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RESUMO

O preænte trabalho consiste no estudo do zoneamento e geminação dos plagioclásios, bem comodascaracterísticastexturais
das rochas do Alto Seridó, principalmente os ortoanfibolitos, com a finalidade de confirmar os eventos termo-metamôrficcs regio-

nais e reconhecer as faæs deformæionais.
Para a obtenção dos valores quantitativos do zoneamento e o t¡po de geminação, foi aplicado o método Rittmann-Ebert com

40 lâminas feitas a partir de 19 amostras (duas de rochas encaixantes, cinco de migmatitos, duas de hornblendaxistos e dez de

"metagabros").
As rochas desta região embora estivessem sujeitas a eventos metamórficos sucessivos (ciclos Transamazônico e Brasiliano, local-

mente metamorfismo de contato provocado pelas intrusões "graníticas") nem sempre foram homogeneizadas quanto ao teor em

Anortita dos plagioclásios. Pelo contrário, as variações de pressão e temperafura ficaram registradas nos grãos, sob a forma de zonas,

que permitiram, pela determingção dos respectivos teores em Anortita e pré-fixando-se um valor de pressão, serem correlacionadas

às isógradas dos plagioclásios dadas por Winkler (1970, figura 8, página 227l,. Dessa forma obtendo-se a temperatura ambiente para

cada zona da sequência zonal foi possível determinar as variaçöes de pressão e temperatura dentro de cada ciclo metamôrfico.
lniciamos o estudo pelas rochæ mais recentese gue consequentemente estiveram sujeitas a um maior número de eventos meta-

môrficos. São intrusivas na formação Parelhas e provém de duas localidades:

Área de Acari: constituem remanescentes dentro do maciço "granítico" (gnaisse granodiorítico) de Acari e o fabric nos in-

dica que são rochas tipicamente de contato (biotita recristalizada em megablastos). O padrão de zoneamento normal simples mostra
que apenas a faæ de resfr¡amento do "granito" teve registro nos plagioclásios e o valor do núcleo, em torno de Sff/o em anortita in-

dica que a temperatura durante a intrusão alcançou 650oC, fixando-æ a pressão ambiente, em torno de 5 Kbars (limite entre os

estágios Médio e Alto de Metamorfismo) e o dos bordos, 18,7o/o corresponde a 570rc (porção inferior do estágio Médio), sob a

rnesma pressão.

As vezes observa-se ainda uma recorrência para3ú/o que deve corresponder ao ajuste composicional dos plagioclásios à tempera

tura do ambiente "pós-granito" (diagrama I).

Área de Genezaré: são lentes prôximas aos corpos "graníticos" onde os efeitos do metamorfismo de contato são menos

evidentes devido a distância em relação a estes. Poreste mesmo motivo, a máxima temperatura alcançada durante a intrusão "graní-

tica" ê inferior (620oC - pico em 42% de Anortita, considerandose a mesma pressão ambiente - 5 Kban). Aqui a æquência de zonas

forrnada durante o aumento de temperatura, provocado pela intrusão do gnaisæ granodioritico, foi conservada e ainda obærvase

nos bordos dos grãos as oscilações entre 28 e33%de anort¡ta citadas anteriormente. O baixovalor em anort¡ta do núcleo dos grãos

deve corresponder ao teor em anort¡ta conferido a estas rochas pelo metamorfismo Brasiliano.

Enquanto em Acari o fabric é tipicamente granoblástico em Genezaré as rochas mostram ainda os efeitos da deformação Brasi-

liana, como a redução granulométrica e o frafuramento dos minerais e torsão dos planos de geminação dos plagioclásios.

Outro grupo de rochas de idade semelhante ocorre na anticlinal de Florânia. porém estão encaixadas em rochas muito mais

antigas, pertencentes ao grupo S. Vicente.

Como não existe corpos "graníticos" næ imediações, na sequência zonal falta a faæ de aumento e diminuição de temperatura

correspondentes. Temos então um núcleo básico com zoneamento normal (sequência magmática), alê 23 a 25o/o de anortita que

coincide com os valores considerados para o c¡clo Brasiliano em Genezaré. Considerando-se a pressão ambiente em torno de 6 Kbars

teríamos uma temperatura de aproximadamente 550oC (parte inferior do estágio Médio. de metamorfismo) para este evento.

As oscilações nos bordos do grâo aqui são mais amplas (entre 26 e34o/ol, mas parecem possuir o mesmo significado que em

Acari e Genezaré, devendo ser resultantes da acomodação final das rochas as condições pósBrasilianas.

As rochas mais antigas (grupo S. Vicente) e que conæquentemente estiveram sùjeitas a um maior número de processos geológi-

cos æ encontram na anticlinal de S. Vicente e mostram um padrão de zoneamento relativamente simples porque foram, na maioria

homogeneizadas durante a migmatização Transamazônica e muito pouco afetadas durante o c¡clo Brasiliano. As condições ambien'

tais de pressão e temperatura foram, no geral, muito altas (650oC a 7 Kbars), correspondendo às das isógradas An da zona de

anatexia em gnaisæs (migmatitos).

O grande problema encontrado na ¡nterpretação do ambiente destas rochas foi a presença de uma lente básica, não migmatizada

entre as outras que sofreram este processo e que possue valores em anortita, em torno de 47o/o por recorrência. Este alto valor pode-

ria indicar que as condições de pressão e temperatura para esta rocha atingiram a zona de anatexia (ponto 2 - figura 61, mas foram

relacionadas as isógradas Anortita + Homblenda pela ausência de migmatização. A explicação mais plausível para este fato, foi a

hipóteæ da mesma constituir um corpo básico, de maior porte que ficou protegido dos efeitos da migmatização, pela própria

espessu ra.
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CAPITULO I

l.l. TNTRoDUçÃO

A área em estudo tem a forma de um quadrado limit¿do pelos paralelos de 60 S ao norte, 6030' ao sul e pelos merid.ianos
36030' a leste e 37o a oeste, que coresponde a uma parte da folha gãológica de Curr¿is Novos, ao norte do Rio Seridó (figura l).
Adotamos, por isto, o nome "Alto Seridó" (Ebert, 1969), para a rcg7ão, em função do rio princip al da âtea,afluente do Rio pira-
nhas. Segundo Brito Neves (1973) corresponde à parte da porção oriental do "alto tectônico'ido Rio piranhæ.

O cristalino do Alto Seridô foi dividido em duas grandes unidades estratigráficæ nos æguintes trabalhos:

- Ebert, 1970: The Precambrian Geolog5r of the "Borborema"-Belt @b e RN - Nordeste do Brasil) and the
Origin of its Mineral Provinces.

- Ebert, 1969: Geologia do Alto Seridó - Nota explicativa à folha geológica de Currais Novos.

Essæ duas grandes unidades são:
Grupo são vicente: 

åiïJïi:fïliffili:amazônico 
(Hurley et al. - 1e6e); as rochas deste ciclo são geral-

Grupos Caicô e Seridô: correspondem ao ciclo Brasiliano (Almeida et al - t967-l). Estes dois grupos contém, esæncial-
mente, para-anfibolitos sendo que os ortoanfibolitos são raros no Grupo Caicó e faltam no
Grupo Seridô. A falta quaæ total do magmatismo inicial básico é típica para o geossinclínio
Bræiliano.

Em função desta classifìcação podemos esperar a æguinte sequência de processos petrogenéticos:

A - Ciclo Transamazônico (Grupo São Vicmte)

1. Deposição de sedimentos clásticos, mal sortidos e classificados no geossinclínio Transamazônico.
2. Depoúção, no mesmo geosinclínio, de magmas básicos, æjam efusivos (derrames basálticos) sejam intrusivos (sills e diques de

diabásio).
3. Deformação regional com metamorfismo no ambiente de fáceis anfibolítica.
4. Tomaram lugar plutônicos ácidos, geralmente com predominância do plagioclásio sobre o feldspato potássico (quartzo-diori-

tos, granodioritos e trondhjenitos). Os afloramentos naturais não permitem verificar se esta tomada de lugar foi por formação
no local (anatexis) ou por intrusão no estado líquido; nos afloramentos ao nordeste de S. Vicente (figuras 2 e 3 j predomina a
estrutura migmatítica, enquanto næ ocorrênciæ a noroeste de Sao Vicente (figrrras 2 e 3) as rochas são essencialmente orto
grraisæs com algumas remanescências de migmatitos. Uma terceira ocorrência de São Vicente, ao sul de Lajes (RN), contém
poucos anfibolitos e não foi incluída neste estudo.

B - Intemalo Pós-Transamnzônico

I-evantamento das rochas do ciclo Transamaeônico e destruição, por erosão, de todos os horizontes superiores ao nível da
faixa anfibolítica.

C - Ciclo Brasilinno

Nova deposição de sedimentos no geossinclínio Bræiliano, desta vez ao lado de sedimentos do tipo grauvaca e arcósio, também
de arenitos puros e sedimentos carbonáticos mais ou menos impuros, enquanto os ofiolitos se restringem à zonas isoladas,
especialmente às partes basais.

Metamorfismo regional, simultâneo à deformação, em diferentes horizontes metamôrficos, de nível médio até partes inferio
res do nível superior (Winkler, 1976).
Tomaram lugar os plutonitos tardios até pôs-Brasilianos; estes, em contræte com os plutonitos Transamazônicos, são muito
mais ricos em feldspato potássio (Almeida, 1967-2);esta diferença æ manifesta também nas zonas de contato.

)

g

J.

1.2. PROGRAMA DE TRABALHO

O estudo é dirigido no æntido de uma melhor definição dos tipos de processos da transformação sofridos pelas rochæ, æja na
sua estrutura, æja na composição mineralôgica. É de se esperar, por exemplo, que æ rochas do Grupo Seo Vicente sejam altamente
polimetamórficas, tendo sofrido, pelo menos, duas faæs de metamorfismo regional (uma de idade Transamazõ¡tca,certamente de
carater progressivo e outra de idade Bræiliana, provavelmente do tipo regressivo). Pode-se intercalar entre as duas, uma faæ de mig-
matizqão de idade Transamazônica, ændo que todæ est¿s fases parecem ser ægridæ por outra de caráter predominantemente está-
tico (æm deformação) pela influência dos granitos Brasilianos.
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As rochas do ciclo Brasiliano devem mostrar um número menor de faæs de transformação pois falta a fase Transamazônica;
ainda podem existir sub-fæes: por exemplo, pode ter ocorrido uma fase de aumento de temperatura correspondendo à intrusão
dos granitos e outra de diminuição de temperatura, após a cristalização principal, mais ou menos em ambiente hidrotermal.

Um estudo regional detalhado destes processos, em todos os tipos de rochas, supera, em muito, as limitações naturais de um
trabalho de pósgraduação. Foi, por isto, escolhido apenas o $upo dos met¿basitos que, segundo experiênciæ gerais, reflete bem os
processos de transformação.

Foram estudadas todas as amostras e lâminas de anfibolitos existentes no Departamento de Mineralogia e Recursos Minerais
do lnstituto de Geociências e Ciências Exatæ da UNESP, coletadas por Heinz Ebert em 1954, 1957162 e 1967 19 tendo por finali-
dade elaborar critérios para distinguir, por meios microscópicos, os para-anfibolitos dos ortoanfibolitos. Entretanto, no decorrer
dos trabalhos, foram descobertos fenômenos poucos conhecidos nos plagioclásios dos ortGanfibolitos, de modo que, restringimos o
trabalho essencialmente a um estudo detalhado dos plagioclásios destes orto-anfibolitos, diqpondoæ 45 lâminæ, feitæ a partir de

19 amostras, cuja procedência encontra-se indicada nos mapas especiais (figuræ 3, 4 e 5). Fizemos esta escolha por observar que a
estrutura zonal, parcialmente normal e parcialmente inversa, deve refletir os processos genéticos inicialmente enumerados. Deste

modo, rezultou como tema específico do nosso estudo aquele indicado na capa do preænte trabalho.

Os valores quantitativos obtidos, como a composição modal da rocha, o tipo de geminação, composição química næ diferen-
tes zonas, são reunidos em tabelæ e diagramæ.

Microfotografiæ ilustram os minerais típicos dos anfibolitos e as estn¡turas dos plagioclásios, principalmente intercrescimen-

tos, geminação e zoneamento.
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CAPITULO II

z. os MINERAIS Dos METABASIToS E suA coMposlçÃo Mn\rnRALócIcA eUALTTATIVA

A composição mineralógica dos anfibolitos é relativamente simples envolvendo um pequeno número de minerais, quais sejam:

Minerais Incolores:
essenciais : plagioclásio.
acessórios: quartzo, microclina, apatita, calcita e zirconita.
æcundários : muscovita, sericita.

Minemis Coloridos:
essenciais : hornblenda.
acessórios: piroxênio, biotita, epidoto, titanita, ilmenita, magretita e allanita.
secundários: clorita, clinozoisita e talco.

Para determinação destes minerais usou-se a seguinte bibliografia: Ker: (1977), Heinrich (1965), Winchell (1927), Tröger
(1955) e Deer, Howie and Zussman (1962).

2.1 MINERAIS TNCOITORES

2.1.1. MINERAISINCOLORESESSENCIAIS

Plagioclásio - ocorre normalmente como grãos xenoblásticos, de granulação variada, bem geminados e zonados. A sequência

zonal pode ser normal-recorrente, invena-recorrente ou inversa-normal-recorrente, com contatos gradacionais entre âs zonæ, onde a

porcentagem de anortita varia entre os valores extremos de Anlg - AnSO. Estes valores foram determinados na platina universal,

usandeæ o método Rittmann-Ebert (1931)ouométodocompletosegundo Feodoroff (Duparce Reinhard, 1924),ver apêndice l.

As leis de geminação mais comuns são æ leis de Albita e Periclina, mæ também temos indivíduos geminados segundo a lei
complexa Albita4arlsb ad.

Os plagioclásios, estruturalmente, constituem tipos diferentes quanto ao tipo de alteração, intercrescimento e geminação;

a estes ærá dedicado o capítulo 4.

2.1.1 MINERAISINCOLORESACESSÓRIOS

Mícroclina - ocorre em quantidades muito variadas (ver tabelas 1 e 2) dependendo do ambiente geológico (por exemplo, se

restringe a pequenas proporções, nunca ultrapassando 0,4% quando forma intercrescimento antipertítico; ou pode alcançar valores

ate l4o/o, em casos especiais, quando ocorre como grãos intenticiais).

Apreænta-se sob três formæ de ocorrência:
como intercrescimento antipertítico, geralmente em "patch" "rod" ou "interpenetrant" (foto 2).Em Acaríamicroclina

constitui uma antipertita bem diferente das outræ localidades (foto l), ocorrendo como manchas na zona externa de um plagio
clásio idioblástico. Deve-æ tratar de um fenômeno de ægregação estando, provavelmente, tzona extema do plagioclisio inicial-

mente em temperatura mais elevada, mais susceptível à aceitação de íons de potássio no retículo do feldspato, do que em fases

posteriores de temperatura mais baixa.

substituindo parcialmente o plagioclásio a partir dos bordos, fraturas ou planos de clivagem. A foto n9 2 mostra a corrosão

de um plagioclásio por uma microclina não geminada, mas com extinção ondulante.

como grãos xenoblásticos preenchendo os interstícios entre os minerais de maior grau de idiomorfismo, demonstrando a

origem tardia da microclina durante um processo de metassomatismo potássico. Este fenômeno æ observa tanto no granito de

de Acarí com os ortoanfibolitos (foto 3) como também nos anfibolitos dentro dos migmatitos do grupo S. Vicente (foto 4); geral-

mente estas microclinas possuem a típica geminação cruzada.

