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Os terrenos granulíticos de Caconde, Socorro e Cambuí apresentam diferentes

evoluções metamórficas cujas relações podem ser compreendidas denlro do contexto dos

processos tectônicos que atuaram na região.

Eslas áreas situam-se em dois domínios estrutura¡s distintos dentro da mesma

unidade tectônica. A região de Caconde está localizada na porção cenlro-norte do Maciço

de Guaxupé e as áreas de Socorro e Cambuí a sul deste maciço. Essas últimas foram

afetadas por zonas de cisalhamenlo de baixo ângulo e, su bseq üentemente, por intenso

cisalhamento transcorrentes de direção N-NE

As rochas granulíticas de Socorro apresentam uma evolução metamórfica

caracterizada por um caminho metamórfico em sent¡do horário, ìniciado a partir de uma

crosta relativamente fria, cujas condições de sua porção infer¡or são regislradas por

granulitos básicos equilibrados a temperaturas em torno de 8004C e 13.5 kbar de pressão.

Estas rochas sofreram descompressão com um inicial aumento de temperatura com

pico térmico em torno de 850 eC a 11 kbar, e posterior resfriamento e exumaçäo em um

ambiente de alto gradiente geotérmico, definindo desta forma uma trajetória típica de

ambiente de colisão cont¡nental.

Neste processo o metamorfismo progressivo aluou sobre rochas gnáissicas

promovendo fusão em diferentes condições de temperatura e fase fluida, resullando em

sobreposição de processos metamórficos à diferenciação ígnea. Gnaisses charnockíticos

a enderbítìcos, afetados por este processo metamórfico, guardam ainda o registro de sua

origem ígnea associada a uma série lipicamente cálcio-alcalina originada em ambiente de

arco magmático.

Na lileralura estas rochas são atrìbuídas ora ao Complexo Socorro ora ao

Complexo Paraisópolis, porém apresentam características lilológicas, geoquímicas e

evolução metamórf¡ca dist¡nta dos granitóides do Complexo Socorro, a leste, das rochas

granulíticas de Cambuí, também atribuídas ao Complexo Paraisópolis, e das rochas do

Grupo Amparo, situado a oesle, cabendo então a designação dessas rochas como uma
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unidade l¡toestratigráf ica d¡st¡nta

As rochas de Cambuí foram metamorJisadas em regime de alta temperatura e

pressão intermediária com pico térmico de aproximadamente 850 eC e B kbar, sofrenclo

leve compressão antes do subseqüenle resfriamento e descompressão em um cam¡nho

metamórf ico em sent¡do anti-horário, desenhando um looping fechado no campo PT onde

a porção retrógrada do caminho metamórfico passa em condições de pressão e

temperalura próximas às aluantes durante o melamorfismo progressivo.

A evolução metamórfica desta área é típica de ambiente tectônico de arco

magmático e deve estar associado ao magmatismo granítico presente na área.

Em Caconde, as rochas granulíl¡cas apresentam uma trajetória em sentido horário

com pico bárico em torno de 1.1 kbar, registrado tanto em granulito básico como em

paragnaisse. Tais rochas sofreram descompressão aproximadamenle isotérmica e foram

reequilibradas junto à grande maioria das rochas da área em condições de

aproximadamente 850 eC e 8 kbar, caracterizando uma evolução metamórfica típica de

ambiente de colisão continental, porém em um regime térmico de alta temperatura que

pode ser associado a um estágio pré-colisional cle arco magmático ou mesmo a uma

anomalia geotérmica gerada no próprio ambiente colisional



The hìgh-grade metamorphic terrains of Caconcle, Socorro and Cambui
related to the säo Paulo Plate or the socorro-Guaxupé Nappe, sË Brazil, reveal
distinct P-T evolutions, whose relationsh¡p can be understood within the regional
tecton¡c sett¡ng.

These terrains are rocated in two different structurar domains praÇed

within the s¿me tectonÍc Llnit. Caconde ls located in the center-north port¡on of
the Guaxupé Massif, whereas Socorro and Cambuí occur at south of this
massif. The latter were affected intensely by row angle shear zones and
subsequently by NNE-SSW-striking transcurrent faults.

The Socorro granulitic rocks evidence a metamorph¡c evolution
characterized by clock-w¡se p-T path defined by heating of a cold crust and later
decompression, which is typical of continental colrision setiing. progressivo

metamorphism up to the granulite-facies, at distinct temperature and fluid phase
conditions, promoted part¡al melt¡ng of the socorro gneissic rocks resuiting in

overpr¡nt of metamorphic process and magmatic differentiation. charnockltic to
enderbitic gneisses affected by these processes still record their magmatic
geochemical signature related to the calc-alkaline series, reflect¡ng, probably, a
origin associated with the magmatic arc evolution

The socorro granuritic rocks have been attr¡butëd to the socorro or the
Para¡sópol¡s comprexes. Howeve¡ their d¡st¡nct metamorphic evorution and
lithological and geochem¡cal character,stics in relation lo those from these
complexes imply in the des¡gnat¡on of a d¡fferent stratigraphic unit for these
rocks.

