I 0 2

I 5780 NO-r3 gnalsse RT 4,4907 11,79 0,76 574+10 2

ll 791 PB-CI-I9 pegmatito musc 8,36 12t,4 I 2() 2-l'1.(r-5 4

137 1829 PFL-I9 metabasito RT 5,754 12,3 0,52 480+5 6

39 1827 PFL-Datas metabasito RT 0,37 1,78 6,t4 944146 6

48 906 PB-CI-I I metabasito RT 0,275 2,10 11,46 I 328+38 6

49 901 PB-C|-10 metabasito RT 0,706 10,46 1,96 2048*53 6

50 902 PB-CI-9 metabasito RT 0,358 2,36 22,78 l194+34 6

52 875 PB-CI-7 metabasito RT 0,48 4,20 I I,19 1462L45 6

55 r 828 QP.CMD qzo. pórfiro feld. 2,173 5,02 1,25 514+16 6

t7t 4886 l 06 l/55 l hbl-bçer. bt 6,7174 t4,46 3,5 483+.9 3

200 IDGU-2 metagranito b1 7,19 482+6 21

205 IDGU-7 granitóide bt 3,6 485+8 2l

206 IDGU-8 metagranito br 7,35 475+6 2t

3 5614 NO-8-A filito RT 2,1154 5,22 37,82 545+25 2

26 3220 L. Cachoeira pegmatito musc 7,93 16,73 26,27 -17-1,1, ll'l 5

27 3232 L. Maxixe pegmatito musc 8,02 17,88 6,19 .l9ti+ l2 5

28 561 3 NO-29-J xisto br 5,6586 l2,oo 5{? 477l.l6 2

130 PB-CI-I5 xisto bt 540+ I 6

Comolexo Jequitinhonha

58 4962 NL- t30 gnalsse bl 6,791 15,43 4,13 507+14 6

65 2380 ALM-I gnaisse-kinz. bt 7,83 16,61 17,l 177L3(\ 8

'n 2307 ALM-IO4-B trem. xisto trem 0,231 0,58 32,5 550 F3.t 8

2312 ALM.IO4-C hem. xisto trem 0,068 0,22 34,1 ti95J,-[0 I
73 2335 ALM-I86 gnaisse bt 7,68 18,9 4,8 -i_ll_rl2 8

74 5558 AP-OS-I6-8 gnarsse br 6,5232 5,41 77,43 525*65 2

75 5559 AP-OS-I7-D gnarsse bt 7,4594 6,99 62,99 5 I 0+43 2

76 5585 AP.OS-I8-H gnaisse br 7,1793 6,04 28,22 500+22 2

89 2385 EU-6I bt-enaisse bt 7,63 5,91 t2,4 470+31 8

94 1972 M-PA gna sse kinz br 7,8 6,76
,){

'182,1-tì 8

98 2215 NQ-O gna sse kinz. bt 7,76 8,9s 82.8 519,16(r 8

l0t 2222 Pinheiro qnaisse kinz. br 7,95 18,52 3,8 5l7,Ll2 8

106 2384 GOV-g8 gnaisse kinz. br 7,93 16,18 1,7 -t6 ll5 8

122 2395 NV-126 gnaisse kinz. bt 7,7t 15,6 4 157L7 8

124 2359 co-53 bt-gnaisse bt 7,89 2l ,9 3,4 (r02l,tì 8

125 2394 co-66 gnaisse kinz. bt 7,98 t6,22 3,2 4-59a7 I

t26 2721 co-78 diabásio plag. 0,38 0,27 29,1 174+6 l5

t29 4968 MI-RN-IOOO diabásio RT 0,6676 0,46 34,9 172+8 7

vermelho: dados recalculados segundo as novas constantes



APÊNDICE 5 a - Dados Rb-Sr dos Granitos da Faixa Araçuaí
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* referência original dos dados, porém não da idade, que foi obtida nesse t¡abalho



APENDICE 5b - Dados Rb-Sr do Embasamento da Faixa Araçuaí
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Suíte Bonachudos