Nas lâminas onde a microclina em grãos intenticiais ou isolados é mais abundante, as lamelas antipertíticæ dentro do plagio
clásio também o são, principalmente as do tipo 'þatch" e interpenetrante. Onde a microclina intersticial, ou em grãos isolados, é

rara ou falta obærva-se uma menor quantidade de lamelæ com pequenas dimensões (rod) ou a sua ausência total. Daí concluímos
que a origem dæ antipertitas do tipo "pach" e interpenetrant" resultam certamente da substituição dos plagiocliásios por microclina.
No estágio inicial da substituição teríamos o plagioclásio com "patches" de feldspato potássico antipertítico e no estágio final
microclina com 'þatches" de plagioclásio (pertita), caso observado nos migmatitos com paleosoma gnáissico.
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FOTO 1

CN 201-A - Biotitøøtfibolíto: Form4ão Parelhæ. Plagioclásio idioblástico com nítcleo sericitizado

e zona extema com m(mchß tmtipertíticas e incluindo gríios de apatita (em gäos acicaløes: flechø
duplø, em seçtu hu.agonal: flecha tripla); à esquerda (tlechas símples), pbca de biotita incluindo
grãos de epidoto parøIelornente a (001).

Localizaçib: 6 Km ø norte de Acai (RN)

com onlizador, u¡nento X 87,5.

FOTO 2

CN 202-A - Biotitø-anfibolito: Formaçfu Parelhø. Mic¡oclino com extinçíio onùtlante, conændo e

fonnødo ínterc¡escimento "tod" nos bordos do plagíoclásio.

Localização: 6 K¡n ao norte de Acari (RN).

com øalizador, a¿mento X 87,5.



FOTO 3

CN 135 - Mettgabro: Formøçõo Parelhas. Mictoclina em griíos xenomôrficos, mxtrcndo geminø

ção cruzada-

Localizaçiío: ao sul da SenaNegra, Cunais Novos (RN)

com ætalizador, atmento X 32.

FOTO 4

CN 452-A - Anfibolito fino e difusamente inÍltrado por þldspøo: Grupo S. Vicente. Microclina
em grãos xenomôrficos mostrøndo geminaçíío cruzada

Localizaçõo: Saco da Luiza, a 6,5 Km de S. Vicente (RN)

com malizador, atmento X 87,5.



Quartzo - aprcsenta-se sob as æguintes formæ de ocorrênciæ:
como grãos xenoblásticos de granulação grosseira (até 2}0 mm) æsociados à microclina em faixas de neossoma, eles æmpre

aparecem um pouco achatados, fraturados e com extinção ondulante.
como grãos xenoblásticos menores (0,2 aO,7 mm) disæminados nas rochæ e geralmente associados aos máficos.
como pequenos grãos arredondados (0,08 a 0,2 mm) inclusos no plagioclásio ou homblenda.

Apresenta-se em quantidades variadas, tanto entre os orto como entre os para-anfibolitos (tabelas I e 2). Valores elevados de
quartzo nos ortoanfìbolitos, por exemplo na amostra CN 488 (neossoma) e na amostra CN 453 (neossoma), devem corresponder a
efeitos de migmatização, ou seja o quartzo foi introduzido durante a fase de metamorfismo. Nos para-anhbolitos a relação percen-
tual entre o quartzo e o plagioclásio é muito mais inconstante e os altos valores devem resultar da existência de quartzo sedimentar
em abundância næ antigæ m¿ugas.

Apatita - é um acessorio comum a todas as rochas, mas aparece sempre em pequenas quantidades nunca ultrapæsando l%
nos orto-anfibolitos ou 3% nos para-anfìbolitos.

Ocorre em grãos idioblásticos ora muito pequenos (0,08 mm) e aciculares (foto I - flechas duplas e foto 23 - flechas simples),
normalmente inclusos nos plagioclísios, ora um pouco maiores (até 0,5 mm) em forma de sarrafo, com seção hexagonal perpendi-
cularmente ao alongamento (foto I - flechas triplæ), aparecendo como inclusão principalmente em biotita, plagioclísio e homblen-
da. Pode ainda se apresentar como grãos arredondados (até I mm) disæminados na rocha. Os grãos maiores, em ambas æ formas de
ocorrência estão sempre fraturados.

Calcita - é rara nunca chegando a lo/o da composição modal. Pode aparecer como inclusão na homblenda ou como grãos
xenoblásticos intersticiais, com granulação entre 0,15 e 0,20 mm, entre os minerais claros.

Zírcõo - é rarissimo, oconendo sob a forma de grãos idioblásticos, muito pequenos, em apenas uma amost¡a.

2.1.3 MIMRAISINCOLORESSECUì.iDÁRIOS

Sericita - é o principal produto de alteração dos plagioclásios. A sua distribuição fina impossibilita a sua contagem e represen-
tação na moda estando, então, inclusa nos valores dos plagioclásios. Ocorre como palhetas muito hnas:

no núcleo dos plagioclisios (fotos 2,5 e 6).
preenchendo fraturas dos plagioclásios.
atacando um sistema de lamelas de geminação dos plagioclásios e também nas zonas extemas.

Muscovita - é ainda mais rara, aparecendo sob a forma de palhetæ (0,5 mm) ora no núcleo sericitizado dos plagioclásios, ora
nos seus bordos, na terminação de fraturæ preenchidas por sericita.

2.2 MINERAIS COTORIDOS

2.2.1

Homblenda - há dois tipos de homblenda, ambæ actinolíticas, de cor verde azul-claro (Z); o que as distingue é o tipo da
estrutura;

Homblenda I - é o tipo mais comurn, de côr verde azul claro (Z), cuja tonalidade varia de lâmina para lâmina, tomandose
mais ou menos actinolítica conforme o local de amostragem. Dentro de um mesmo grão a tonalidade varia tomando-se incolor em
pequenas áreæ distribuidæ ao acaso. Estæ variações de pleocroismo devem corresponder às oscilações de temperatura discutidæ no
capítulo IV no exemplo dos plagioclísios.

Esta homblenda normalmente é prismática, sem terminação cristalográfica, com poucos traços de clivagem e ocone em pe-

quenos cristais (fotos 8 e 9) ou em cristais maiores (0,86 a 1,72 mm), com contomos irregulares (fotos 10 e 1l) ou em megablastos
(foto 12) ou ainda formando pæudomorfos granulares de augita (foto 7).

O crescimento dos grãos provocou, em alguns pontos, a inclusão de outros minerais como o quartzo, apatita, titanita, epidoto
e opacos. Temos ainda, inclusas em homblenda pequenas agulhæ de titanita e de epidoto que se orientam preferencialmente
ægundo os planos (101) e (1 l0) (foto I l).

Homblendø II - é verde-azul prálido (Z), hipidioblástica, porfiblástica (foto 15) e poiquiloblástica (foto 16), parcialmente
recristalizada nas bordas e em pontos no interior do grão. Inclui, parcialmente quartzo e um pouco de calcita; seus bordos de horn-
blenda verde não actinolítica (foto l5) indicam aumento de temperatura. fusim indivíduos deste tipo refletem a æguinte sequência
de procesos:
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FOTO 5

CN 201-8 - Bíotíta-anfibolito: Formøção Parelhas. Plagiælfuio îoftemente conoldo por homblendo,

com núcleo sericitízado e møtchas antipertíticæ na zona extema

Localizaçiío: 6 Km ao norte de Acari (RN)

com ønalizador, anma,to X 87,5.

0

FOTO 6

CN 202-A - Bíotitootfibolito: Formaçiío Parelhas. Plagioclasio comnúcleo sericitizado e incluindo

placø de biotita pørcialmente cloritizøda (flechas símples).

Localizaçíío: 6 Km ao norte de Acari (RN)

com analizador, atmqrto X 87,5.

ll



cN 367-8 -

homblenda I,
Localizaçlo:

FOTO 7

Metøgabro: Grupo S. Vicente. Pseudomorþs granulares de augita subsrintídos por

onde a biotita cresce em indivíduos paralelos.

3,1 Km a este do riocho Patocoró, na estrada S. Vicente-Florania (RN).

sem onalízador, umento X 32.

FOTO 8

SM 2 - Homblenda-xßto: Grupo Caicó. Homblendø granoblnstica em pequenos cristais.

Localizaçõo: 4,5 Km a este de S. Momede (Pb)

sem analizador, oumento X 3 2.

t2



FOTO 9

CN 45 - Plagioclásiaanfibolito: Formoçfu Parelhas. Homblenda I em pequenos cnstaß

Localizaçfu: Perto a oeste de S. Vicente (RN)

sem ¿naliz¿dor, aumcnto X 32.

o

FOTO IO

CN 489-C - Anfibolito bósico com estrutura nemøtoblástica bem consemada: Grupo S. Vícente

Eomblenda I em grõos com contomo inegular e parcialmente cloritízada.

Localizaçdo: 6 Km a oeste de S. Vícente, no leito do Riacho Santa Cruz.

sem analizador, a¿mento X 87,5.
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cristalização de piroxênio (temperatura aumenta).
substituição de piroxênio por homblenda actinolítica (temperatura diminui).
cristalização consecutiva de homblenda verde (temperatura normalmente aumenta).

A homblenda II constitui pseudomorfos dos piroxênios enquanto a homblenda I deve ær o produto normal de recristalização
da rocha em condições de deformação.

2.2.2. MINERAISCOLORIDOSACESSÓRIOS

O piroxênio é idioblástico, com granulação variável (0,14 a 0,86 mm), é do tipo dialágio, como mostra a foto 17 (clivagem

segundo (l l0) e (100)), verde muito claro ou incolor, em metablastos grandes (foto l7), ocorrendo associado à determinadas faixas
de neossoma (foto l8). Na lâmina CN453 (A) é muito límpido (foto 17) e bem cristalizado não mostrando sinais de alteração;
nas demais lâminæ p¿uece estar æ formando às custæ de homblenda II pois na seção CN452 (A) obærvamos grãos com núcleos de

homblenda e bordos de piroxênio (fotos 19 e 20). O único caso onde há piroxênio þeo (diopsídio) parcialmente conærvado e

parcialmente transformado em homblenda é na æção CN135 (foto 36).

A biotita parda apreænta-se como palhetæ alongadæ, ora muito pequenas (0,02 mm) inclusas no plagioclásio, ou em placas

maiores (0,2 a 1,5 mm), como alteração de hornblenda, com grau de orientação variável. Às vezes tem-se a impressão da existência
de duæ gerações de biotita devido às diferentes direções de orientação na lâmina.

Em Acari a biotita ocorre em placæ maiores e pouco orientadas formando, macroscópicamente, grandes poiquiloblætos hexa-
gonais de 4 a 5 cm de diâmetro, incluíndo grãos de todos os outros minerais. O crescimento blástico de biotita deve ter ocorrido
durante a intrusão do granito sendo o principal produto de alteração de homblenda; seus restos produzem, algumæ vezes, forrnas

estranhæ que dão a impressão de um mineral fibroso em forma de pluma (figura 2l).

A biotita, geralmente inclui grãos de titanita (foto22), apatita (fotos 2l - flechæ e 23 - flechas), e mais rarãnente, de epídoto
(foto 23), quartzo e plagioclásio. Altera-æ para clorita, que ocorre em feixes, altemando-se com a biotita, porém em menor
quantidade (foto 24). A biotita cristalizou-æ, às vezes, dentro de um campo de deformação aparecendo em indivíduos paralelos
(fotos 7, 23 e 25); em outros casos cresceu sob condições de pressão hidrostática, sem deformação, em ambiente de contato com o
ganito (foto 26).

Atitønitø ocore tanto na forma de cristais idioblásticos (foto 22 e 27) como em grânulos arredondados com dimensões redu-

zidas (0,02 e 0,2 mm) (foto 26), associada aos máficos (foto 26) ou disæminada na rocha e sempre corroída pelo plagioclásio (fotos
27 e28).

Mostra geminação polissintética onde os indivíduos se orientam paralelamente a(221). São geminados apenas os grãos maio-

res e isolados fuorfìroblætos muito corroídos) enquanto os grãos pequenos inclusos na hornblenda e biotita não apreæntam gemi-

nação.

Em toda a reg¡ão estudada, quando a titanita ocorre associada à biotita ela é mais abundante e forma grãos maiores do que

quando associada à homblenda. Nas rochæ onde não há biotita a titanita pode ocorrer como inclusão na homblenda em pequenos

graos que podem ser orientados paralelamente aosplæros(010),(ll0)e(110)dahomblenda(foto l3-flechas)aoladodoepídoto.

As obsewações indicam que nâ transformaçao da homblenda para biotita sempre aparece um excesso de cálcio que æ mani-

festa na cristalização de titanita e/ou epídoto.

O epídoto forma, geralmente grãos alongados e com forte tendência ao idiomorfltsmo. Apreænta-se sob vários modos de

ocorrênciæ:
Associado aos máficos, como inclusão na biotita (foto 21 - flechæ, fotos 23, 25,26 e foto24 - flechæ), ou homblenda. Os

grãos são relativamente grandes (0,2 a OA mm) e pleocróicos (X : incolor, Y : amarelo+laro ou X : amarelo-claro e Y : amareloouro),

pertencentes à variedade pistacita. Podem incluir núcleos pardacentos de allanita e, quando em contato com o plagioclásio, estão

sempre corroídos pelo mesmo. Os grãos de cor amarelo-ouro possuem fraturas perpendiculares ao seu alongamento (foto I - flechas).

Também constitui bordæ na ilmenita fortemente corroída (foto 32).
Como grânulos arredondados ou prismáticos, com dimensões reduzidas (0,02 a 0,08 mm) e com fraco pleocroísmo (amarelo

muito claro) a incolores, como produto de alteração dos plagioclásios (variedade clinozoisita).
Disæminado nas rochas (ambos os tipos descritos no primeiro parágrafo).

2.2.3. MINERAISCOLORIDOSSECI.]ì.IDÁRIOS

Clorita - é do tipo penina (+) sempre æcundária. Ocone como agregados fÌbrosos (feixes) altemados com biotita (foto 24) ou
em agregados semi-radiais, como produto de alteração direto na homblenda, quando a biotita é ausente (foto 10).
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Clinozoisita - (ver capítulo IV).

Talco - é muito raro mas pode ocorrer substituindo o plagioclásio ou o piroxênio (pseudomorfos).

2.3. OS OPACOS (ILMENTTA E MAGNETITA)

São pouco frequentes. Formam cristais idio e xenoblásticos, com dimensões vaúando de 0,03 a 0,2 mm e tem os seguintes
modos de ocorréncias:

Como inclusão na homblenda ou plagioclásio.

Disseminados nas rochas, corroídos e com coroa de alteração (fotos 29, 30 e 31).

Como núcleo de reação de ilmenita cercado por titanita (indicando metamorfìsmo regressivo).

Como núcleo de reação de ilmenita cercado por epídoto (foto 32).

o

FOTO iI
CN 488 - Anfibolito lortemente nematoblastico e com infiltrações pegmatíticas: Grupo São Vicen-

te. Homblenda I com contomo inegular e com inclw&s acicalares de epidoto e ritotíta (flechas).

Localização: Saco da Luiza, 7 Km a NE de S. Vicente (RN)
com øtalizador, oumento X 87,5.
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FOTO 12

CN 214 - Epidotoonfibolito: Formaçiío Parelhas. Megablastos de homblenda I cuio crescimento

ptovocøt o encuÌvamqtto das catnadas ao redor.

Localizaçõo: Córtego do Ingá - Cruzeta (RN)

sem analizador, ømento X 32.

ù

FOTO 13

CN 452-A - Anfibolíto fonemante homogeneizado no ambiente migmatítíco: Gttpo S. Vícente

Homblenda I, idiobl&tíca, com geminaçõo simples.

Localízação: Saco da Luiza, 6,5 Km de S. Vicente (RN)

com øtalízador, aumento X 32.
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FOTO 14
CN 36 - Metag¿bto: Grupo S. Vícente. Homblend¿ I com contomo inegulor e mostrqndo geminø

ção polissintéticø

Læalizaçiío: Estrda Velhø S. Vicente-Flo¡ônia, 8,5 Km a oeste de S. Vicente (RN).
com qtalizodor, ømanto X 32.

o

FOTO 15
CN 457-A - Metøgøbro: Grupo S. Vicente: Homblendø actinolítica II em pseudomorfos de piro
xâtio, com botd6 recristalízdos para homblendo comum (møis rica em feno).
Localizaçäo: Esnada S. Vicente-Flo¡ônia a 18,3 Km de S. Vicente (RN).

com analizødor, ømmto X 32.
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FOTO 16

CN 457-A - Metagabro: Grupo S. Vicente. Hornblenda II porfiroblásticø e poiquiloblástica mostnan-

do geminação símples.