The Cambuí rocks were metamorphosed at high temperature and
intermediate pressure, with thermar peak at 850'c and B kbar pressure. These
rocks suffered a slight compression before the subsequent cooling and
descompression in a counter-clockwise p-T path that draws a closed looping in
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whìch the retrograde path occurred ai temperature and pressure conditions

close tc¡ those exper¡mented at the progressive metamorphism recorded in the

Socorro rocks. Thus, the Cambuí metâmorphic evolution was typical of a

tectonic magmatic arc and could be associated to the gran¡tic magmatism

present in this terrain.

ln the Caconde region, the granulitic rocks show a clockwise P-T path

where the highest pressure was approx¡mately 11 kbar, registered in basic

granulite and paragneisse. These rocks suffered near ¡sothermal decompression

and were reequilibrated in conditions of 8500 C and B kbar, charactetizing a

typical metamorph¡c evolution of contìnentaì collision, however in a geothermal

regime of high iemperature, which might be assoc¡ated with a former pre-

collisional magmatic arc or even with a geothermic anomaly generated w¡thin

the colllsional setting.
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Este trabalho é continuidade dos lrabalhos realizados entre 1998 e 2000, com

apoio da FAPESP, e da díssertação de meslrado do mesmo autor, inritulada
Geotermobarometr¡a e Evolução Metamórfica das Rochas Granulíticas da Região de
socorro - sP, a qual resultou na definição de uma trajetória metamórfÍca horária,

com uma descompressão isotérmica e mudança das geolermas associadas a
geração de gnaisses charnockíticos a enclerbíticos para as rochas granulíticas de

Socorro.

Entretanto, devido ao foco rocar do daquere trabarho, a reração desta
evolução metamórfica com as rochas das uniclacles litoestratig ráf icas limitrofes
(Grupo Amparo e complexo Granitico de socorro) não pôde ser completamente
entendida. Assim, a continuidade dos trabalhos objetiva um melhor entendimento da
evolução melamórfica dos lerrenos cle alto grau com embasamento metamórfico

situado a leste, na região de cambuí, e a norre, dentro do Maciço de Guaxupé, na
região de Caconde.

Estas áreas situãm-se em dois domínios eslruturais dislintos. o primeiro

representado pela região de caconde, constitui o embasamento da porção centro-
norte do Maciço de Guaxupé. o segundo, compreendendo as áreas cle socorro e

cambui, situadas a sul do Maciço de Guaxupé e são intensamente afetadas por
zonas de cisalhamenlo transcorrentes e de cavalgamento com direção N-NE (Figura

1).

o principal objetivo do estudo foi a definição clas trajetór¡as metamórficas no

campo P-T associadas à formação destes terrenos de aito grau e seu
relacionamento aos eventos deformacionais, visando entender as relações dos
processos tectônicos que atuaram no embasamento granulítico, ou seja, a evolução
crustal da região.

As rochas granulíticas destas três áreas exibem uma notável semelhança nas
associações litotípicas e na petrogênese, mas suas evoluções tectônicas aincla nào
eslão complelamente entenclidas, em especial quanto à evolução tectôno,
metamórf ica.

INTRODUÇÃO



Figura 1 - Mapa do conlexto geológico regional modificado de Ebert el at (i 996).

1 OBJETIVOS

Gnaisses e migmatitos
Granitóides
Rochas Granulílicas

O principal objetivo deste estudo foi:

A deflnição da evolução metamórfica p-T-d cJos terrenos de allo grau clas

regiões de caconde e socorro (sP) e cambuí (MG) e a caracterização da evolução
crustal desle segmento do cinturão Ribeira, buscando,se:

a) o eslabelecimento da trajetória dos eventos metamórficos através de
estudos petrográficos e geotermobarométricos clas áreas de caconcle e cambuí,
comparando com a evolução metamórfica de socorro estuclada duranìe o mestrado.

b) correlacionar o tipo e a evorução metamórfica de cada região de acordo
com seu contexto eslrutural e da geologia regional.

2 MÉTODOS

a) Bevisão bibliográf ica

Foi feita uma revisão das publicações nacionais e internacionais sobre
geologia da região, além de pesquisa da bibl¡ografia ìnternacional, referente
petrogênese metamórfica, geotermobarometria e geoquimica.

a

a



b) Compilação de dados

Na área de Caconde foram utilizados os dados produzidos pelo orientador

clo presente trabaìho, quando cla participação deste no projeto Avaliação das Áreas

Potenciais para Ouro do IPT (lPT, 1982) além trabalhos de iniciação cientif ica

financiados pelo CNPq. Destes trabalhos foram utìlizados:

Base cartográfica de geologia, em escala 1:25.000.

Cadernetas de campo, Çom descrição de 539 pontos de afloramento.

Amostras e lâminas petrográf icas.

c) Levantamentos em campo

Foi realizado trabalho de campo em Socorro com a finalidade específica

de complementar o mapeamento e para amostragem de rochas para análises

geoquímicas.

Em Cambu í os lrabalhos de campo foram inicialmente feitas duas etapas

expeditas para reconhecimento regional e, uma posterior concentrada na área onde

foi elaborado mapa geológico.

Na região de Caconde o trabalho foi reaìizado, com foco específico em

afloramentos elucidativos, além de amoslragem de rochas com paragênese

apropriada para os estudos petrológicos.

d) Petrograf ia detalhada

Constilui a base do estudo, com a descrição aproximadamente 160

lâminas, dando subsídio para as análises subseqüentes como a geoquímica e

química mineral.

e) Química Mineral

Foram analisadas em microssonda eletronica dezesseis amostras

rep resentativas, das áreas de Cambuí e Caconde, estudados com alenção ao

zonamento quÍmico dentro dos minerais e suas variações conforme o domínio

textural e estrutural além da paragênese ou mineral em contato.