* : análise em K-feldçato
** = análise em phlogobita/biotita
**+ : análise em muscoYita
*1 refrências dos dados originais, mas não das idades, que foram calculadas neste trabalho
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APÊNDICE 6a - Dados Sm-Nd das rochas graníticas
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APÊNDICE 6b - Dados Sm-Nd das rochas d¿ Infra-Estrutura
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ÀPÊ,NDICE 6c - Cálculos de Idade Modelo em Duplo Estágio
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APÊ,NDICE 7a - Dados Pb-pb dos Granitos (por evaporação)
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APÊNDICE 7 b - Dados Pb-Pb das rochas da Infra-Estrutura

C. Belo Horizonte
257 \Ì-34-l srânito zfucão 108 0,18320 0,499s 35

t-34-Z sranito 307 0.19325 o-4837 35

260 \¡-4' I sran ¡to monazita ß88 o.t26t4 0.36331 34

ponto âtñôstrâ rocha material -"Pbr*Pb 'Pbr*Pb Idade (Ma) Idade Média ret-

2t6 rH-057C1 lmetavulcânic¿ z[cao 7480 0,0'77M 122!10

1710+12

2
rH-O57C2 netavulcân ic¿ zrcão 18400 0,09s83 544 1I 22
rH-057C3 netavulcân ic¿ zlrcÃo 25130 0,10297 678!13 22
;H-057C4 lmetawlcan¡c¿ ztTcáo 7740 0.10433 702+t

.,1

iH-057D1 ztlcao 8260 0. t051 71'7+1 22
tH-057D2 n efavul cân ic¿ zirc.áo 13390 1048 t t7l t+7 22

tH-057D3 netawlcânic¿ zircâo 3t90 r 0408 l698fl0 22

iM-02ts1 zÍcao 3333 t3573 2174+6

2573+25

39

iM-0281.2 gnarsse zircão 8264 t6997 2558r4 39

ìM-0281.3 gnalsse zírcão 476), 0,t7590 26t 5!4 39

ìM-0282. r snalsse ztÍcáo 3333 0,1ó874 2545tt2 39

iM-0283. t grarsse zi'tcão 28571 0,14931 2338X1 39

;M-O2B3.2 gnarss€ zircão 285'11 0.17050 2563+3 3S

iM-0284. snatsse ztlcâo 21739 0.15 t 74 2366t s 39

iM-0284.2 gnalsse zircão 22727 0.16841 2542X4 39

lM-0285.1 gnalsse zÍcao 519 0,18427 2692t32 39

iM-0286.1 gnalsse zircão 0, r 5482 2400!4 39

iM-0286.2 qnarsse zi¡cão 40000 0,t72t9 2579X13 39
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APÊNDICE 8a - Dados U-Pb nos granitos

47 \P-OS-5 ìhamockito t2462 0.07904 505+5 2
\P-OS-5 hamockito 0,54009 0,06823 505+5
\P-OS-5 hamrrckito .ircão( 0,60737 0,07683 50515 2
\P-(-)s-5 rhamockito .ircâo( ) 0,58775 0,0744s 505r5 2

APÊNDICE 8b - Dados U-Pb das rochâs dâ Infrâ-estruturâ

75 \P-OS- t7 tnarsse jrcao 0.71034 0.08702 590+28 2

\P-OS- r 7 Í:ìalsse rcao o,66572 0,08259 590+28 2
\.P-OS-17 nalsse rircão 0,65253 0,08004 590128 2

rP-os- l7 :nalsse trcao 0,62320 0,07477 590128 2
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APÊNDICE 10 - Dedos Rb-Sr desse trabalho
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APÊNDICE 11 - Dados Sn-Nd desse trabalho

spslrilcampolùraterial lsm (ppn) lxa (ppm) | '"'sn¡'*Na | '*N¿'""N¿ | qq | /s-N¿ lrpM(Mâ) le(rptw) lrr* (Mâ)l e(n,
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sss = sem valor
* : Idade PbPb (Noce et aL. 1999)

APÊNDICE 12 - Dados Pb-Pb ilas amostrrs desse trabalho (Granito Caladão)
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Mapa Geológico Local
(Mapa de Localização das amostras)
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