Localizaçlío: Esnda S. Vicente-Florânia a 18,3 Km de S. Vicente (RN)

corn analizador, øtmento X 87,5.

a

FOTO t7
CN 453-B - Neossoma øplítico em camadas de øfbolito: Grupo S. Vícente. Díalógio idioblâstico
mostrando clivagem segundo (100) e (110).

Localizaçäo: Saco da Luiza,4,8 Km de S. Vicmte (RN)

sem øtalizador, aumento X 87,5.
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FOTO 18

CN 453-8 - igual foto 17, atmento X 32.

Grõos de piroxênío idioblástico associedo a foixas de neossoma

FOTO t9
CN 452-A - Anfibolito þrtemente homogeneizado no ambiente migmatítico: Grupo S. Vicente.

Substituição de homblenda II por pimxênio a partir dos bordos e planos de clivagem.

Localizaça-o: Saco da Luiza, 6,5 Km de S. Vicente (RN).

sem analizador, oumento X 87,5.
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FOTO 20
cN 452-A - Detalhe do grdo dd foto 19, substituição da homblenda II por piroxênio.

sem øtalizador, øumento X 207.5.

FOTO 21
CN-201-A ' Biotita-ønfibolito: Formaçdo Parelhas. Restos plumiformes de homblenda dentro da
biotita.

Localização: 6 Km ao pofte de Acøri (RN)
com ønalizador, aumento X 87,5.
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FOTO 22

CN 221-A - Meta-gabro: Formaçíio Parelhas. Tit@tito idioblastica assocíada aos máficos e ínclusa na

biotita
Localízqilo: Estmda Caícó (RN) - Fazenda Genezaté a 4,3 Km de Genezaré.

æm øtalizdor, ømento X 87,5.

FOTO 23

CN 220-A - Metagabro: Formqão Parclhas. Biotita em individuos paralelos incluindo gríios alonga'

dos de opatitø (flechæ símples), epidoto (tlechas fuplas) e quartzo.

Localizaçäo: Estda CøicøFazenda Genezøré, a 4 Km de Genezaré, Caicó (RN)

sem analizador, almento X 87,5.
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FOTO 24

CN 65 - Para-gnaisse com hornblenda: Grupo S. Vicente. Bíotita parcialmente cloritizada e incluin'

do epidoto amareloottro (Z) (Ílechas).

LocalizaçÃo: Saco da Luiza, 7 Km a NE de S. Vicente (RN)

sem ønalizador, aumento X 87,5.

FOTO 2s

CN 220-A - Meta-gabro: Formaçdo Parelhas. Biotita em indivíduos paralelos (igual foto 22) incluin-

do grânulos prismáticos de epídoto.

Localizaçao: Estrada Caîcô-Fazenda Genezaré, a 4 Km de Genezarë, Caicó (RN)

sem øalizador, cumento X 32
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FOTO 26

CN 367-8 - Metagabro: Grupo S. Vicente. Biotita em placas suborientadas incluindo grânulos

arredondados de titonita e epidoto.

Localizaçdo: 3,1 Km a Este do riacho Pøtocoró, na esftada Florânia-g. Vicente.

sem analizador, &mento X 87.5

l-¿
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5

FOTO 27
CN 135 ' Metagabro - Formqão Parelhds: Titanita idioblóstica, fraruradae conoídaporptagiæló-
sio.

Localizaçdo: ao sul dd Serm Negra. Cunais Novos (RN).

com analizdor, oumento X 207,5.
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FOTO 28
CN 63 - Biotita mfibolito nebulítico: Grupo S. Vicente. Titønita xmobltâstica fratumda e corrclda
por plagioclasio.

Localizaçça:o: Saco da Luíza, 7 Km a NE de S. Vicente (RN)

sem analizador, at¿mento X 32.

o

FOTO 29
CN 488-A - Anfibolíto fortemqtte nematoblâstico e com hfrltrações pegmatíticas: Grupo S. vicen.
te. Magnetita conoída por pløgiochísio e epidoto.

Locølizaçiío: Saco da Luiza, 7 Km a Ne de S. Vicente (RN)
seù øndizdor, anmmto X 87,5
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FOTO 30

CN 6l-B - Para-gnoisse com homblenda: Grupo S. Vicente. Ilmenita corrotda por epidoto e plagio

clásio; Títanita idíoblóstica e corroída por plagioclósío.

Localízação: Saco da Luizø, 7 Km a NE de S. Vicente (RN)

sem analízador, aumento X 87,5.

FOTO 3Ì
CN 6I - B - Seçdo ídêntíca à da foto 30. Salientøndo o epídoto amarelo ouro e rosa

com analizodor, aumento X 87,5.
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FOTO 32

CN 61-B Para-gnoisse com homblenda: Grupo S. Vicente. Ilmenita cortoída e com coroa de altera-

çõo de epídoto.

Localizaçiío: Soco da Luíza, 7 Km a NE de S. Vicente (RN)

sem ønalizdor, atmento X 207,5.

o
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cAPtÎuLo ilt

3. CLASSTFICAçÃO DOS ANFIBOLTTOS

3.1 CLASSTFTCAçÃOMODAL

Para a clæsiltcação dos anfibolitos, especialmente a separação dos ortoanfibolitos - objeto especial deste trabalho - dos para-
anfibolitos, dois critérios æ oferecem: a composição mineralógica qualitativa e quantitativa ("modus") e a estrutura.

Em alguns cÍtsos apenas um dos critérios já é suficiente para a classificação, por exemplo, quando a relação entre minerais
máficos e fëlsicos ltca muito a favor dos primeiros; tamtÉm valores muito elevados de quartzo podem ind^icar origem sedimentar a
partir de margas dolomíticæ areníticas. Mæ este valor em si não é decisivo e deve ser corroborado por evidências geológicas e estru-
turais, pôsto que o alto valor de quartzo pode, tambem, resultar de uma infiltração de soluções pegmatíticas de origem trondhjemí-
tica, como é o caso no grupo S. Vicente (fortemente migmatítica e com paleossoma pobre em microclina).

Rochas com valores extremamente altos em máficos também sÍio de carater ambíguo pois podem ser derivadæ tanto de ultra-
básicas como de margas dolomíticas puras; nestes cÍÌsos deve-se aplicar outros critérios para a decisão.

Composições modais com plagiocliisios e máficos equilibrados sugerem origem magmática: gabros, diabásios ou basaltos.
Porém esta regra não é sem excessões sendo também necessário a aplicação de critérios geológicos e estruturais. Metabasitos também
podem ær originados por tufos, mæ ændo magmatismo supra-crustal totalmente desconhecido do pré-Cambriano do Alto Seridó e

de áreæ vizinhæ, a origem a partir de tufos ou tufitos não será discutida.

Os anfibolitos, incluindo alguns homblenda-xistos, ærão classihcados do modo seguinte:

para-anfibolitos e para-homblenda-xistos: matéria pré-metamórftca - marga dolomítica com teores variáveis de quartzo e subs-
tânciæ argilosæ, variação que se manifesta no modus.

orteanfibolitos e orto-homblenda-xistos, resultantes do metamorfismo de magmatitos básicos, eventualmente ultrabásicos,
normalmente de origem hipoabissal (diabásios e microgabros), pois basitos abissais e supra-crustais não foram encontrados na
inea.

3.1.1 coMPoslçÃo MODAL DOS PARA-ANFTBOLITOS

A tabela I mostra a composição modal de rochæ que classifìcamos como para-anfibolitos. Os valores estão agrupados segundo
æ formações geológicas na æguinte sequência: Formação Parelhæ, Formação Quixaba e Grupo Caicó Indiviso. A organização
dentro de cada grupo começa com rochas leucocráticas e te rmina com as melanocráticas.

Rochæ com alto teor em homblenda (acima de 5fflo) dificilmente podem ser outra coisa que para-anfibolitos. Sua interpreta-

ção como para-anfibolitos é corroborada pelo estudo da estrutura.

3.l.l.l FoRMAçÃO PARELHAS

As duas primeiræ amostras podem ær suspeitas de orto-origem:

Na amostra CN 253, a relação plagioclásio-homblenda conesponde muito bem à relação de um meta-diabásio; o estudo de
sua estrutura, porém, exclui esta afirmação.

A amostra Pa 20'l mostra predominância de minerais siálicos. Porém, a predominância destes e de quartzo sobre plagioclásio
exclui qualquer interpretação como meta-diabásio. A rocha originária deve ter sido uma marga dolomítica com alto teor em quartzo.

As æte amostras restantes mostram grande predominância de homblenda, parcialmente associada com altas quantias de epido
to, sobre o plagioclásio e, dentro dos siálicos, uma alta porcentagem de quartzo em relação ao plagioclásio. Tais valores excluem, de

antemão, qualquer interpretação como orto-anfibolitos.

3.r.t.2 FORMAçÃOQUIXABA

Das seis amostras de anhbolitos da formação Quixaba, cinco foram coletadas fora da área do Alto Seridó: Ang I I está numa
área bastante ao norte; as com prefxo Pt e SM foram coletadas na zona entre São Mamede e Patos, muito para S\il, e por isto não
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LEGENDA PARA TABELA I

Formação Parelhas
Pa20'7 Para-gnaisse rico em homblenda: riacho do Chafaiz,Passagem (Pb).
CN 253 Epidotoanhbolito: riacho do Caju, a 2 Km da confluência do Rio Quimporo, Cruzeta (RN).
CN 363 Anfibolito: a 500 m a oeste do cruzamento do riacho daLuiza com a antiga estrada Florânia-S. Vicente (Rì{), nesta.
CN 492-A Anf,rbolito: estrada Cabeço-Livramento a SE da Fazenda lpueiræ, S. Vicente (RN).
CN 209 Epidoto-anfibolito: confluência do riacho Ingá com o da Cachoeira, Cruzeta (Rli).
CN 45 Epidotoanfìbolito: perto, a oeste de S. Vicente (RN).
CN 214 Epidoto-anfìbolito: córrego do Ingá, Cruzeta (RN).
CN 346 Homblenda-xisto: I I(m a leste da Fazenda Margarida, Cruzeta (RN).
CN 252 Epidotohomblenda-xisto: riacho do Caju, 1,5 Km da confluência do rio Quimporo, Cruzeta, (RN).

Formação Quixaba
Pt 153 Para-gnaisse calco-silicático úco em homblenda: acima da Fazenda da Roça, S. Mamede (Rì,i).
Pt 6 Homblenda-epidotoquartzito: perto ao norte de S. José do Bonfim, Patos (RN)
Ang 11 Para-gnaisæ calcosilicático com homblenda: Mina Bodó, Cerro Corá, (Rli).
SN I E AnfìboLto: Mina Quixaba, Santa Luzia (Pb)
Pa 109 Anfìbolito:4 Km a leste de Camauba dos Dantas (RN)
SM 60 Homblenda-xisto: Mina Quixaba, Santa Luzia (Pb).

Grupo Caicô Indiviso (Fm Parelhas + Fm Florânia)
Pt Para-gnaisse rico em homblenda: Boqueirão da Aba, parte central @b)
SJC 88 Meta-arcôsio: s€rra ao norte de Bananei¡as, a leste de Patos (RN)
Pt l1(2) Anfibolito: 5,5 Km a ESE de Patos (Pb)
SJC 20 Epidoto-Homblenda-xisto: 7 Km a ENE de Barauna @b)
SM 33 Homblenda-xisto: Estrada para Patos a ENE de Barauna (Pb).

LEGENDA PARA TABELA II

Á,¡ea a NE de S. Vicente (Grupo S. Vicente)

Rochas Encaixantes
CN 61 Para-biotita gnaisæ com manch¿ìs de homblenda: Saco da Luiza, 7 Km a NE de S. Vicente (RN)
CN 65p Para-biotita graisse com homblenda disæminada: Saco da Luiza, 7 I(m a NE de S. Vicente (RN).

Nessoma de Anfibolitos
CN 488n Infiltração pegfnatítica gnaissihcada em orto-anfibolito: Saco da Luiza, 7 Km a NE de S. Vicente (RN)
CN 453n Neossoma fino, aplítico em camadas de anfibolito: Saco da Luiza,4,8 Km de S. Vicente (Rì,i).

A¡fib olitos Homogeneizados
CN 63 Biotita anfibolito nebulítico homogeneizado em ambiente migmatítico: Saco da Luiza,S Km a NE de S. Vicente (RN)
CN 65a Biotita anhbolito com distribuição homogênez das partículæ félsicas e máficæ: Saco da Luiza, T Km a NE de S.

Vicente (RN)
CN 4534 Anhbolito com remanescentes de estrutura nematoblástica: Saco da Luiza, 4,8 Km de S. Vicente (Rli)
CN 488a Anfibolito com estrutura nematoblástica muito bem conseryada: Saco da Luiza, '7 Km a NE de S. Vicente (Rì.i)
CN 452 Anfibolito fortemente homogeneizado no ambiente migmatítico: Saco daLuiza,6,5 Km a NE de S. Vicente (RN).

Anhbolitos Básicos
CN 489 Anfibolito básico com estrutura nematoblástica muito bem conservada.

CN 55 Homblenda-xisto: Saco da Luiza, 7 Km aNE de S. Vicente (Rlt)

Ãrea entre Florânia e S. Vicente (Grupo S. Vicente)
CN 457 Meta-gabro: Estrada S. Vicente-Florânia a 18,3 Km de S. Vicente (RN)
CN 367 Meta-gabro: 3,1 Km a leste do riacho Patocoró na estrada Florânia-S. Vicente (RN)
CN 36 Meta-gabro: Estrada velha S. Vicente-Florânia, 8,5 Km a oeste de S. Vicente (RN)

Área entre Florânia e S. Vicente (Formação Parelhæ)
CN 359 Epidoto-anfìbolito: 76 Km a leste do Cruzamento da estrada Florânia-Cruzeta com a Florânia-S. Vicente.
CN 39 Homblenda-xisto: Estrada velha S. Vicente-Florânia, 6 Km a oeste de S. Vicente (RN).

Á¡ea de Genezaré (Formação Parelhæ)
CN 292 Meta-gabro:4,5 Km a oeste da Fazenda Genezaré, estrada para Caicó (RN)
CN 221 Meta-gabro: estrada Caicó (RNIFuendaGenezaré, a 4,3 I(m de Genezaré

CN 220 Meta-gabro: estrada Caicó (RfilFazenda Genezaré, a 4 Km de Genezaré.

- Área de Acari (Formação Parelhæ)
CN 202 Meta-gabro:6 Km ao norte de Acari (RN)
CN 201 Meta-gabro:6 Km ao norte de Acari (Rl{)
CN 135 Meta-gabro: ao sul da Serra Negra, Cunais Novos (RN)
CN 403 Biotita-anfibolito: a I(m a SW de Acari (RN).
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serâo discutidas em pormenores. Sua origem é meta-ædimentar e comprovada pelo ambiente de campo pois trata-se de camadas es-

curas inseridas dentro da ca,lcáreos e meta-sedimentos adjacentes, como mica-xistos e meta-arcórios-

As três primeiras, já pelo alto teor em quartzo, indicam origem meta-sedimentar; na última amostra (SM 60) a total predomi-
nancia de homblenda indica que se trata de um honblenda-xisto que deve ter-se derivado de uma marga dolomítica pura, pois
nenhuma ocorrência de magmatismo básico é conhecida na Formação Quixaba.

Na amostra SM l8 não foi possível separar ao microscópio quartzo de plagioclásio não geminado de modo que temos quase

4Oo/o de plagioclásio que deve incluir uma porcentagem de quartzo.

A única amostra situada da área do Alto Seridó é a Pa 109. Também aqui o quartzo está incluído no valor do plagioclásio de-

vendo situar-se ao redor de l0%; assim, uma composição de l0lo de quartzo e pouco mais de 2U/" de plagioclásio, ao lado de

62,6o/o de máfìcos, deve excluir qualquer interpretação como orto-anfìbolito.