As análises foram realizadas e duas etapas no Laboratório de Microssonda

Eletronica do lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo, utilizando

equipamento JEOL JXA 86, com corrente de aceleraçäo de feixe de elétrons de 20 +

0,1 qA, tensão de 15 kv e feixe de elétrons de 5 pm, exceto para os feldspatos, nos

quaìs foi utilizado um feìxe de 10 pm de diâmetro.
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O cálculo das percentagens catiônicas e das fórmulas estruturais dos

minerais foram feitos alravés do software Minpet (Richards, 1995), assim como a

maioria dos diagramas classif icalórios e de varìações composicionais.

A avaliação da qualidade das análises foi feita através dos métodos de

Cameron & Papike (1981), para os piroxênios e Rickwood (1968) para a granada,

cujas equações foram calculados com em planilha MS-EXCEL

Os parâmetros de ava ação da qualidade dos piroxênios são:

a) I Al v + Si = 2,00 :l O,O2

b) ) cálions na posição octaédrica > 0,98

c) ) dos cátions na posição M2 = 1,00 + 0,02

d) equação de balanço de carga: u Al +u Fet*-ru CR3ts+ 2vrTiar = 
rvAl + M2 Na t 3

Para os autores citados, análises que não atendam a todos os itens listados

não são necessariamente de má qualidade, pois tais equações são influenciadas

pela presença cle Fe3* na posição telraédrica em certas condições de T, p, volume

composicional e fugacidade de oxìgênio, o que de fato ocorre em algumas amoslras

da região de Caconde.

Assim, a qualidade das análises de granada foi também testada por meio da

porcentagem de ocupação dos cátions nos end-members (%) através da seguinte

fórm u Ia:

^, 8 x | | (rnc rlbros I'inais) ,r- 9 hichoglossulhria +- 9 anch.actira IÕ/_
s,rnj,, ¡r, ,, l.1...",jt;^

Um problerna relevante nas análises de microssonda é a avaliação clo eslado

de oxidação do ferro, c¡ue pode causar erros tanro nos cálculos clas fórmulas

eslruturais dos minerais, quanto nos cálculos geotermobaromótricos. Todavia

assumindo-se que este elemento seja o único com carga variável, é possível

calcular o teor cle Fe3' através clo balanço c1e carga do mineral como feito por Droop

(1987) para granada, ou ainda por critérios cristalográf icos como c1e pattson (l9g1)
que transforma parte clo Fe total em Fe3* para suprir a cleficiência cle Al através cla

equaçãoFe3n=2-Alvr.

Estes métodos, entretanto, não podem ser ulrlizacjos em minerais como a

biotita, que possui vacâncias nos sítios octaédricos e varjáveis teores cJe hiclroxila. o



que torna a estimativa do estado de oxidação do ferro, mais complexo.

Nesle estudo o primeiro métoclo foi utilizado somente para estimativa cla

dislribuição dos cátions na granada e o método empírico cle Bruiyn (1983) para

biolita segundo:

FeO =- 10,7325 + 0,0705 x SiO2 r- 0,4598 x TiOz+ 0,3067 x At2O3 I0,8433 FeO¡u¡,,

+0,288 x MnO-0,0581 x MgO-0,765 x CaO- 1,1294x Na2O-+.O,4172xRzO

A u'tilização cleste método gerou valores entre 1 e 1 5% do Felo¡o¡ como Fe3,

com uma média de B, menor que o observado por Guidotti & Dyer (1991) qLre

estudou biotita de metapelitos, que identif icaram leores médios de 12 .t3./" de Fe r,,to

como Fe" .

Os cátions da b¡otita foram calculados por meio da normalìzaçäo por 14

cátions excluindo-se K, Na e Ca, conforme Bohlen ef a/ (1gBO), por ser mais

adequado a biotita da fácies granulilo, c¡ue usualmente apresentarì poucas ou

nenhuma vacância octaédrica,

f) G eoter m o ba ro m et ria

Foram realizados através de programas computacionais que calculam o

estado de multi-equilibrio alravés de bancos de dados termodinâmicos utilizanclo os

softwares (TWEEOU) de Berman (1991) versão 2.O2b e Thermocalc versão 3.2 de

Powel & Holland (1988).

Os diagramas gerados pelos cálculos feitos no Thermocalc, foram construÍdos

a partir das coordenadas P e T de cada reação e as elipses cie erro das intersecçÒes

das reações ou dos pontos médios de pressão e temperatura gerados pelos

softwares. Para isto foi utilizado o desvio padrão de T e p, com a respectiva

correlação, conforme Powel & Holland (1994).

A utilização dos dois softwares de geotermobaromelria foi clevicla à presença

deficiências e vantagens localizadas em cada um rjos programas e adicionalmente
para uma análise mais consistente na idenlificação do estado de equilíbrio ou

desequilibrio das associaçÕes minerais.

g) As análises químicas de rocha total

Nas rochas granulíticas de socorro foram feitas 2b análises realizadas no

laboratório Actlabs, 49 análises compiladas de Grossi sad ef a/. (1983) e Basei ef a/.



(1986), sendo utilizado o software Minpet 2.02.