3.I.I.3 GRUPO CAICÓ INDIVIDUAL

Como Ebert (1970) demonstrou, na região sul e sudoeste do Alto Seridó a æparação dæ formações Parelhas (parte basal

do Grupo Caicó) e Florânia þarte superio¡ do mesmo grupo) não é possível pois a formação Quixaba, intermediária, falta sendo

que a fácies ædimentar é a mesma em todo o grupo.

As cinco Íìmostras incluidæ na tabela I são indubitavelmente para-anfìbolitos: Pt 210, Pt 11 e SJC 20peloelevado teorem
quartzo a SJC 20, ainda pelo baixo teor em plagioclísio. A rocha SJC 88, com baixo teor em máficos, só pode ser um meta-arcósio

com certo teor em carbonatos de origem sedimentar e, a rigor, não deveria ær citada entre os anfìbolitos. Todas estas rochas serão

excluídas da discussão futura, tanto mais que elæ provêm de área fora do Alto Seridó.

3.r.2 COMPOSIçÃOMODALDOSORTO-AI.¡FIBOLITOS

Como foi citada na introdução, a maioria dos orto-anfibolitos pertence ao Grupo S. Vicente, de idade Tranzamazônica, cuja

riqueza em metabasitosjá foi aventada.

A tabela 2 mostra a composição modal dos orto-metabasitos, agrupados da mesma forma que os para-anfibolitos, na sequên-

cia: Grupo S. Vicente (Ciclo Transamazônico) - Formação Parelhæ (Ciclo Bræiliano). O arranjo dentro de cada grupo começa tam-

bém com as rochas leucocráticas e termina com as melanocráticas. Porém, aqui faz-se necessária, ainda, dent¡o de cada grupo, a

separação em áreas de ocorrência visando um melhor agrupamento dos tipos petrográficos:

3.1.2.1 GRUPO S. VICENTE NA ANTICLINAL S. VICENTE

Os metabasitos do Grupo S. Vicente fazem parte de uma série fortemente anatética até migmatizada, de modo que, em quase

nenhuma lâmina aparece anfibolito puro. Só na amostra CN 488 foi possível fazer uma contagem æparada do paleossoma e neos-

soma; como foi vista na coluna '488a" (tabela 2), o paleossoma corresponde exatamente a composição de um gabro anfibolitizado.

Nas outræ amostras a infiltração pegmatítica levou a valores elevados de quartzo, e mais raramente microclina, falsifìcando, assim,

a composição do próprio anfibolito. Tanto maior a infìltração tanto mais baixos os valores dos máfìcos, especialmente da homblen-

da. O valor CN 488 n representa o neossoma puro da mesma rochâ cujo paleossoma já foi mencionado. A an¿íliæ CN 488 n é impor-

tante porque mostra, com seu baixo valor em microclina, a composição típica das rochæ graníticas e aplíticas da fase Transamazô-

nica, que sempre possuem composição granodiorítica até trondhjenítica ou quartzodiorítica, enquanto as intrusões Brasilianas

s€mpre mostram alto teor em feldspato potássico, constituindo granitos verdadeiros. O mesmo nota-se nas encaixantes CN 6l e

CN 65, que são para-graisæs com homblenda em manchas e camadæ respectivamente enquanto a CN 453 n é o neossoma de um

migmatito fitado já com elevado teor em homblenda e piroxênio. A aniáliæ CN 453 refere-æ à mesma rocha porém com contagem

conjunta de neossoma e paleosoma.

As amostras CN 63, CN 489 e CN 452 referem-æ a anhbolitos parcialmente modificados por infiltração ácida; só uma delas

(CN 452) mostra quantiæ apreciáveis de microclina.

A amostra CN 55 é um homblenda-xisto que, devido à total ausência de rochæ carbonáticas no ciclo Transamazônico,
interpretamos como meta-ultrabasito, em contraste com as rochæ CN 252, SM 60 e SM 33 da tabela l, de composição quaæ

igual, que interpretamos como derivadas de margas dolomíticas puræ.
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3.1.2.2. GRUPO S. VICENTE NA ÁREA ENTRE S. VICENTE E FLORÂNIA

A noroeste de S. Vicente, na estrada para Florânia, não temos o centro da anticlinal (ítem 3.1.2.1) mæ o æu flanco NW,
onde o contato entre o núcleo de idade Transamazônica e a capa de Parelhæ está camuflado pela deformação e recristalização
conjunta de ambæ durante o ciclo Brasiliano (ver mapa - figura 3). Prolavelmente as primeiras três amostræ da tabela cN 457,
CN 367 e CN 36 pertencem ao núcleo Transamazônico e æ duas últimas, CN 359 e CN 3d, à capa da parelhas.

As três primeiras mostram, tipicamente, o aspecto de um meta-gabro ou meta-diabásio grosseiro, de modo que a sua origem
magmática não pode ser contestada. Os pequenos valores de quartzo parecem indicar uma fraca inhltração pegmatítica.

3.r.2.3 FORMAçÃOPARELHAS

Começamos a discussão com os dois urfìbolitos estudados, dazona a noroeste de S. vicente. No primeiro obærvamos dentro
dos fëlsicos um valor relativamente elevado de quartzo. O critério para a sua clæsificação como meta-diabásio é a estrutura (ver
item 3).

A amostra CN 39 possui um alto teor de piroxênio dentro dos máficos, que constituem quase 1gtr/o da rocha, num intercres-
cimento muito semelhante ao da foto n9 33, feita de uma rocha de composição æmelhante mæ interpretada como para-anfìbolito.

As duas outras ocorrências de anhbolitos na formação Parelhæ ficam situadæ em áreas muito separadas umæ das outras:
a primeira está distante mais ou menos 10 Km a noroeste de S. José do Seridó, na anticlinal da Serra da Rajada e perto da Fazenda
GenezaÉ (ver mapa figura 4). As quantiæ quaæ iguais entre félsicos e máficos e a estrutura indicam, claramente, o caráter de me-
tabasitos. Os valores apreciáveis de quartzo, e os relativamente altos de biotita, ind.icam que as rochæ foram submetidas a um pro-
cesso de transformação numa auréola de plutonito $oto 22). O mapa da fìgura 5 indica duæ ocorrênciæ de granitos Brasilianos
dentro da sinclinal da Serra da Rajada e de dois gnaisæs graníticos, tambérn de idade Bræiliana, a norte e oeste da Fazenda Gene-
zaré' Provavelmente. um plutão do ægundo tipo existe em pequena profundidade, abaixo da superfície, responsável pela compo
sição anormal dos anfibolitos, cuja.estrutura não deixa dúvidæ sobre a origem magmática (ver estruturæ).

A outra ocorrência é constituída por remanescentes meta-sedimentares, incluindo meta-diabásio, dentro do maciço granítico
Brasiliano de Acari, ficando os números CN 403, CN 201 e CN 202, dentro do prôprio maciço e a CN 135, no contato deste granito
com a faixa de Parelhæ da mina Brejuí. Estas quatro rochas mostram a forte influência do granito Brasiliano com seu alto teor em
pottíssio, que leva à inhltração de microclina (3,5o/o a l},6o/o) e à transformação da homblenda em biotita (13,0o/o a25,Oo/o). A
rocha CN 135, que se acha fora do maciço granítico, resistiu à biotitização consewando, ainda, quase 3}o/odepiroxêniomagmático.

3.2 AS ESTRUTURAS

!_ No capítulo anterior (3.1) mencionamos algumas feições estruturais que ajudaram na æparação de orto e para-anfibolitos.
Nesta æção daremos mais informações a respeito.

3.2.1 ORTO-ANFIBOLITOS

Algumæ ocorrências de anfibolitos levaram à classificação como orto-anfibolitos no c¿ìmpo (meta-gabro, meta-diabásio),
pela distribuição de minerais claros e escuros, que nitidamente indica uma estrutura pre-metamórfica magmática. As seguintes
fotografìæ ilustram esta estrutura blæto-ofítica :

A foto 34 é da estrada Florânia-São Vicente (CN 367 - figura 3). Pertence ao grupo S. Vicente e foi imediatamente classi-
fìcado como meta-gabro.

A ¡ocha CN 221 repreæntada na foto 35 e com procedência dos a¡redores da Fazenda Genezaré (mapa - figura4), recebeu
a mesma clæsificação. Esta rocha é da formação Parelhas e é mais melanocrática que a anterior, indicando na própria amost¡a uma
forte estrutura nematoblástica. Detalhes de tais metagabros são representados nas microfotos 14, 15,16 e 25.

A rocha CN 135 é da bo¡da norte do maciço granítico de Acari, pertencendo também a formação parelhas. A foto 36 mostra
uma estrutura blasto-porfirítica com o piroxênio, parcialmente transformado em homblenda, ainda idiomórfico e com um cimento
obviamente remobilizado, durante o processo de metamorfismo de contato ao qual foi submetido. Rochas estruturalmente seme-
lhantes encontram-se repreæntadæ nas microfotos I , 2 e 21.

Nr anticlinal do Saco de Luiza a NE da S. Vicente, os anfibolitos constituem o pa.leossoma de migmatitos. A foto 37 mostra
camaclrrs c'streitas de anfibolito dentro de paragnaisse listrado, formente infiltrado por veios de aplito trodhjenítico e com dobra-
nlclllo l)tigmático. Neste caso seria possível de se tratar de uma camada tufítica. As canladas interpretadas iomo orto-anfibolitos
c irlcltrítlas rlestc estudo. tem espessura nluito traior e constituenr o prlcossorrrr tlt'rrrro Llc unr ¡cossoma de trondhjenito metablás-
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FOTO 33
SM 60 - Homblenda'xisto: Foìmaçdo Parelhas. Veio de piroxênio cortando hornblenda suborien-
tada.

Localízaçäo: Estrada de Patos pora Síío José das Espinharas (pb)
sem dnalizador, almento X 32.

FOTO 34
CN 367 - Metagabro: Grupo S. Vicente. Estntrura btastoofltica.
Localízação: 3, I Km a este do iacho Patocorô, no est/ada Florânia-|. Vicente
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FOTO 3s

CN 221 - Metagabro: Formaçdo Parelhas. Estrutura bløsto-oÍ{ticø fortemente nematoblástica

Localização: Estrada Caicó (RN) - Fazenda Genezaré, a 4,3 Km de Genezaré.

FOTO 36

CN 135 - Metagabro: Formação Parelhas. Estrutura blasteporfrítica com piroxênio ídioblástico
parcialmen te transformado em homblenda.

Localizaço1o: ao sul da Serra Negrd, Cundis Novos (RN).
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FOTO 37
Dobras ptigmóticas no migmatito pré-algonquiano- Frdtura de cizalhamento no ønfibolito (Macha-
do, Iran F. - 1962: figura 22).

FOTO 38
Veio granítico cortando o Grupo S. Vicente. Frontra tle cizalhamento no ønfibolito (Machado,
Iran F. - 1962: lîgura 2I).
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FoTO 39

Intrusiío dplítica entre o otfibolíto e o gnaisse fino do migmøíto Tranzamazônico. (Machado, Iron
F. - 1962: figura 19).

@-
FOTO 40

CN 6I - Migmatito: Grupo S. Vicente. Cosístem tÉs Íases litolôgicas: (pg) - pora-gnaisse com bioti-
ta e homblendo; (a) - anfibolito fmo e pouco nematoblástico comveio øplítico e (TR) - veio discor-
dante de um leucotrondhþnito.
Localizaçäo: Saco dø Luiza, a 7 Km de S. Vicente (RN).
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tico e gnassisfìcado (foto 38). Neste caso o paleossoma de para-gnaisse parece totalmente remobilizado e absorvido pelo ortognaisse
de origem anatética. A foto 39 mostra o para-gnaisæ relativamente bem conærvado e um anfibolito espesso e com granulaçao
homogênea, corroido por um pegmatito trondhjmítico que se infiltrou no contato.

A foto 40 mostra a coexistência de três fæes litológicas na amostra CN 65, um para-gnaisse com biotita e hornblenda (CN 65 -
tabela 2), um anfibolito, com distribuição homogênea das partículæ félsicas e máficas ful fCN 65a - tabela 2) e com um veiozinho
ptigmático de aplito, e fìnalmente, um veio disco¡dante de um trondhjenito (TR) fino.

Alguns anfibolitos não Possuem a estrutura específica de orto-anfibolito, ændo a sua interpretação como tal mais baseada no
"modus". Frequentemente, são perturbados, ainda, pelo c¡escimento de neossoma nos mesmos. As microfotografias destes anfiboli-
tos migmatíticos encontram-se nas fotos 4, J, 10, 11, 19,20 e 24. As rochas com estrutura mal definida, foia da comum nemato-
blástica também encontra-se na formação Parelhas (microfotos 9 e 12).

3.2 2 PARA.ANFIBOLITOS

Possuem estrutura muito variada e tal heterogeneidade é característica para os mesmos. Damos três exemplos em microfoto-
grafias:

A Rocha SM 60, (tabela l) é um homblenda-xisto quase puro, com atgum plagioclásio, devendo ser originado de uma marga
dolomítica. A rocha é cortada por um veio de diopsídio que aparece tanto no valor modal como na foto 33.

A microfotogtafia 41 é um exemplo de um anfibolito muito hno, bem laminado, com grãos maiores de hornblenda nemato-
blástica.

Na microfotografia 42 aparece um anhbolito nematoblástico com camadas leucocráticæ na qual uma apenas é visível. A dis-
tribuição dos minerais é muito irregular com lentes compostas puramente de homblenda em transição para outras só compostas por
minerais félsicos. O valor do "modus" (tabela l) que parece indicar ser um orto-anfìbolito é simples coincidência.

A amostra CN 45 foi recolhida do grupo Parelhæ a oeste de São Vicente e foi interpretada como para-anfibolito, por sua
estrutura em camadæ finas dæ quais grande parte é, evidentemente, um meta-sedimento, sendo æ camadas com homblenda subor-
dinadas (foto 43). A composição modal também indica origem meta-sedimentar ægundo a relação de quartzo com plagioclásio e o
alto teor de epidoto (Tabela l).

3.3 METAMORFISMO

Sobre as transformações sofridas pelas rochæ durante o metamorfismo regional Transamazônico e/ou Brasiliano não preten-
demos nos estender neste lugar. Os respectivos processos serão discutidos nos ortoanfibolitos, no capítulo seguinte, usando os
plagioclásios e sua evolução como critério.

Discutir o metamorfismo dos para-anfibolitos exigiria um trabalho especial, em consequência da grande complexidade na
evolução destas rochas, começando a faæ de sedimentação, com as primeiras modihcações de estrutura e fácies mineralógica e
seguindo até os anfibolitos e homblenda-xistos. O número de ocorrências é muito maior do que dos orto-anfìbolitos, especial-
mente em grandes minerações como nas Minas Quixaba, Malhada de Angicos, Brejuí, Barra Verde e outras, sendo estes para-anfì-
bolitos essenciais como portadores de mineralização com scheelita. Nestes lugares existem numerosíssimos aflo¡amentos da forma-
ção Quixaba à qual pertence a grande maioria de ocorrênciæ de para-anfibolitos. Uma análise detalhada será inseparável de um
estudo específico da formação Quixaba, tarefa fora das possibilidades desta Tese de Mestrado. As observações feitas ãcima sobre os
para-anfìbolitos não visam mais do que a descrição das diferençæ entre os mesmos e os ortoa¡fìbolitos.
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FOTO 4I
Pa 83 - Anfibolíto frno: Formqão Quixaba Anfiboltto bem laminado com grãos maiores de horn-
blmda nematoblóstica.

LocaltzaçiÍo: 4 Km a leste de Camaiba dos Dantøs (RN)
sem onalizador, aumento X 87,5.