A estruturação tectônica da região é constituÍda pelo Maciço de Guaxupé,

coberto a oeste pela Bacia do Paraná e separado do sul do Cráton São Francisco

pela Faixa Alto Rio Grande (FARG), onde se instalou o Cinturão Transcorrente

Campo do Meio. O ìimìte sul do lVlaciço é fe¡to pela Falha de Jacutinga, separando-o

da FARG, ali af lorando em uma zona de direção E-NE, entre este maciço e os

terrenos predominantemente g ran ito- gnáissicos da região de Socorro e Cambuí,

pertencentes ao Cinturão de Cisalhamento Rio Paraíba do Sul, unidade do Cinturão

N/óvel Ribeira (Ebert ef a/., 1996),

Tectonicamente, estes terrenos de alto grau metamórfico pertencem à placa

São Paulo de Ebert & Hasui (1998) ou à Nappe Socorro Guaxupé (Campos Neto,

1991),

A geologia da região é caracterizada por uma complexa estruluração, com

grande variabìlidade lítolÍpica, metamórfica e eslrutural. Esta eslruturação, segundo

Ebert el a/. (1996), teria sido conseqüência de uma colisão oblíqua W-NW, com uma

fase inìcial com deformação tangencial de baixo ângr-ilo sucedìda por deformação

essencialmente transcorrente.

A região é também marcada por uma anomalia gravimélrica do tipo 1, que

indica espessamento crustal de um bloco (Faixa Ribeira e Faixa Alto Rio Grande )e
adelgaçamento de outro (Crálon São Francisco), separados por uma forte

descontinuidade (Haralyi & Hasui, 1982),

Os lerrenos do Maciço de Guaxupé, onde se localiza a cidade de Caconde e

as áreas a sul da zona de cisalhamento de Ouro Fino, inseridas na região de

Socorro e Cambu í, apresentam características geológicas semelhantes, tais como a

presença de arcos magmáticos cálcio-alcalinos plulônicos e granitos aluminosos

anatéticos associados a gnaisses e migmatitos policÍcìicos, além de lentes de

granu litos diversos.

Em relação às rochas granulíticas, as semelhanças são ainda mais

marcantes, em espec¡al pela presença de associações de gnaisses charnockíticos e

charnoenderbiticos com dois piroxênios (ferrossilita e hedenbergìta) associados a

gnaisses granulíticos alaskíticos, além de gnaisses paraderìvados com sillimanita e

granada e granulitos básicos, geralmente com granada.

3 ARCABOUÇO TECTONTCO
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Em Socorro, as rochas granulíticas estão encaixadas enlre os migmatitos do

Grupo Amparo a oesle e o batólito granítico da Suíte Bragança Paulista, perlencente

ao Complexo Granítico Socorro, a leste. Em Cambuí, as rochas metamórficas de alto

grau são atribuídas ao Complexo Paraisópolis, separadas dos granul¡tos de Socorro

pelo batólilo granÍtico e pela Zona de Cisalhamento Socorro (ZCS). Já em Caconde,

apesar da semelhança dos litotipos com as duas localidades acima descritas, as

rochas granulílicas constituem o embasamento do Maciço de Guaxupé e se

apresentam bem mais preservadas do cisalhamento transcorrenle que afetou as

duas áreas anterìores.

Os granulitos da região de Socorro são representados por rochas orto- e
paraderivadas ìmbricadas entre os gnaisses e migmatitos do Grupo Amparo e os

granilóides do Complexo Socorro por falhas de empurrão com transporle de massa

de leste para oesle (Juliani, 19BS). Esta deformação de baixo ângulo ocorreu sob

condições de fácies granulilo nos estágios iniciais de desenvolvimento da ZCS e

evoluìu para fácies anfibolito alto e para uma zona de cisalhamento transpressiva

dúctil-rúptil de direção NNE, dextrogira, com mergulhos de médio grau para sudeste,

Segundo Morais ef. a/. (1999) as rochas metamórficas da região de Cambuí

pertencem ao Complexo Paraisópolis, que é composto, em essência, por migmatilos

com estruturas diversas, freqüentemente polifásicos, com neossomas graníticos e

g ra nod¡o ríticos, paleossomas de orlognaisses tonalílicos; trondhjemíticos e

g ranod ioríticos; biotita gnaisses porf iroblásticos, metassedimentos, gnaisses

granulÍticos charnockílicos a enderbíticos e sillimanita-granada-biotita gnaìsses,

além de restitos anfibolíticos e biotílicos. Segundo estes autores, o Complexo

Paraisópolis englobaria também os granulitos de Socorro.

Em Caconde os granulitos fazem parte do Complexo Varginha (Cavalcante ef

al., 1979). Estas rochas apresentam uma notável semelhança litológica com as

rochas allorante na região de Socorro, deslacando-se as associações de granulitos

alaskíticos com gnaisses quartzosos e gnaisses de origem pelítica, e as rochas

calciocioss ilicáticas. Porém, em Caconde, as rochas não apresenlam, em geral, a
intensa transposição e a reorientação tectônica das estruluras por cisalhamento

vinculado ao desenvolvimento de falhas transcorrentes.



As relações entre as trajetór¡as metamórficas dos terrenos granuliticos, tendo

em vista seu conlexto estrutural, são de suma importância para a melhor

compreensão dos processos lectônicos que atuaram nesla região, lendo em vista a

evolução do conhecimento geológico, onde novos modelos tectônicos associam

estas áreas aqui descritas com ambienles tectôn¡cos de colisão continental e de

arcos magmáticos ensiálicos.

Os terrenos de alto grau metamórfico usualmente fornecem informaçöes

significativas sobre a ação e evolução dos diversos processos tectônicos, que

¡'esultam acreção e crescimento da crosta continenlal (Harìey, 1989).

A evolução pressão-temperatu ra-tempo (P-T-t) de granulitos usualmente

pode ser bem definida por estudos termobarométricos, em função da maioria destas

rochas possu írem assembléias de minerais apropriadas (Spear & Selverstone, 1 983;

Harley, 1989). Assim, as trajetórias P-T-t registradas na composição química dos

minerais de uma determinada rocha, ou de diversas rochas de diferentes níveis

crustais de uma unidade geológica, comumente são muilo elucidativas da evolução

da crosta (England & Thompson 1984; Spear, 1995), por possìbilitarem a

determinação da gênese da crosta inferior, os movimentos relativos entre os blocos

tectônicos dentro do orógeno, etapas de aquecimenlo e aumento da espessura da

crosta, as taxas de denudação e a existência de eventos de cavalgamentos, em

especial onde as evidêncìas geológicas de campo säo ambíguas (Spear, 1995;

Harley, 1989).

Ësta tese busca, desta forma, o estudo do metamorfismo pré-colisional em

ambiente de arco magmálico na regiäo, caracterizado por aìguns autores como de

alta temperatura e de trajetória anti-horária, e dos eventos pós-colisionais e tardios

que ocorreram entre as placas São Paulo e Brasília, segundo Ebert & Hasui (1998)

ou da Nappe Socorro-Guaxupé com o cráton Sáo Francisco segundo Campos Neto

(2000).

Esta pesquisa pretende portanto, por meio da definição dos processos

metamórficos e do estabelecimento de trajetórias no campo P-T das rochas de alto

grau melamórfico, contribuir para o desenvolvimento dos modelos geológicos

evolutivos da região.

4 JUSTIFICATIVAS PARA A PESOUISA



5.1 GEoLocrA REGToNAL

5.1.1 Evolução dos conhecimentos

Os trabalhos desenvolvidos na década de 50 e 60 por Heinz Ebert (Ebert,

1955; 1956; 1958; 1962) objetivaram principalmente o entendimento da estratigraf ia

do Pré-Cambriano e da teclônica do sul de Minas Gerais. Destaca-se dentre esles o

último cìlado, que utilizou as ocorrências de charnockitos e gonditos como guias

litoestratigráf icos. Posteriormente Ebert (1968) fez uma síntese das ocorrências de

rochas granulíticas e das suas relações com a tectônica em uma área mais extensa,

incluindo também o nordeste do Estado de São Paulo. A região foi descrita como a

bifurcação da faixa orogênica Araxaídes (para noroeste) e Paraibídes, envolvendo o

leste do Cráton do São Francisco e dirigindo-se para o sul.

A primeira descrição pelrográfica de rochas de alto grau metamórfico na

região, foi apresentada por Franco & Coutinho (1956), ao idenlifrcarem charnockitos

a leste e sudoeste da cidade de Socorro e, posteriormente, por Wernick (1967), ao

descrever a distribuição regional das rochas metamorfisadas na fácies anfibolito alto.

Franco & Coutinho (1956) verificaram como principais associações minerais

de alto g rau q uartzo-ortoclás iolmicroclín io-h ipe rstên io, plagiclásio-h ipe rstên io-

granada e p lagioclás io-h ipe rstên io-d iops ídio. Também descreveram curiosas

texturas de alto grau em rochas com matriz conslituída, em essência, por cliopsídio e

com hornblenda, magnetita, hiperstênio e quartzo subordinados, com poiquiloblastos

dispersos de granada envolvendo reslos de plagioclásio e hiperstênio, por sua vez

com coronas de plagioclásio.

Ebert (1971) def iniu o Grupo Varginha como formado por metassedimentos

com sillimanita e hiperstênio, presentes no terreno então referido como Araxaídes.

Rochas semelhantes existentes nos Paraibides foram englobadas no Grupo

Paraíba, onde se incluem e as rochas metamórficas da região de Cambuí. O autor

propôs também critérios litológicos e estruturais para a separação dos grupos

Amparo e Itap¡ra, que aflorariam em um mega anticlinal composto por uma

seqúência de sinclinais e antìformais. O Grupo Amparo seria formado

predominantemente por migmatitos com intercalações de anfibol¡tos, gnaisses

paraderìvados e metaultrabasitos, rochas calciossilicáticas e calcários, que

ocupariam principalmente os anticlinais, O Grupo ltapira seria composto por

5 SINTESE BIBLIOGRAFICA
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m¡caxislos, metarcóseos e quartzitos, geralmente com granulação maìs fina e grau

melamórfico maìs baixo, apresentar-se-ia principalmente em sinformais.

Para Wernìck (1978) as rochas brasilianas formadas pela migmatização

brasiliana e por corpos granitóides de mesma idade comporiam os complexo Pjnhal

e Socorro, situados, respectivamente, a norte da Falha de Jacutinga, na cunha de

Guaxupé, e a sul da Falha de lnconfidentes,

As áreas ora em esludo foram mapeadas por Cavalcante et al. (1979) na

escala 1:250,000 (folhas de Varginha, Campinas e Guaratinguetá), que

evidenciaram a ocorrência ou predomínio de rochas granulílicas nos complexos

Socorro, Varginha e Paraisópolis. Para estes autores os granuìitos e os produtos da

granitização do Complexo Socorro apresentarìam marcante simìlaridade com os

litotipos do Complexo Varginha e a divisão enlre o complexos Socorro e Paraisópolis

pela falha de Camanducaia seria apenas por conveniência estrutural, pois haveria

continuidade lìtoìógica entre as rochas do lesle do primeiro e a porção ocidental do

segu nd o.