FOTO 42
Pø 109(2) - Anfibolito: Formaçdo Quixaba. Anfibolito com camadas leucocróticas.
Localízaçíio: 4 Km a leste de Camaiba dos Dantas (RN)

sem onlizdor, aumento X 87,5
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FOTO 43
Cn 45 - Para-anfibolito listrado. Formaçõo parelhas (parte basal)
meta-orcôsio, anfibolito e infiItrações lenttformes de aplito.
Localziaçfu: pelto a oeste de S. Vicente (RN)

Camadas finas de meta-grøtvaca,
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CAPITULO IV

4. OS PLAGIOCLÁSIOS DOS ORTO.Aì,JFIBOLITOS SOB O PONTO DE VISTA PETROGENÉTICO

4.1 PROPRIEDADES DOSPLAGIOCLÁSIOS

4.1.1 MORFOLOGIA E HÁBITO

Os plagioclásios, quanto às suas propriedades morfológicas, podem ser separados em dois grupos principais:

Plagioclasio I - é o tipo mais comum, ocorrendo em grãos xenoblásticos, bem cristalizados, com granulação variando entre
0, l5 mme 1,5mm(fotos44,45,46,50,51.52,53,54,55e56).Écorroídoporhornblendaemicroclinaecorróiatitanita,sendo
idioblástico apenas em relação à biotita (foto 45) e apatita. Nas rochæ onde a deformação foi mais intensa observamos uma boa
parte dos grãos com o eixo å na direção de xistosidade (foto 44)ou simplesmente alongados ægundo esta d.ireção æm qualquer re-
lação com suas direçoes cristalográficas.

Plagioclásio 1/ -ocorrem como grãos idioblásticos (foto l) a sub-idioblásticos, conforme o local de ocorrência, mas o "habitus"
mais comum é como grãos alongados, segundo o eixo c, com contomos muito irregulares (foto 2, 5, 6 e 48), indicando forte corro-
são pelos grãos vizinhos, principalmente pela microclina (foto 2), homblenda (fotos 5 e 6) e grãos de plagioclásio I (foto 5, flechæ
simples). Aparecem poucos grãos por lâmina que são, normalmente, maiores que os do tipo anterior (0,9 mm a 2,9 mm), ocorrendo
principalmente næ rochæ do Anticlinal de Florânia (diagrama I) e Acari (diagrama V). Os poucos grãos obærvados nas lâminas da
Fazenda Genezaré não puderam ser medidos porque estão muito deformados e faltam nas rochæ da Anticlinal de S. Vicente.

4.1.2 RELAçÃO COM OS MD,¡ERAIS VIZn¡HOS

Como foi citado no ítem anterior, ambos os tipos de plagioclásio são corroídos por microclina, a partir dos bordos e fraturas,
e formam intercrescimentos antipertíticos "patch" e "interpenetrant" e microantipertítico "rod" (Anderæn, 1928 e Alling, 1938).
O tipo mais comum é o "patch", onde æ lamelas de microclina são alongadas ægundo os eixos å e c, quando obærvadas em æções
paralelas a (001) e (010) e possuem geminação típica em grade, que se desenvolvem paralelamente às direções dos planos de gem!
nação dos plagioclásios, demonstrando que as'patches"æ formaram por substituição do plagioclásio e não por exsolução (foto 45).

Outro tipo de intercrescimento formado pelo plagioclásio, porém muito mais raro é o mirmequítico, onde os vermes de
quartzo são maiores e em bem menor quantidade que os das mirmequitas normais. (foto 46).

O contato entre os grâos de quartzo e plagioclásio geralmente são límpidos não indicando reação;no entanto, observamos nas
rochas de Acari o desenvolvimento de uma estreita zona de albita (10% de anortita), bem geminada segundo a lei de albita, sendo
que æ lamelas de geminação æ prolongam para dentro do plagioclásio (foto 47). Este fenômeno é restrito unicamente às rochæ de
Acari e deve ter ocorrido durante a fase de metamorfismo regressivo (resfriamento do granito).

4.1.3 ALTERAçÃO

Os principais produtos de alteração dos plagioclásios são a sericita e o cpidoto (clinoisita). A alteração se processa em ambos
os plagioclásios mas, enquanto o plagioclásio I mostra apenas leves sinais, o tipoIIé altamente alterado(fotos 1,2,5,6,48e49).
A epidotização e a sericitização æ manifestam juntas na mesma rocha, mas sempre havendo predominância de um dos processos,
dependendo do local da ocorrência.

Nos grãos de plagioclásio I, a alteração para æricita, às vezes, se dá em apenas um sistema de lamelas de geminação, permane-
cendo o outro praticamente inalterado, enquanto a epidotização se ma¡rifesta em todo o grão.

Os grãos de plagioclásio II, quanto a este critério, constituem tipos diferentes conforme a localização:

Nas rochæ de Acari predomina a æricitização que se manifesta quase sempre no núcleo dos plagioclásios, como agregados de
palhetas muito finæ (foto l, 5 e 6). No núcleo sericitizado, obsewamos, ocasionalmente, placas de muscovita, biotita parda pseudo
hexagonal e parcialmente cloritizada (foto 6), grânulos arredondados a prismáticos e incolores de clinozoisita ou grãos idioblásticos,
fraturados e corroídos de pistacita (amarelo-ouro).

Em Genezaré e Florânia a alteração típica é a epidotização, onde os grãos de plagioclásio aparecem atulhados de granulos
anedondados ou prismáticos de clinozoisita (fotos 48 e 49) e a sericitização æ dá em escala muito reduzida, em pontos ao acaso,
nos grãos ou apenas se restringe ao preenchimento de fraturas.
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FOTO 44
CN 36 - Meta-gabro: Grupo S. Vicente. GriÍos xmoblásticos de plagioclósio I orientados com o eixo
b na direçdo de xístosidade (corte perpendicalar a esta direçõo).
Localizaçdo: Estrada Velha S.Vicente-Florâniø, a 8,5 Km de S. Vicente (RN).

com polarizador, anmento X 32.

FOTO 45
CN 6lB 'Par*biotita gnaisse com manchas de homblenda: Grupo S. Vícente. Grõos de plagiætásio
xenoblástico mosîando intercrescimento antípertítico, onde as "patches" de feldspato potóssico
s¿ío alongados, com típica geminaçõo em grade e æ desenvolvem paralelamente as direções dos
planos de geminação (010) e (001) do ptagioclásio.

Localizaça,o: Saco da Luiza, 7 Km ao Norte de S. Vicente (RN).
com oulizador, almento X 87,5.
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Nas rochas de S. Vicente não existem grãos remanescentes de plagioclásio II. A æricitização e/ou a epidotização se manifes-
tam em pequena escala nos grãos do plagioclásio I.

4.t.4

A proporção de indivíduos geminados para os sem geminação, varia de lâmina para lâmina, ændo maior nas rochæ de granula-

ção mais gosseira. Geralmente, mais de 307o dos grãos de plagioclásio I mostram geminação enquanto os grãos de plagioclásio Il
são sempre geminados e a lei de geminação a que estão sujeitos é mais um critério para o seu reconhecimento e distinção em relação
aos grãos de plagioclásio I:

Plagiocùúsio 11 - corresponde, æmpre, aos grãos maiores das æções e mostram geminação segundo æ leis de Albatita e/ou Peri-
clina (Gorai A - Gorai, l95l) e segundo a lei complexa Albita-Carlsbad (Gorai C - Gorai, 1951). As leis de ocorrência mais comum
são as de Albita e a complexa Albita4arlsbad, enquanto a lei de Periclina é restrita a poucos grãos.

As lamelas de geminação polissintética (Albita e Periclina) são muito fìnas e o plano de contato entre os indivíduos Carlsbad
é, ora muito irregular (foto 5, flechas inclinadæ) oÉ quase retilíneo (foto 6, flechæ inclinadas). Exceto em Acari (foto l, 2,5 e 6),
nas outras localidades observamos, sempre, a torsão dos indivíduos (fotos 48 e 49), que æ manifesta nos grãos pela torsão dos pla-
nos de geminação, e pelo aparecimento de fraturas aproximadamente na direção do plano (001) (foto  9).

Segundo as feições morfológicæ que Borg (1970) estabeleceu como característicæ para a geminação primária, podemos
inferir que estes grãos parecem ser remanescentes dos antigos plagioclásios þeos, que eram geminados segundo a lei complexa
Albita-Carlsbad e Periclina (Tumer, 1951). No entanto, æ característicæ das lamelas de geminação polissintética (Albita e Periclina)
coincidem com os critérios morfológicos estabelecidos por Vance (196 l) paracaractenzar a geminação mecânica ou secundária
(lamelas com espessura æmelhante e muito finæ, com terminação em seta e, às vezes, relaciondas à fraturas e cuwadæ). Isto leva à
outra possível interpretação quanto à origem das lamelas de geminação Albita e Periclina, ou seja, que as lamelæ de geminação
polissintética seriam resultantes de deformação posterior (metamorfismo regional).

Plagiochisio.I - este plagioclasio mostra geminação segundo as leis de Albita e/ou Periclina (Gorai A). Quanto à morfologia
das lamelæ obærvamos dois tipos de grãos:

O primeiro tipo com lanelas muito finæ, semelhantes às descritas para o plagioclásio II. Alguns grãos mostram lamelas de
geminação Albita com a geminação Periclina muito ltna ocorrendo dentro dæ mesmæ (foto 50), outros cristais mostram o arranjo
dæ lameiæ de geminação inversa onde æ lamelæ de Periclina contém as de Albita (muito hnas) enquanto outros ainda possuem
ambos os tipos de lamelæ. O plano de contato entre duæ lamelæ vizinhas não é absolutamente reto e as lamelas, às vezes, mostram
forma de ganafa. Obsewamos, ainda, grãos com grandes áreas não geminadæ (foto 50 e 5l) ou mostrando somente poucas lamelas
muito finæ, incluídas ou parciais, geminadas segundo æ lei de Albita e/ou Periclina. Alguns cristais foram apenas fraturados mæ
não geminados.

Esta textura dos cristais geminados é muito semelhante àquela descrita por Wenk (1969) para oligoclásio experimentalmente
comprimido (Smith, 1974) demonstrando que a geminação destes grãos é tipicamente secundária e produzida, portanto, durante a
fase de deformação.

O ægundo tipo de plagioclásio I æ caracteriza por posuir um menor número de indivíduos geminados por grão, com
lamelæ mais longæ que æ do tipo anterior e raramente æ obærvando torsão dos planos de contato entre os indivíduos geminados.
As lamelæ vizinhæ possuem espessura diferente e a terminaçã'o das lamelas parciais é tanto reta como em seta e, raramente, s€

relacionam à fraturas do grão (foto 52). Estes grãos aparecem junto aos do tipo anterior mæ são muito pouco alterados e, prati-
camente, inatacados pela microclina ocorrendo poucos grãos por lâmina. O aspecto morfológico dos indivíduos geminados indica
que esta geminação não é primária e não se observa duas fases de deformação superpostæ nestes grãos demonstrando que ambos os
tipos de grãos æ formaram, concomitantemente, durante o mesmo período de deformação sendo que as diferenças, quanto ao
aspecto dos indivíduos geminados, devem remltar de fatores inerentes à própria estrutura interna dos grãos.

GEMTNAçÃO

4.1.5

Os plagioclásios das rochas do Alto Seridó são, normalmente, zonados e, para determinar sua composição, selecionamos
500 grãos de dezesæte lâminas onde medimos o teor em anortita de cada zona usandose o método Rittmann-Ebert (193 l), ou
o método completo segundo Feodorroff (1929\ (ver apêndice I). Estes valores, para comparação, foram organizados nos d.iagramas
I a V que mostram, em ordenada, o teor em anortita das zonas de cada grão e, em abcissa, o número dos grãos dos plagioclásios
estudados em cada lâmina; cada ponto conesponde ao teor em anortita de uma zona individualizada de cada grão. Não se repre-
sentou a espessura real de cada zona dos grãos, em abcissa, porque nos plagioclásios metamôrhcos æ zonæ são irregulares e in-
completas, com espessura muito irregular; dando este tipo de reprentação margem a falsæ interpretações. Preferimos, então indi-
car apenas a sequência de zonæ do núcleo (esquerda) para os bordos (direita).
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FOTO 46

CN 36 - Meta-gabro: Grupo S. Vicente. Intercrescimento mirmequítico.

Localizaçfu: Estrada Velha S. Vícente-Florânia, a 8,5 Km de S. Vicente (RN)

com an¿lizadoL aumento X 32.

I rnr

FOTO 47
CN 201-A - Biotita-anfbolito: Formøçdo Parelhas. Borda de Albita entre pløgioclá,sio e quartzo
mostrondo geminaçdo polissintéticø, cuias lamelas æ prolongam para dentro do plagioclásio,

que lambém é geminodo (Albita) e com zoneamento normal.

Localização: 6 Km ao Norte de Acøn (RN)

com analizador, aumento X 320.
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FOTO 48

CN 457-A - Grupo S. Vicente. Grão de plagíoclâsío alongado e deformado, com contomo muito
inegular, mostrando geminação Completa Albita-Carlsbød e sofrendo epidotização.

Localizaçiío: Estrad¿ S.Vicente-Florônia, a 18,3 Km de S. Vicente (RN).

com øralizødor, anmento X 32

FOTO 49

CN 457-A - Meta-gabro: Grupo S. Vicente. Grõo de plagíoclásio II muito corroído pelos grdos de

plagioclôsío I, com lamelas de geminaçíio polissintética (Albita e Peiclina) deformadas e com

lraruras paralelamente a (010).

Iocalizaçdo: Estrada S.Vicente-Florânia, 18,3 Km de S. Vicente (RN)

com anolizador, øumatto X 87,5
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FOTO 50
CN 357-A - Meta-gabro: Grfu de plagiocûísio I com fraturas e com geminação polissintétic4 onde
as lømelas de periclina ocorrem dentrc das de Albit¿. Possuí nø parte inferior do grão uma órea nõo
geminada e nos botdoq lamelas pørciais.

Locølizaçõo: Estruda FlorâniøS.Vicente (RN), a 3,1 Km a leste do riacho patocoró.

com ønlízador, oumento X 87,5.

FOTO 51
CN 367-A - Meta-gabro: Grupo S. Vicente. Griío de plagíoctóssio I mostrotdo lomelas de geminaçõo
polissintética (Albita) muito finas (completas, parciais e íncluidas), grødes âreas ntio geminadas e

fratums.
Locolizaçõo: Estda Flonânia-s. Yicente (RN), a 3,1 Km ø leste do riacho patocoró.

com analizador, aumento X 87,5.
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Acompanhando estes grãos zonados aparecem outros æm zoneamento com composição intermediária entre o núcleo sódico e

a zona mais cálcica dos grãos zonados (diagrama II-CN 453 - grãos 28,29 e 30). Misch (1964) estudando os xistos do Himalaia
(fácies anfibolito) obsewou este mesmo fato atribuindo a falta de zoneamento à "homogeneização durante a recristalização meta-
mórfica". Esta hipótese é viável e, em outræ, lâminas (CN 6l - grãos 16, l7 e 18) ainda observamos que o teor em Anortita dos
grãos não zonados coincide com o teor dos bordos de uma Srie de grãos de outras lâminas indicando que neste cæo o corte atingiu
apenas a zona mais extema do grão.

O zoneamento, bem desenvolvido,é ora de caráter simples (Vance, 1966), com duæ ou quatro zonas, ora de caráter com-
plexo com até sete zonas. As zonæ individuais são caracterizadas pela forma ora irregular, ora acompanhando o contomo do
grão, ora obedecendo direções cristalográhcæ preferenciais, paralelamente aos planos (001), (010) e (fù(O) (fotos 53, 54,55 e 56)
onde a inegularidade do contomo demosntra intensa corrosão das zonas intemæ pela zonas mais extemas. A corrosão se dá para o
interior dos grãos æguindo, preferencialmente, as direções estruturalmente mais fracæ, como a dos planos de geminação, dando
origem a zonas normalmente incompletas, com espessura muito variável e, na maioria das vezes, alcançando os bordos dos grãos.

A transição entre æ zonæ adjacentes é gradacional e a extinção, àrs vezes, se faz por estreitas faixas provocando o aparecimen-
to de uma serie de zonas com 2% a 4o/o de A¡ortita de intervalo entre seus limites (diagrama II-CN 220, zonas 3 a 8). Em alguns
grãos este intervalo é ainda menor (de 0,5% a l,5o/o) não chegando a constituir propriamente uma zona (diagrama IV - CN 452),
podendo produzir um zoneamento praticamente contínuo (CN 452 - diagrama IV), ou com pequenas oscilações (CN 221 - diagrama
II - grão 26) que podem resultar simplesmente do processo de recristalização metamôrfica.