As rochas de alto grau metamórfico, cuja associaçâo com os cavalgamentos

já havia sido feita por Ebert (1968), foram novamente interpretadas como

embasamento imbricado no Grupo Amparo por Juliani (1983), incluindo-as no

Complexo Varginha. Este último descreveu ainda, na região de Socorro, gnaisses

granulíticos de composições diversas, além de quartzitos, kinzigitos, hornblenda

gnaisses e biotita gnaisses, em uma faixa em contato tectônico com os granilóides

do Complexo Socorro a leste e os migmatitos do Grupo Amparo a oeste, em posição

estratigráfìca inferior às dos granulitos. Esta inversão estratigráfica foi interpretada

pelo autor como provocada por falhas de empurrão associadas à Zona de

Cisalhamento de Ouro Fino.

Campos Nelo & Basei (1983) reconheceram a separação entre os grupos

Amparo e ltapira mais ao sul de Socorro, como proposto por Ebert (1971), mas os

incluíram no denominado Complexo Amparo, dentro do qual foi definida uma zona

milonítica de baixo ângulo, denominada Faixa Mostardas, anteriormenle

denominada como Complexo Mostardas por Grossì Sad ef a/ (1983). Estes aulores

também identif icaram uma outra zona miìonítica de características geomélricas e

cinemáticas semelhantes à anlerior, com empurrão para NW, separando os

complexos Amparo e Socorro, a qual foi denominada Frente Miionítica de Socorro,

correspondente a Zona da Cisalhamento de Socorro,

Os granitóides do Complexo Socorro, estudados por Wernick et a/. (1984) e
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Campos Neto et al. (198$, foram definidos como produto dos eventos magmáticos

mesozonais cálcio-alcalinos de Socorro, Nazaré Paulista e Piracaia e, na área em

questäo, esle complexo plutônico seria representado pela Suíte Bragança Paulista.

Posteriormente Juliani (1984) publicou uma síntese da geologia do Complexo

Varginha na região de Caconde, na qual são descritas rochas granulíticas para- e

ortoderivadas, com características petrográficas muito semelhantes às encontradas

em Socorro como, granulitos alaskíticos, gnaìsses granulíticos, granulitos básicos

com granada, granulitos quartzíticos, granulitos calciossilrcáticos e sillimanita-

granada-biolita gnaisses, Posteriormente N/orales (1993) trabalhando em uma ampla

região, abrangendo a porção norte da área aqui estudada, utilizou a denominaçào

de Grupo Oaconde para designar eslas rochas metassedimentares segundo a

definição feita por Hasui ef a/ (1988 em lVorales 1993).

5.1.2 Geologia estrutural

Tendo em vista aspectos puramente eslruturais, as áreas foram dìvididas em

dois domínios, visando facilitar as descrições. A porção norte, correspondente ao

Macìço de Guaxupé, é aqui referida como Domínio Guaxupé, tendo em vista que

lrabalhos de Campos Neto (2000) e Eberl & Hasui (1998) que abordam o aspecto

tectônico não ma¡s tem se referido a esta área como unidade teclônica distinta. A sul

da Zona de Cisalhamento Ouro Fino (Figura 1), que compreende também várias

falhas ou zonas de cisalhamento, dentre elas a Falha de Jacutinga, é denominada

aqui como Domínio Socorro.

No Domínio Socorro diversos trabaihos de mapeamento produziram grande

quantidade de dados estrulurais, destacando-se aqueles produzido no projeto Pró-

Minério, coordenado pelo lPT.

Na porção sudesle do Domínio Socorro, que abrange a região de Cambuí,

descrita por Ëbert et a/. (1996) como Cinturão de Cisalhamento Rio Paraíba do Sul,

Oliveira ef a/. (1983) descreveram uma estruluração regional com a seguinle

geometria:

a) a sul da falha de Jundiuvira a estrutura é um monoclinal com foliaçòes

N558, com variações N45E e E W, com mergulhos em lorno de 704,

pref erencialmente para sudeste, com suavizaçÕes e inversöes locais;

b) no bloco entre as falhas de Jundiuvira e São Bento do Sapucaí ocorrem

dois grandes corpos graníticos separados por migmatitos policiclicos, onde a

foliação se amolda a corpos graníticos, sendo que em sua porção mais a oesle a
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atilude média da foliação é N50E, com mergulho forte para sudeste, e, apesar da

direção ser bastante variável, o mergulho é sempre para sul. Já na parte central

deste bloco, as foliações apresentam atitude média N70W/70SW, direções eslas

grosso modo paralelas ao contalo dos corpos graníticos;

c) o bloco a norte da Falha São Bento de SapucaÍ possui comportamento

parecido, com direções médias em torno de N50E/60SE, com suavizações e

inversc.res do sentido de mergulho.

Mais a norle, ainda na folha de Camanducaia, entre as zonas de

cisalhamento de Joanópolis (Camanducaia) e São Bento do Sapucaí, Negri (2002)

descreveu uma estruturação marcada pela foliação metamórfica, com atitude média

de N80E/50SE, na porção menos influenciada pelas zonas de cisalhamento

tlanscorrentes.