Para simplificar o padrão de zoneamento regional usamos a simbologia (n), significando zoneamento normal e (r), zonea-
mento reverso ou inveno. A associação dos símbolos (n-r), por exemplo, indica que temos um grão com zoneamento complexo,
onde o núcleo (primeiro símbolo) possue zoneamento normal e as zonas marginais, zoneamento reverso.

Cabe ainda uma explicação sobre o sigrificado do termo recorrente usado nos digramæ I a V. É sempre empregado na de-
signação da última parte da æquência de zonas que pode s€r tanto normal como inversa, correspondendo a uma modificação final
no padrão de zoneamento.
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FOTO 52
CN 201-A - Biotitø-anfibolito: Formøçfu Parelhas. Gralo de ptagioclásío I mostrando lamelas de
gemínaçõo completas e pørciais com espessura diferente e teminaça-o reta ou em seta.

Localizaçõo: 6 Km ao Norte de Acai (RN).

com analizador, tumento X 207,5
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FOTO 53
CN 489C ' Anfibolito bMco: Grupo S. Vicente. Grão de plagíocùísío I com zonos desenvolvidø
paralelonente as dircções das lôc es (010) e (001).

Iocalizaçfu: 6 Km a Oeste de S. Vicente, no leíto do riacho Santa Cruz.

com øalízdo¡, atmento X 87,5.

I

FOTO 54
CN 220-A - Meta-g¿bro: Formação Parelhos. G¡tto de plagioctásio I com núcleo íntensømente
cor¡oído e mosttwtdo o desenvolvimanto de zonæ poralelas øs fac cs (001) e (010).
LocalízaçlÍo: Estrda Caicó (RN) - Fazenda Genezaré, a 4 Km desta.

com anolízado¡, ømanto X 207,5.
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FOTO 55

CN 63 - Bíotita-øtfibolito nebulítíco. Plagiocliffio I gemhado segundo a lei de Albatita, mostrando
zoneamanto invenøreconente. É idiobùistico em relaçûo à biotita (flechas simples) e muito
cortoído por homblendø - (flechas duplas)-

Localização: Saco da Luiza, 7 Km a NE de S. Vicente (RN).

com analizador, anmmto X 207,5.

)

FOTO 56
CN 221-8 ' Grib de pløgioclásio I gemínado segtndo a lei de Atbit¿ Íratumdo e com zoneamento
invenonormal'reconente, onde as zonas møis hternas s¿io îortemente conoídos peløs mais exter-
nas, ( tlechas in clin ad as ).
Localização: Estrada Caicó (RM)-Fazenda Genezaré, a 4,3 Km de Genezaré

com ûralizødor, aumento X 207,5.
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4.2 PETROGÊNESE

4.2.1

O aumento de teor am Anortita dos plagioclisios com o grau metamórfico foi, inicialmente, reconhecido por Becke (193 l) e
confirmado por uma série de outros autores, por exemplo, Phillips (1930), Tumer (1933), Miyashiro (1961), Rutland (1961 e
1962), Mehne rt (1962), etc. que estabeleceram que nas rochæ de baixo grau, a composição é geralmente albítica e o teor em anorti-
ta cresce com o metamorfismo progressivo, ændo bem estabelecido para as reações de médio e alto grau. Este aumento, no nosso
caso, é descontínuo, porque deu origem a um zoneamento também descontínuo (estes fundamentos teóricos foram discutidos por
Brown, 1962).

No diagrama de Winkler (1970, figura 8, págna 227) extraímos a figura 6 que nos dá a série de isôgradas Plagiocfuisio + Horn-
blenda, mostrando o aumento do teor em anortita dos plagioctásio com o grau metamôrhco, e o intervalo de pressão e temperatura
no qual cada plagioclásio é estável. São elæ:

AS ISÓGRADAS PLAGIOCLÁSIO + HORIIBLENDA

(An l7-20 + Homblenda) - na parte superior do estágio Baixo de metamorfismo.

(An 30 + Homblenda) - na porção inferior do estágio Médio de metamorfismo.

(An 50 + Homblenda) - em condições de pressão baixa esta curva fica dentro do estágio Médio de metamorfismo e a altas
pressões (acima de 5 Kb) entra para o campo do estágio Alto de metamorfismo.

A isógrada (An 17 + Homblenda) é quase vefical e, num aumento de pressão de 5 para 8 Kbares, temos um aumento de
temperatura de apenæ l2o C para que esta cuwa æja novamente atingida, enquanto as outræ duas isógradæ são mais inclinadas,
mostrando para este mesmo intervalo de pressão, uma variação de temperatura maior, 25oC (no caso de An 30 + Hbl) e 33oC
(no cæo deAn 50 + Hbl). Por este fato, antes de utilizar este diagrama, é necessário estabelecer, aproximadamente, a pressão hipo-
tética sob a qual a rocha esteve sujeita durante a fase metamórfica em questão.

4.2.2.

A zona de anatexia em gnaisæs corresponde a uma estreita faixa entre os estágios Médio e Alto de metamorhsmo que nos
dá o ambiente de formação dos migmatitos.

Uma das características importantes deste ambiente é a grande variação do teor em anortita dos plagioclásios num estreito
intervalo de temperatura. Isto pode ser observado na figura 6, pela localização dæ isôgradæ "An" descritas abaixo:

1- An:0:coincide com acurva"mirú"
2 - An :26 : intermediária
3 - An : 36 : coincide com a curva "Maxi"

Como a curua An 50 + Hbl cruza com estæ três sob pressão de aproximadamenûe 5 Kb (fìgura 6), poderíamos esperar nos
migmatitos, um paleossoma com teor em tomo de 50% e um neossoma com teores na faixa OYo e 360/o. Sob pressões mais altæ a
cuwa An 50 + Hbl entra Para o c¿rmpo do estágio Alto de metamorfismo e a zona de anatexia cruza com outras com teor em
anofita inferior, como por exemplo, a 8 Kb ela intercepta a curva An 40 + Hbl (alocalização desta curva pode ær feita por inter-
polação entre as An 50 + Hbl e An 30 + Hbl).

AS ISÓGRADAS DOS PLAGIOCLASIOS NA ZONA DE ANATEXIA

3
4.2.3

A æquência dos eventos geológicos ocorridos nesta área, citados no capítulo I (l) já havia sido previamente estabelecida a
partir de observações de campo, estudo microscópico e dados geocronolôgicos. Como o estudo do zoneamento dos plagioclásios
nos dá a temperatura de cada evento (figura 6), podemos determinar desta forma as faæs de aumento e diminuição de temperatura,
bem como os intervalos em que ela se manteve constante através de determinado tempo.

O objetivo principal do nosso trabalho se resume então, na correlação da variação do teor em anortita dos plagiocliísios
(zoneamento) com os respectivos intervalos de temperatura.

Iniciaremos esta conelação com as rochas de idade geológica mais recentes e que estivera.m, consequentemente, sujeitas a
um menor número de processos geológicos possuindo, sequência zonal mais simples:
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4.2.3.1 ANFIBOLITOS DO CICLO BRASILIANO

4.2.3.t.t ANFIBOLITOS DA FORMAçÃO PARELHAS, DENTRO DO MACIçO GRANIIICO DE ACARI
(DIAGRAMA I)

O tipo de zoneamento mais frequente nas rochas de Acari (Diagrama I) é o normal. O núcleo mais cálcico (5 l% de An)
passa, gradativarnente, para as zonæ marginais mais sódicæ (28t/. de An), raramente se obærvando uma pequena recorrência nos

bordos (foto 47).

O número de zonas por grãos é, geralmente, 3 mæ também se obsewa casos com 2 ou 4 zonæ. Nos grãos com 4 zonæ o corte
atinge o núcleo do grão e temos, então, as maiores diferenças composicionais (20'/, a 25o/o de An) enquanto nos grãos com apenas

duæ zonas de diferença composicional é pequena.

Na æção CN 201 obærvamos 3 grãos não zonados, como o teor em An dos mesmos coincide com o dæ zonas marginais dos
grãos zonados, podemos tanto inferir que eles correspondem aos grãos cujo corte atingiu apen¿ìs azonamarginal, como podendo ter
havido a homogeneização do grão por reação das zonæ mais intemæ com as mais extemas.

As rochas de Acari são típicamente resultantes de metamorfismo de contato, fato este comprovado pelo fabric granoblástico
e pela preænça de magablastos de biotita, formados às custas da hornblenda.

O zoneamento normal com alto valor em An do núcleo, associado ao fabric granoblástico, indicam que estas rochas devem
ter sofrido aumento de temperatura, provado pela intrusão do granito.

A localização da isógrada An 50 + Hbl, indica que a temperatura deste evento deve ter alcançado 650oC, ou seja, o limite
entre os estágios Médio e Alto de metamorhsmo, considerando-se a pressão em tomo de 5 Kban, que deve corresponder, mais ou
menos, à pressão normal para este ambiente geolôgico. A alta temperatura homogeneizou os plagioclásios nada restando, nos mes-

mos, de registro das faæs anteriores (zoneamento normal provocado pelo resfriamento magmático, æguido de inveno, ¡esultante
do aumento de temperatura ocæionado pela intrusão granítica).

A faæ de resfriamento provocou o zoneamento normal até 28,5Yo de An (570oC) alcançando a porção inferior do estágio
Médio de metamorfismo. Alguns grãos mostram uma pequena recorrência pa:'a3V/o de An, que deve corresponder, simplesmente,
ao ajuste composicional dos plagioclásios a temperatura do ambiente pós-granítico.

Este intervalo de 28% a 3OTo é considerado simples oscilação porque corresponde apenas a uma variação de lOoC de tempe-
ratura dentro da fácies fuifibolito (estágio Médio) não produzindo nenhuma modificação considerável na rocha.

Os processos sofridos pelæ rochæ de Acari e manifestados no zoneamento dos plagioclásios podem ser comparados com a
æquência de letras J - K - L - M da figura 7, como se segue:

J - K- faæ de homggeneização dos plagioclásios, em conæquência de alta temperatura ambiente (650oC) decorrente da in-
trusão granítica (nível de homogeneização2).

K - L - diminuição descontínua de temperatura provocando, nos plagioclásios, zoneamento normal até o ponto L, onde a

temperatura atingiu 570oC.

L - M - aumento de temperatura que æ manifesta pelo aumento do teor em anortita nos bordos de alguns grãos de plago-
clásios, correspondendo ao ajuste composicional dos plagioclásios a temperatura ambiente pós-granito que, em Acari, variou de
570oC (aproximadamente 28o/" de anortita) a 590oC (aproximadamente 34o/o de anortita).







-tr--ãF.a

4.2.3.1.2

Como as rochas de Genezaré são muito deformadas, podemos inferir que elæ foram introduzidas muito cedo nos sedimentos
do grupo Caicô e foram deformadas durante o metamorfìsmo Brasiliano, que produziu a quase total redução granulométrica dos
plagioclásios.

Os poucos grãos remanescentes de plagioclásio II possuem granulação semelhante aos de plagioclásio I, que se diferem pelo
padrão de geminação, forma externa e alteração (ver ítens 4.1.2 a4.1.4). O teor em anortita dos grãos de plagioclásio Il não foi
medido devido a torsão das lamelas de geminação, que produz extinção ondulante, mæ pode ser avaliado (em tomo de 20%) pela
presença das lamelæ de geminação polissintética muito finas que os caracterizam.

O teor em anortita do núcleo dos plagioclásios I é em tomo de 20o/o, cotn rarosvaloresinferiores, até, l8o/o, passandopara as

zonas mais cálcicæ, atingindo 42o/o de An e, a æguir, diminuindo o teor em An até 28o/oa30o/o próximo ao bordo dos grãos. Numa
grande parte dos grãos ainda temos recoirência para 3U/o a 33% de An. Existe então, um núcleo com zoneamento reverso e um
bordocomzoneamentonormal-recorrente.Onúmerodezonænonúcleoéde4a6enosbordosédenomáximo3,comlimites
gradacionais entre as mesmas. O núcleo, geralmente é intensamente corroido pelæ zonas marginais que tendem muitas vezes a se

desenvolverem paralelamente a determinadas direções cristalográfìcas, como as fâces (001) e (010), (fotos 54 e 56).

Os grãos com zoneamento inveno-normal-recorrente mostram a æquência completa de zonæ, enquanto os com zoneamento
inveno-recorrente, ou inverso, ou normal-recorrente mostram apenas sequênciæ parciais. Na seção CN 292, por exemplo, os grãos
20 e 4 mostram zoneamento inveno-recorrente indicando que houve reabsorção dæ zonæ intermediárias, próximo ao bordo dos
grãos. Os grãos com zoneameneo inverso, cujo teor em anortita do núcleo é em tomo ðe 20 a 22o/o e dos bordos, 30%, como os

grãos l8 da seção CN 220 e 7 da CN 292, indicam que todas as zonas intermediáriæ foram reabsowidas pelas marginais resultantes
numa sequência simples de aumento de temperatura. Em todas seções temos grãos com zoneamento normal-recorrente, mas neste
caso eles conespondem aos grãos em que o corte ou não atingiu o centro ou que as zonas centrais não subsistiram, sendo reabsorvi-
das pelæ marginais.

Era de se esperar para estes plagioclásios, um núcleo mais cálcico pois o plagioclásio ígneo inicial era cálcico, mæ o metamor-
fìsmo Brasiliano produziu plagioclásios muito sódicos fato comprovado pelo baixo teor em Anortita (20%) dos raros graios de
plagioclásio II da seção e de outræ anfibolitos de idade geológica semelhante, como da seção CN 359 (mapa especial-figura 3)
que possui grãos igualmente deformados e de composição semelhante.

O baixo teor em anortita do núcleo destes plagiocliisios ainda indica que o metamorhsmo Brasliano perdurou por um grande
intervalo de tempo provocando a homogeneização dos mesmos nas condições ambiente do limite entre os estágios Baixo e Médio
de metamorfismo (540oC considerando-æ a pressão ambiente em tomo de 5 Kb).

A partir destas condições temos que inferir que as rochæ de Genezaré sofreram outro processo adicional que produziu o au-

mento de temperaturaaté 620oC e posterior diminuição até 570oC indicado pelo aumento doteoremanortitaparavaloresentre
38o/o e 42o/o caindo a seguir até 28o/o a 3ú/o.

Obsewando-se o mapa especial da hgura 4, notamos a presença de granitos intrusivos aflorantes na região, como o granito
da Serra da Rajada e outros corpos de menor porte, próximos aos pontos de amostragem.

Como a ocorrência de uma pequena área de exposição superhcial do granito pode significar que haja um grande corpo
abaixo, podemos inferir que a intrusão granítica seria a responsável pelo aumento de temperatura, provocando zoneamento reverso
e a posterior diminuição de temperatura provocaria zoneamento normal nos plagioclísios. Corroborando com esta hipótese, temos
uma maior obliteração do fabric, por recristalização dos minerais, com orientação diferente da inicial (hornblenda) próximo a

pequenas exposições de granodiorito-gnaisse, e um fabric muito mais orientado e deformado nas amostras coletadas em locais mais
afastados; ainda corroborando com essa hipótese obærvamos que o teor em An da zona mais cálcica é maior (em tomo de 42o/')
enquanto nas ocorrências mais afastadæ o teor em An da zona mais cálcica tende a diminuir, com valores máximo até 38o/o.

O mais alto teor em Anolita alcançado e o fabric granoblástico indicam que as rochas de Aca¡i foram muito mais afetadas
pelos granitos que as de Genezaré, fato compreensível, pela localização das primeiræ dentro do maciço granítico enquanto as

últimas se encontram na auréola de contato (mapas especiais - figuras 4 e 5).

tu oscilações entre 28o/o (570oC) e 33o/o (5900) obærvadas nos bordos de alguns grãos (6 e 9 da æção CN 221) devem cor-
responder, como em Acari, ao ajuste composicional dos plagioclásios à temperatura pós-granito. Em resumo, a sequência de eventos
registrados nos plagiocliásios de Genezaré é a seguinte (figura 8):

H - I corresponde ao final do ciclo Brasiliano onde os plagioclásios foram homogeneizados devido ao longo tempo de perna-
nência destas rochas sob as mesmas condições de pressão (5 Kb) e de temperatura (540oC). A este intervalo demos o nome de
homogeneização 3.