Já na porção do domínìo Socorro, Campanha et a¿ (1983) mapearam a

quadrÍcula Mogi Guaçu, a noroesle da Região de Socorro (Figura 1) cuja porção

noroeste estaria inserida no Domínio Guaxupé, e o reslante desta folha, juntamenle

com a porção paulista cla quadrícula Águas de Lindóia, também mapeada neste

trabalho, estaria inserida no Dominio Socorro. Estes aulores dividiram a área em

blocos separados por grandes falhamentos, quais sejam:

a) Bloco Pinhal, situado na porção noroeste da folha Mogi-Guaçu, a noroeste

da Zona de Cisalhamenlo de Jacutinga, cujas rochas apresentam foliação com

tendência geral de direção NW, inflectindo para ENE quando se aproxima da zona

de cisalhamento;

b) Bloco Jacutinga, constituído por rochas afetadas pela zona de

cisalhamento homônima, nas quais observa-se ainda uma foliaçáo mjlonÍtica

anterior, crenulada, e dobrada, que inclui uma faixa onde um cisalhamento tardio

com direção ENE e mergulhos allos a moderados para NW, homogeneizou a

foliação milonítica, e uma faíxa mais larga, situada a sudeste da primeira, onde a

foliação milonÍlica apresenta direções variáveis e mergulhos oscilando entre

horizontal a vertical;

c) Bloco ltapira, situado a sudeste da Zona de Cisalhamento Jacutinga, que

apresenla uma estruturação mais complexa, com um dobramento que originou uma

foliação Sn e migmalização, seguido por redobramento isoclinal e foliação NNE/SSW

de transposiçåo, além de alé 4 outras fases de deformação local;

d) Bloco Ferreiras, situado a sudeste do bloco llapira, do qual se separa por

meio da Zona de Cisalhamento Monle Sião, que apresenta um padrão estrulural
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que, embora semelhante a ele, dist¡ngue-se em mapa e secções geológicas, pela

presença de dobras fechadas, com plano axial NE-SW mergulhando para sudeste.

Na área da folha Águas de Lindóia, Zanarclo (1987) identif icou sete domínios

estruturais. Os Domínios I e ll localizam-se no vért¡ce NW da folha e correspondem

aos milonitos e áreas de influência da Zona de Cisalhamento de Jaculinga; os

domínios Vll e Vlll situam-se na extremídade sudoeste da Folha e são definidos por

áreas afetadas pela Zona de cisalhamento São Benlo do Sapucaí e; os domínios lll,

lV ductil-rúptil, V e Vl, que correspondem à porção central da área, pouco afetada

pelo cisalhamento direcìonal, onde estão melhor preservadas as estruturas

anleriores ao cisalhamento, como as dobras e foliações metamórficas regionais, Na

porçåo sul desta zona central, no domínio lll, as foliações apresentam grande

espalhamento, com três concentrações principais, uma NNE mergulhando para

sudeste, outra ENE mergulhando para sudeste e outra ESE mergulhando para

sudoeste. No domínio lV as foliaçöes apresentam mergulho alto, com direção N-S

mergulhando para oeste ou NNW mergulhando para leste. Em ambos domínios as

neação apresentam uma orientação N-S sub-horizontal, com tendência de

mergulho suave para sul. Este comportamento foì também observado por Freìlas

(2000) na região de Socorro, que o associou ao desenvolvimenlo de uma tectônica

direcional tardia de caráter dúctiì-rúptil, com cinemátìca sinistrógira. Na parte norte

da folha, nos domínios V e Vl, as foliações apresentam direção ENE a NE-SW, com

mergulhos moderados a alto para sudeste e lineação de estiramento mineral

NE SW, com mergulhos moderados para sudoesle.

Segundo Zanardo (1987), o eixo X do elipsóide de deformação paralelo às

lineações orientava-se originalmente entre NNW e N*S, como no domínio lll e lV, e

foi posteriormente rotacionado pelas zonas de cisalhamento direcionais para

NE SW, como a observado nos domínios V e Vl, corroborando com a interpretaçào

de uma tectonica inicial com transporte pra NW.

Na região de Caconde destaca-se o trabalho realizado por Morales (1gg3),

que elaborou mapa estrutural da região, cujo limite sul se sobrepõe à porção norte

da área estudada no presenle trabalho. Esle autor descreveu também as rochas

das regiÕes de Guaxupé, Guaranésia, Tapiratiba e Muzambinho, considerada como

parle do Domínio Varginha, que leriam, tipicamente, uma foliação WNW-ESE com

merguìhos baixos para sudoeste, lìneação mineral mergulhando para sudeste e

indicadores cinemáticos mostrando movimentação de massa para nordeste, em



14

rampas oblíquas. Na porção sul deste Domínio descreveu lineações mínerais

mergulhando para SSE e indicadores mostrando cavalgamento para NNW, o que

localmente torna a lineação paralela ao mergulho das foliações conforme estas são

inflectidas para uma direção E-W mergulhando para sul.

5.1.3 Geotectônica

Os modelos geotectônicos para a regiáo são ainda controversos, variando

entre uma tectônìca transpressional leste oeste de convergência leste-oeste e um

sistema de nappes com desìocamentos para NNE.

Para Ebert & Hasui (1998) a configuração atual seria formada pela colisão

oblíqua enlre as placas São Paulo e Brasilia, seguida pelo choque final com a placa

Vitória.

Já segundo Campos Neto (2000) a região pertence à Nappe

Socorro-Guaxupé, que seria a parte sul do sistema orogênico Tocantins, que se

consistiria em um pacote de nappes deslocadas para NNE, a uma dislância mÍnima

de 300 km, Os granulitos de Socorro, assim como os aflorantes na região norte da

cunha de Guaxupé, representariam, neste contexto, os granulitos basais desta

unídade.

Este terreno, segundo Campos Neto & Caby (1999), possui uma camada

basal de 3 km de espessura composta por enderbito, que grada em direção ao lopo

para biotila hornblenda dialexitos (6 km de espessura) com intercalaçöes de

metapelitos e psamo-pelitos migmatíticos. A atitude geral da foliação e

subhorizonlal, com lìneação de estiramento orientada segundo ENE. Os granulitos

basais são caracterizados pela associação granada + clinopiroxênio + ortopiroxénio

+ plagioclásio + quartzo, formada a 12,5 kbar e 9004 C e reequilibrados a 7,5 kbar a

B30a C. Sua idade Sm-Nd (rocha total) é de 629:i::14lVla e a do protólito de 1,29 Ga

(rDM).