53

Aì,¡FIBOLITOS DENTRO DA FORMAçÃO PARELHAS E NA AURÉOLA EXTERì,¡A DO GNAISSE GRAì{ODIO-
RIîICO DA SERRADE RAJADA _ ARREDORES DA FAZENDA GENEZARÉ - (DIAGRAMA II)

,:. ';i-;' '-.-





' , - , aumento de temperatura resultante pela intrusão do granito provocando zoneamento descontínuo nos plagioclásios até
o limite superior do fácies Anfibolito (estágio Médio).

J - K - L - M conesponde ¿þs mesmos eventos descritos para as rochas de Acari, diferindo apenas quanto ao valor da máxima
temperatura alcançada (62ÚC) durante a intrusão granítica.

4.2.3.1.3 ANFIBOLITOS DE IDADE BRASILIANA INTRUSTVOS NO GRI.JPO S. VICENTE NA ANTICLINAL DE FLORÂ.
NIA _ (DIAGRAMA III)

Os anfibolitos da anticlinal de Florânia foram muito deformados durante a fase de metamorfismo do ciclo Brasiliano (tonão
das lamelas de geminação dos plagioclásio, redução granulométrica), mas o grau de deformação não foi suficiente para destruir
todos os grãos de plagioclásio II, restando uns poucos exemplares por æção que se sobressaem pelo tamanho maior dos grãos,
geminação complexa Albita{arlsbad, pelo mais alto teor em anortita do nrlcleo, em tomo de 46% (gão 2 - CN 36), em relação
aos grãos de plagioclásio I (fotos 48 e 49) e pelo zoneamento normal simples.

Comparando-æ a sequência zonal dos grãos de plagioclásio t e II (no diagrama possuem círculos ao redor do número), ob-
servamos que, enquanto os grãos de plagioclásio II possuem semprc zoneamento normal o típico zoneamento dos plagioclásios I
(CN 36 e CN 367) é normal-recorrente, onde o núcleo gálcico (Andesina a Labradorita), pös gradativamente para zonas inter-
mediárias mais sôdicas (Oligoclisio ' 23oÁ a 27%), daí o teor em anortita começa a aumentar atingindo valores em tomo de 3CI6 a
32% nos bordos. Em resumo, temos um núcleo com zoneamento normal e o bordo com zone¿tmento reverso (n-r). Estes grãos
possuem um maior número de zonæ que os demais tipos, chegando a quatro no núcleo e quatro nos bordos, os limites são æmpre
gadacionais e a corrosão pelas zonas marginais é intensa.

Era de se esperar que estes plagioclásios mostrasæm zoneamento mais complexo, pois os anfibolitos estão contidos nas rochæ
do Grupo S. Vicente, por isso imaginamos de início que eles também tivesæm idade Transamazônica. Mas, a falta de migmatização,
a estrutura blasto'ofítica, semelhante a dæ rochæ de Genezaré (fotos 34 e 35) e o padrão de zoneamento dos plagioclásios nos
indica que a sua idade deve ær bem mais recente devendo æ tratar de diques brisicos de idade Brasiliana que æ introduziram næ
rochæ mais velhas pertencentes ao grupo S. Vicente.

Os valores mais comuns para os núcleos dos plagioclásio I e II va¡iam entre 38% e42%de anortitae decrescem descontinua-
mente até 23%, æquência que só pode repreæntar a cristalização magmática, pois a presença de corpos intrusivos próximos que pcr
deriam provocar um acréscimo de temperatura, para o teor em anortita ultrapæsar 4(fi6 não foi constatada.

Pelo fato dos valores em tomo de 40% no núcleo, ærem constanûes para uma boa parte dos grãos podemos inferir que mestno
durante a cristâlização magmática, já houve uma fase de homogeneização reduzindo o teor em anortita dos plagioclásios, pois como
mostra o grão 2 da seção CN 36 (com 46% no núcleo), o núcleo dos demais plagioclásios deveria ær também mais cálcico.

Os valores entre 23lo e 25o/o compreendem o nível de mfnimo teor em anortita observado nos grãos e por comparação com a
æquência zonal das rochas de Genezaré (diagrama II) podemos inferir que este valor corresponde ao conferido pam as rochas de
Florânia pelo metamorfismo Brasiliano.

Nesta anticlinal a temperatura Brasiliana atingiu aproximadamente 550oC þarte inferior do estágio Médio de metamorfismo)
considerandoæ a pressão ambiente 6 Kb. A pressão ambiente foi considerada maior porque na época estas rochæ (intrusivæ no
grupo S.Vicente) deveriam est¿u em profundidade superior às de Genezaré (intrusivas na formação Parelhæ).

O aumento do teor em anortita observado nos bordos dos gräos para valores entre 26% a 34% (mais comum entre 28% e 33%)
observados no final da sequência zonal de Genezaré e Acari e podem ser interpretados, como nestas localidades, resultantes do
último evento regional que se deu em temperatura relativamente baixa e provocou o aparecimento de epídoto e/ou sericita a
partir dos plagioclásios e do epídoto e/ou clorita a partir dæ homblendæ.

Tanto a æção CN 36 possuem no final dos respectivos diagramæ alguns cæos de grãos mostram zoneamento inverso-recor-
rente ou inverso simples:

Os que mostram zoneamento inveno simples podem ser interpretados como aqueles em que o corte não atingiu o núcleo.
Nos com zoneamento inverso-recorrente, a sequência zonal é contraditória em relação aos demais grãos tabelados. Nestes

grãos, o arranjo zonal é muito irregular e a æquência de zonæ, dá margem a dupla intepretação.

Por exemplo, os grãos de número I e 17 da seção CN 3ó, poszuem teor mais sodico em pontos do núcleo que podem corres-
ponder a projeção das zonas mais sodicæ dos bordos em direção ao centro, pois a tendência dæ zonas mais extemas é a de corroer
as mais intemæ ægrndo direções preferenciais (fotos 53 e 56 - flechæ inclinadæ). Se considerarmos então as zon¿N ácidas do
núcleo como projeções dæ zonæ mais extemæ para o centro a sequéncia de zonæ poderia ær invertida ou æja æ transformaria
na p adrâo regional (normal-invena-rec orren te).
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Os plagioclásios da aba ocidental desta anticlinal mostra zoneamento mais complexo e é praticamenûe impossível determinar,
com certeza, a æçência zonal (CN 457) porque o zoneamento foi em parte obliterado pela deformação (fotos 48,49, 50 e 5l)
que produziu extinção ondulante nos grãos. Os grãos de plagioclísio II mostram zoneamento do tipo normal simples, com núcleo
com teor em tomo de 39% decrescente para os bordos alé 29%, semelhante ao das rochas do núcleo desta anticlinal. Alguns grãos
de plagioclásios I da matriz, possuem o núcleo âcido (24%) que passa para valores intermediários de 32To a36% de anortita e nova-
mente diminui para 25% a23% ou seja, zoneamento inverso-normal-recorrente. Outros grãos ainda mostram zoneamento normal-
inverso (ændo que a æquência inversa atinp valores até 40% de anortita); não há explicação lógica para a ocorrência destes grãos
lado a lado. Do estudo destes plagioclásios apenas dois fatos puderam ser realmente comprovados:

Uma fase de aumento de temperatura, mostrada pela preænça de homblenda actinolítica com bordos recristalizados para um
anfibólio mais sodico. Este fato indica que durante o metamorfismo além da adição de potássio (formação de microclina as custas
do plagioclásio e da biotita as custas da homblenda), também houve uma certa adição de sódio.

Uma fase de diminuição de temperatura, que hcou registrada nos grãos de plagioclásio [I na forma de zoneamento normal.
O teor em anortita do núcleo p¿ua os bordos varia de 39o/o a 29% e a única diferença em relação aos grãos de plagioclásio II dæ
outras duas amostras é quanto ao valor do núcleo que nestes é inferior.

A partir destas considerações, pudemos construir a f,tgura 9 que nos dá a evolução completa dos anfìbolitos desde a cristali-
zação magmáttica. No present€ caso temos duas curvas, porque os grãos de plagioclásio I e II se comportam de maneira diferente
quanto ao zoneamento:

Plagioclásio I:

G - H este intervalo representa a cristalização magmática que æ deu na forma de zoneamento descontínuo. Os valores em tor-
no de 407o correspondem a um nível de homogeneização indicando que as condições de pressão e temperatura pennanecerÍrm cons-
tantes por um intervalo de tempo, uniformizando, parcialmente o teor em anortita do núcleo dos plagioclásios.

H - I nos dá o intervalo de manifestação do metamorfismo Bræiliano, cujo teor em anortita dos plagioclásios, nesta área
variou entre 23% e 25%, correspondendo a uma temperatura média de 550oC sob pressão de 6 Kb.

I -L como não foi comprovada a presença de granitos nestaáreaasequênciade eventosl -J -K - Lnão se manifestanos
plagiocliísios, como em Acari e Genezaré, e este intervalo nos indica que houve um aumento gradativo de temperatura (mais de
20oC) ocasionado possivelmente pelo rebaixamento destas rochas a uma maior profundidade. Por este motivo calculamos a tempe-
ratura correspondente a este evento (5 8oC) sob pressão maior (6,5 Kb).

L - M corresponde as oscilações para a adaptação final dos plagioclásios às condições pós-Brasilianæ.

Plagioclásio II: nestes plagioclásios não há qualquer registro do intervalo H - I e a æçência de zonæ cai até qualquer ponto
intermediário entre L e M, diretamente, na forma de zonernento normal simples.

As figuræ 7 e 8 foram construídas fixandose um valor para a pressão e obtendo-æ desa forma a temperatura correspon-
dente. Mæ tal artifício não pode oferecer resultados totalmente reais porque a pressão dentro de cada diagrama deve variar, pois
entre cada evento geológico transcorreu um longo intevalo de tempo e ocorreram movimentos epirogenéticos. O caso da figura 9
exemplifica este fato, pois o aumento do teor em anortita dos plagioclisios do ponto I para L (na mesma) só pode ær explicado
por um aumento de presão.

4.2.3.2 ANFTBOLITOSDO CICLOTRANSAMAZÔ¡UCO

Compreendem as rochæ aflorantes no núcleo e na aba oúental da mesma anticlinal (mapa especial - fìgura 3) e foram subdivi-
didos em dois grupos, quanto a bæicidade dos plagioclásios, que estão repreæntados nos diagramas IV e V.

No ñnal de cada diagrama fizemos um esquema que dá a variação geral do teor em Anortita dentro de cada lâmina.

4.2.3.2.r ANFIBOLITOS COM PLAGIOCLÁSIO ÁCIDO - (DIAGRAMA rV)

No diagrama IV não mostrando apenas o zoneamento dos metabasitos. Inciamos com as amostras CN 6l e CN 65p que são
para biotita gtaisses com homblenda, com o intuito de comparar a æquência zonal dos plagioclísios das encaixantes com a dos
plagioclásios dos ortometabasitos que ærão deæritas a seguir.

Na amostra CN 6l obærvamos (no esquema correspondente) que no núcleo dos plagioclísios o teor em anortita era de l8%, au-
mentando gradativamente para uma zona intermediária até 27o/o e diminuindo, a æguir, em direção aos bordos do grão até 22Yo.
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Na CN 65p a curva tem a mesma forma mæ os valores são pouco mais altos tendo início no núcleo em2l%,passando para
29o/o nvmazona intermediária e alcançando os bordos com valores alé 24%.

As próximas duæ amostras do mesmo diagrama são migmatitos onde o neossoma ocorre em camadæ diferenciadæ.

A rocha CN 488 é um anfibolito com estrutura nematoblástica bem conservada e com infiltração pegmatítica fortemente
graissificada (foto 57) onde o teor em anortita dos grãos, tanto do neossoma como do paleossoma, se comportam de maneira
idêntica (núcleos com l9o/o, zona intermediária com 3O% a32o/o e bordo com 25% z 2'lYo de anortita).

A rocha CN 453 é um anfibolito tambem com estrutura nematoblástica conservada, mas com neossoma fino, aplítico (foto
58). Aqui o núcleo dos plagioclásios é mais cálcico com valores em tomo de24%paraoneossomaede22% paraopaleossoma. A
sequência final é semelhante a da amostra CN 488.

Comparando-se os esquemas das amostræ CN 488 e CN 453 obærvamos que as quatro curvas (CN 488a, CN 488n, CN 453 e

CN 453n) possuem a mesma forma e o mesmo intervalo de variação em anortita, mostrando que os plagioclásios tanto do neossoma
como do paleossoma se comportam do mesmo modo.

As amostras CN 63, CN 65a são todas anfibolitos homogeneizados (nebulitos) onde não foi possível diferenciar o neossoma

do paleossoma.

Na rocha CN 65a temos æ maiores diferenças composicionais entre o núcleo e azona mais cálcica (o teor em Anortita no
núcleo em tomo de 18% cresce para valores intermediários ate 32%, diminuindo, a seguir, em direção aos bordos ate 26% a24%).

Na rocha CN 63 a forma da curva é æmelhante, mas o intervalo de variação do teor em Anortita entre o núcleo e a zona mais
cálcica é mais restrito variando de 2l% a 29o/o e em direção aos bordos diminui até 26%.

A rocha CN 452 é a mais homogeneizada com zoneamento pratica¡nente contínuo onde parte dos grãos mostram zoneamento
inverso simples, com núcleo com 18% em anortita e bordos com 22o/o, enquanto os demais mostram zoneamento normal e mais rara-

mente normal-recorrente com núcleo de 25o/o e bordos entre l9oÁ e 2lYo.

Em resumo, todas estas rochæ (encaixantes, neossoma e paleossoma de migmatitos e nebulitos) possuem cuwæ com forma
semelhante e teor em anortita variando dentro de um mesmo intervalo. Por este motivo reunimos todos os esquemas do diagrama
IV numa só figura (10), que mostra a variação geral do teor em Anortita dos plagioclásios.

Estas rochas se caracterizam, então, por possuir plagioclásios, com uma sequência de zonas com menor variação do teor em

Anortita entre o núcleo e os bordos que as anteriormente estudadæ: possuem um núcleo sódico (17% a 20%) alcançando teores

de 26To a32o/onuma zona intermediária e que diminui em direção aos bordos dos grãos para3Do/o a24%. O núcleo mostra então

zoneamento inveno (r), enquanto a zoîa marginal possui zoneamento normal (n), ou seja, o zoneamento é do tipo (r-n) (foto 55).

Numa boa parte dos grãos (por exemplo - CN 453 - grãos l,2,4etc.),ozoneamentoésimplesmenteinvenocomvaloresde
26o/o a3ú/o em Anortita nos bordos indicando que as zonas intermediárias mais cálcicæ foram reabsorvidas.

A ausência de grãos remanescentes do plagioclásio II e o baixo teor em Anortita do núcleo (17%) dos plagioclásios I indicam
que da æquência zonal ígnea, nada foi conservado. O teor em Anortita do núcleo é compatível com o dæ rochas de Genezaré,

mas o ambiente geológico sob o qual ambos os plagioclásios estiveram sujeitos, possuia condições muito diferentes, pois, enquanto
em Genezaré temos anfibolitos propriamente ditos, em São Vicente temos rochas altamente migmatizadas ou homogeneizadas em

ambiente migmatítico (nebulitos). Este fato, associado à coincidência dos diagramas em s€te lâminæ inteiræ e duæ parciais com-
provÍrm que a quÍ¡s€ totalidade das rochæ foram homogeneizadæ no ambiente de anatexis, devendo pois os valores em Anortita
corresponder aos dos plagioclásios das isógradæ An da zona de anatexis, cujo estreito intervalo de variação do teor em Anortita
também é compatível.

A temperatura muito alta durante a fase de migmatização homogeneizou os plagioclásios nas condições de pressão e tempe-
ratura do meio para o final da zona de anatexis.

A temperatura durante o metamorfismo Transamazônico deve ter sido bætante mais alta (650rc) que no metamorfìsmo
regional Brasiliano, porque baæando-se na fìgura 6 este último poszui os mesmos valores de porcentagem em Anortita porém em

ambiente de temperatura l00oC mais baixa.

A preænça de diopsídio associado às faixas de neossoma poderia ser uma indicação adicional da temperatura ambiente eleva-

da, mas tal fato não foi levado em consideração na área de S. Vicente, porque enquanto nas amostras CN 452 e CN 453, o mesmo
está presente, nas rochæ CN 61, CN 63 e CN 65, de ocorrência próxima, temos em seu lugar como acessório comum a biotita
enquanto na CN 488 nenhum destes dois minerais foram observados, mostrando que a presença ou ausência de qualquer destes

minerais não se manifesta nos diagramæ de zoneamento dos plagioclásios.
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FOTO 57
CN 488 - Anfbolito com hfiltqões pegmotlticas: Gtupo S. Yicente. A camdø de øfibolíto puro
posai estnttura nematobltâstica bem consenada enquanto o neossorna é pegmatítico îortemøte
gnøissifcdo.

Localizaçäo: Saco da Luiza, a 7 Km de S. Vicente (RN).

FOTO 58
CN 453 - Migmûíto com paleossomø anfibolítico: Grupo S. Vicente. O paleossoma mfibotítico
mostru estruturu nemøtoblasticø bem convnada e o neossoma é aplítico muito fmo.
Localízação: Saco da Luiza, a 4,8 Km de S. Vicente (RN).
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Aqui as pressões reinantes foram tamtÉm consideradas superiores ðe Genezaú e Acari, pois as rochas são muito mais antigas,
æ encontrando mais para o núcleo da anticlinal, sendo consideradas em tomo de 7 Kb.

4.2.3.2.2 ANFIBOLITOS COM PLAGIOCLÁSrO INTERMEDIÁRIO - (DTAGRAMA V)

O diagrama V é composto por duæ amostras, que apesar de se loc¡lizarem em afloramentos próximos aos das outras amostras

estudadas no diagrama fV, seus plagioclásios mostrarn valores em anortit¿ diferentes, não se enquadrando na discussão anterior.

A rocha CN 55 é um homblenda-xisto, oriundo de ultra-bæito, onde os minerais incolores se concentram em lentes finæ
e alongadas, em forma de fusos (fotos 59 e 60). Seus plagioclásios mostmm, no núcleo, teor em Anortita em tomo de 29%, nos

bordos teores até 39o/o e em alguns grãos (grão 24) ainda obærva-se uma recorrência para valores próximos a3ú/o.

Comparando-se o esquema correspondente, no diagrama V, com o padrão da figura 10, obærvamos que ambos possuem

forma æmelhante embora o teor em Anortita æja diferente. Neste caso os valores mais altos em Anortita poderiam ær explicados
pela elevada porcentagem de homblenda (81%) em relação a de plagioclásio (4"3%), não permitindo a preænça de um plagioclásio
mais ácido em equilíbrio com tal porcentagem da mesma.

Devido a alta basicidade da rocha a anatexis não se manifestou nos minerais incolores e para localizar seu ambiente de for-
mação, dentro da figura 6, tivemos que usar as curvas plagioclásio + hornblenda. Os valores de Anortita deste hornblenda-xisto,
com pico em39% devem corresponder ao ponto I da ltgura 6, supondoæ a pressão ambiente 7 Kb.

A rocha CN 489 é um anhbolito básico com estrutura nematoblástica muito bem conærvada e não mostra sinal de migmati-
zação. No núcleo dos grãos o teor em Anortita é aproximadamente 3(Yo alcançando numa zona intermediária valores em tomo de

47o/o, decrescendo a seguir, até 34o/" e novamente aumentando até os bordos para 4096. A complexidade desta æquência de zonæ

explica os muitos casos de zoneamento inverso simples e inveno-recorrente ao lado de outros tantos casos de zoneamento normal
mais simples e normal-recorrente que devem corresponder apenas a sequência parciais ou àquelas onde o corte não atingiu o nú-
cleo dos grãos. Obsewando-se s€u esquema correspondente no diagrama V, notamos que a pres€nça de dois picos altos (47o/o e

4úÁ) e a grande diferença composicional entre o núcleo e azona mais cálcica nos mostrÍIm que a mesma foge totalmente ao padrão
de zoneamento estabelecido na figura 10, para esta a¡rticlinal.

Todas as outræ amostras estudadas (relacionadas no diagrama [V) referem-æ a camadas estreitas de anfibolitos dentro do
para-graisæ mais ou menos infiltrado (fotos 37, 38 e 39). Talvez a amostra CN 489 pertença a um corpo mais espêsso de anfibo
lito que não foi homogeneizado, nem migmatizado na homogeneização geral (neste æntido fala a falta de biotita e microclina),
dessa forma o alto teor em Anortita (47%) pertenceria à fase de metamorfismo regional pré-migmatítico.

O valor mais alto em Anortita e a ausência de migmatização nos indicam então que esta rocha se cristalizou sem a influência
de anatexis, constituindo remanescentes de paleossoma pouco atingido. Desta forma o valor da zona mais cálcica dos plagioclá-

sios deste anfibolito, o ponto 2 (na figura 6), hcaria situado ou muito próximo ou dentro da faixa de anatexis, mas sendo relacio
nado æ isógradas Ptagioclásio + Homblenda. (A isógrada Pf 7 + Hbl pode serobtidaporinterpolaçãoentre osP/30 +HblePlso +

Hbt).

A veracidade desta hipótese infelizmente não pode ær confirmada porque dispomos das amostræ sem descrição de aflora-

mentos.

No caso desta hipótese não ser verdadeira uma outra explicação para o fenômeno poderia ser a ocorrência de uma estrutura
anômala no plagioclisio, pois o teor em anortita dæ zonæ iniciais (núcleo) dos mesmos correspondem aos picos altos das demais

amostras.
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FO710 59
CltI 55 - Ilornblatdøxisto: Grupo S. Wcente. Os mínerdt íncolotø cütcqtãûrr-æ em lantes fmø e

obngdæ em þnna de fusæ (corte panlclo à xistæitldc).
Iocalízqb: SæodaLuíza, a 7 Kntde S. Vìcqtc.

FOTO 60
CÌ{ 55 - Corte perpandítulø ò dirøçõo de xístos¡dde.



CAPITULO V

s.l coNcLUsÕES

A partir do estudo det¿lhado do zoneamento dos plagioclásios dos ortometa-bæitos do Alto Seridó pudemos reconheoer a
oconência de quatro eventos geológicos:

s.1.1 MIGMATTZAçÃOTRANSAMAZôNICA

E Uem catætpfzadz nas rochas d¿ anticlinal de S. Vicente (mapa especial - ûgura 3), onde o padrão de zoneamento (inverso
simples ou invenorecorrente), mostrado nos diagramas IV e V resumidos tro 

"rçã." al figura l-0, nos indica Ere as condições
arnbientais de pressão e temperaûrra foram muito altas durante esta fase (7 Kb i650oc rcsiectivunente), cone$ondendo às da
zona & anatexia em graisses.

5.1.2 METAIvIORFISMOBRASILIANO

Se manifestou com maior intensid¿de nas rochas de Florânia (mapa eqpecial - figrrra 3) e Genezaré mapa especiat - figura 4).
O padrão de zonea¡ento dos plagioclásios indicado næ figura 8 (diagrama ü¡ã r loagrõna IIi) mostra que as condiç6ss aûrþie¡t¡is
durante esta fase de metamorfismo foram relativamente baixas æ realizando no limite entre os estágiosMédio (fácies anfibolito) e
Baixo de metamorfismo (fácies xistos-verdes) com valorcs de temperaürra em tomo de 540pC, consiãerandose a prcsao aproximæ
damente 5 Kb (fìgura 6).

Outra feição característica destas rochas é a fofin deformação que prwocou o fraturarento ou a quase total redução granu-
lométrica dos minerais se manifestando nos plagioclásios pelo fraturarnento, torsão das larnelæ de pminação (fotos 4g . +e¡, p"f"
zuperposição da extinção ondulante sobre o zoneanento dos grãos anulandoo em parte.

Típico ainda para este evento é a fomt4ão de bodos mais sódicos nas homblendas (observado na ãriostra CN 457 na área de
Florânia e em ap€Íras um porfiroblasto da amostra CN 22O dz área em Genezaré) demonstrando que duranûe o metamorfìsrno Brasi-
liano houve mobilização de sódio ao lado da de potássio (microclinização).

5.1.3 GRAI.IITOS INTRUSIVOS

Constitr¡i uma fase metsnórfica adicional resultante da intrusão de corpos graníticos no final do Ciclo Brasiliaro, t n, o.or-''
rência nas áreas de Acari (mapa especial - figura 5) e de Genezaré (mqa especial - figrrra a). A intrusão granítica provocou metaÍior-
fismo de contato obliterando quaæ totalmente o fabric original das rochas (howã formação de granães placas de biotita blástica
'Acali-àscustasdahomblendaerecrist¡lizaçãodaprôpriahomblenda-GenezaÉ-ondeabiotiLéausente),ogueresultoupara
os plagioclásios na formaçilo de uma æquência zonal inversa, que elevou o teor em Anortita dos mesrnos p"ã 

"rtor.r 
até 50%. A

faæ de resfriamento posterior prov(rcou o zoneamento normal com valores decrescentes atê 28% a 231o,{u, .orrrrpondem à fase
metamórfica final, æm interferência do granito.

Em Genezaré (diagrama II) o padrão de zoneamento dos plagioclisios, inverso-normal-recorrente nos mostra tanto a fase
de aumento (zoneamento inverso) como a de posterior diminuição (zoneamento normal) de temperatura, enquanto em Acari
(diagrama I), temæ apenas a sequência normal de zonas correspondendo à faæ de resfriamento do granito

Nas demais localidades o granito não afetou as rochæ pot causa da distiìncia.

s.t.4 AcoMoDAçÃO rnV¡r

Catæteúza uma fase metamórfica final bem menos intensa que as demais, porém maiS gener¡lizada, e que provocou 
'm4iuste composicional final nos plagioclásios para teores variando ðe 23% a34%,cmforme o local, ændo que 

",,,"io, 
parte dos

valoæs siû¡a'æ entre 28% '32%;est€ ajuste composicional se deu, pois, na parte inferior do estiigio médio de metamorfisrno (fi-
grra 6).

Esta fase pode ser reconhecida nas rochæ pela forte epidotização e æricitização sofrida pelos plagioclísios e cloritização næ
homblendas.

Cada uma das fases mencionadas acima foi intensa e suficiente para homogeneizar parcial
clásio. Por este motivo pudemos est¿belecer os níveis de homopneÞàçao g.H.fasinalados næ
cada evento.

ou totalmenûe æ grãos de plagio
fignras 7,8 e9 que caracterizam



s.2 CONSTDERAçÕESFINAIS

O estudo da petrogêneæ dæ rochas, a partir do arranjo zonal dos plagioclásios, é um método excelente quando æ tem à mão
rochæ ígneæ, pois a cristalização magmática promove, nos plagioclásios, a formação de zonas completas, bem determinadæ e geral-
mente anhedrais.

Como o teor em anortita dos plagioclásios é sensível a pequenas variações de temperatura, todæ as variações térmicæ ocorri-
das durante a cristalização podem ficar registradas, desde que a própria evolução dos processos não promova a homogeneização das
zonas mais intemas.

No cæo dos plagioclásios metamórficos, este método loma-se menos eficiente pois o zoneamento metamórhco é, geralmente,
anhedral, promovendo zonas mais irregulares e incompletas, o que dificulta muito o estudo. Isto não invalida a utilização do estudo
do zoneamento dos plagioclásios como método auxiliar na confirmação de eventos termo-metamórfìcos, quando a histãria geológica
já está em parte pré-estabelecida, a partir de outros métodos de estudo. No preænte trabalho, a evolução polimetamórfìca da região
havia sido previamente esiabelecida a partir de uma grande quantidade de dados geocronológicos e de obsewações texturais: portan-
to, o estudo do ananjo zonal dos plagiocliisios, æsociado às obsewações texturais, pôde confirmar a real existência dos eventos ter-
mo-metamórfìcos associando-os a um ambiente com pressão e temperatura determinadas.

A interação dæ observações sobre a geminação, associada à æquência de zonas dos plagioclásios, permite relacionar as fases
deformacionais às variações termometamórficæ da região.

A associação destes processos, aos dados geocronológicos,
la no tempo, uma vez que qualquer dos procesos, isoladamente,
eventos geologicos.

perrnite decifrar toda uma histôria geológica complexa, e situá-
não tem condições de fomecer informações completas sobre os
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APÊNDICE I

METODOI.OGIA PARA O ESTUDO DOS PLAGIOCLÁSIOS

UtiliTa¡nos, básicamente, dois processos:

I.1 METODO COMPLETO SEGUNDO FEODOROFF

Consiste em:

I.l. orientar paralelamente aos fios do retículo N-S, do microscópio, ¿ vs¡lisaliz¿¡ os planos de contato entre os indivíduos
(planos de geminação), anotandose æ posições dos eixos Al e A2 na platina univenal.

I.2 medir æ posições dos vetores ôticos (n'g, nþ e n m) para cada indivíduo (anotar as posições dos eixos Al, A2 e A4).

I.3 lançar a æguir, valores num diagrama de Wulff þrojeção estereogáfica).

I.4 tomar a projeção perpendicular ao vetor ótico n'm pela migração dos polos das faces. Por comparação com o diagrama corres-
pondente (Buni et at., 1967, est. IX) podemos determinar os índices de cada plano e o teor em Anortita dos indivíduos.

I.5 a partir dos mesmos valores projetados inicialmente, faz-se projeção para o plano de contato entre os indivíduos geminados,

pela migração dos vetores óticos. Por comparação desta projeção rotada com os diagamas correspondentes (est. VII e VIII de

Burri et al., 1976) pode-se concluir quais as leis de geminação e o teor em Anortita dos indivíduos.

r.2 MÉTODO DAS ZONAS SEGUNDO RITTMAN (t929) e EBERT (1931)

É um método simplificado que se baseia na medida dos ângulos de extinção na zona perpendicular ao plano (010). O método
pode ær aplicado nos seguintes casos:

o plano de contato é (010).
o ângulo de extinção não ultrapassa 35o pois somente nestes casos o plano (010) pode ser reconhecido pela vizinhança de ng,
levando a cor de adição, com a placa de gipsita, na direção de extinção (com ângulo menor de 45o em relação aoplano de

contato) quando colocada em direção diagonal (NW-SE).

O processamento se faz como se segue:

2.1 Orientar o plano de contato paralelamente a direção do retículo N-S, verticalizá-lo e anotar a posição dos eixos Al e A2 da
platina universal.

2.2 coloca-se o plano de contato em posição l.iW-SE e experimenta-se com a placa de gipsita, se a adição fica mantida em todas as

posições de 44. Se aparecer total ou parcialmente cor de zubtração (amarela) o plano não é (010) e a macla não pode ser estu-

dada pelo método das zonas, mas apenas pelo método completo.

2.3 girandoæ o eixo A4 de 10o em l0o, anota-se para cada posição de 44, o valor conespondente ao ângulo de extinção de cada

indivíduo geminado em estrdo; æ os indivíduos forem zonados anota-se este valor para cada zona.

2.4 faz-se uma curva em papel milimetrado, lançandose em o.rdenada æ posições dæ extinções e em abcissæ os valores de 44.
No ponto máximo da curva obtemos, por subtração, o valor da extinção máxima (no caso de cristais zonados, para cada zona
teremos uma curva e, portanto, um ângulo de extinção diferente).

2.5 levando-se o valor do ângulo de extinçao máximo ao diagrama da figura 10, página 23 de Duparc et Reinhardt (1927) teremc
o teor em Anortita dos indivíduos (ou de cada uma de zuas zonæ).

2.6 a forma das curvas indicam æ leis de çminação @bert, 1931):
curvas simétricas: lei de Albita (lei normal).
curvas com máximos em lados opostos, mas em diferentes posições de A4: lei de Carlsbad (lei paralela).
curvas com máximos no mesmo lado e em diferentes valores de A4: lei de Albita-Carlsbad Qei complexa).