A petrogênese das rochas graníticas das proximidades de Socorro, Munhoz,

Pedra Bela e Bragança Paulista foi inicialmente esludada por Wernick et al. (1984),

as quais foram definidas como parte de uma série cálcio-alcalina de alto polássio,

semelhante a granitóides do tipo l. Consequentemente f oram consideradas como

produto de refusão de ortognaisses, mas a presença de encraves arredondados

sugeria mistura de magmas, permìlindo uma interpretação que a sua formaçào

envolveu magmas interagindo com rochas da crosta e do manto, que permítiu

caracterizá-los como granitos h íbridos.
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Artur ef a/. (1993) dividiu o Complexo Granitóide Socorro em quatro

associações plutônicas distintas: Socorro I (corresponde nclo à Suíte Bragança

Paulisla de Campos Neto ef al. (1984), cálcio-alcalina de médio a alto potássio,

formada durante a convergência das placas tectônicas; a associação peraluminosa

Nazaré Paulista, relacìonada à fase de colisão continental; a associação Socorro ll,

cálcìo-alcalina de alto potássio, relacionada ao soerguimento tardi- a pós-colisional,

e a associação Pìracaia, alcalina potássica, relacionada, possive¡mente, ao estágio

pós-colisional.

As relaçöes das intrusões destes granitóides com os eventos deformacionais

foram estabelecidas por Ebert ef a/. (1996). Por meio de análise estrutura¡ e

geocronologia, os autores concluíram que a intrusão das rochas da Suíte Bragança

Paulista foi síncrona com a fase tardia do evento de deformação tangencial de baixo

ângulo, de idade 610110 Ma (U-Pb, zircão). Já o magmatismo da Suite Serra do

Lopo, localizada entre as falhas de Camanducaia e Extrema, sincrônico ao evento

de deformação transcorrenle, apresentou idade de 595 :11 2 Ma (U Pb em zircão).

Posteriormente Janasi (1997) diferenciou três suÍtes graníticas sin-orogênicas

produzidas por fusão parcial de material crustal, no lerreno na Nappe Socorro-

Guaxupé em um curto espaço de tempo, entre 620 e 630 Ma., identificaclas como

Suíte São José do Rio Pardo, granitos Pinhal e Nazaré Paulista. Esta Suíte foi

definida na região homônima, situada a leste de Caconde, e é composta por

mangeritos e quartzo mangeritos, médios a grossos, granitos holole ucocráticos

róseos e sienitos, produzidos por fusão de rochas granulíticas empobrecicfas, a

temperaturas ao redor de 10004 C. O Granito Pinhal ocorre intimamente associado a

migmat¡tos e é composto por biotita granitos róseos equigranulares, nebulíticos,

interpretados como produto da fusão de protólitos tonalíticos a granodioríticos

induzida pela quebra da biotita, sob temperaturas ao redor de B50a C. O Granito

Nazaré Paulista ocorre a sul de Cambuí, e teria sido produzido por fusào a

temperaturas mais baixas que o anter¡or. Seu padrão geoqu ímico sugere uma f onte

com contribuição de rochas metassedimentares e presença abundante de bìotita no

resíduo. Para Janasi (1997), a geração destes magmas associa-se a ambientes

tectônicos diversos e deve reflelir uma forte anomalta térmica, incomum em

orógenos colisionais, causando anatexia generalizada neste tereno,

Os aspectos geoquímicos de intrusões mangeríticas corre lacionadas à citada

acima aforam estudados por Janasi (2002) onde se destaca a Suíte Divinolândia,

cujo limìte norte aflora no canal do rio Pardo, a poucos quìlômetros a sul da cidade
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de Caconde. Estas rochas foram formadas por fusão de granulitos empobrecidos e

säo cronologicamente associadas à Suíte São Pedro de Caldas datada pelo mesmo

em 623 Ma pelo método de U-Pb em zircáo.

Dados geocronológicos mais recentes tem esclarecido as idades de um

antigo embasamenlo pouco afetado pelo evento tectônico neoproterozóico,

represenlados pelos migmatitos do Grupo Amparo situados a lesle de Socorro.

Fetter e¡ al. (2003) identificou idades arqueanas nestas rochas, com valores de 3,02

Ga em migmalilo e 2,7 Ga em gnaisse, e uma faixa de gnaisses paleoproterozóicos

situados a nordeste das rochas arqueanas, com idades 2,.136 Ga em Pouso AIegre e

2,19 Ga em São Gonçalo do Sapucai. Estes gnaisse foram correlaclonados aos

gnaisses que ocorrem na porção sul do Cráton São Francisco, sugerindo que o

Grupo Amparo seria uma continuidade a sudoeste da Faixa Mìneira.

ldades paleoproterozóicas foram também obtidas em melabásicas da região

de Lindóia por Lazarini et al. (2003) que obteve valor de 2,019 Ga. (U Pb em zircão).

Em um granada anf ibolito da mesma área obtiveram idade TDM 2,7 Ga. e uma

isócrona indicando metamorf ismo a 675 Ma-

5.1.4 Metamorf ismo

Zanardo (1987) estudou o metamorfismo e sua relações com as estruturas

tectônicas em rochas da região norle de Socorro, na folha 1:5O.0OO de Águas de

Lindóia, nas quais idenlificou a paragênese quartzo + plagioclásio -r microclínlo-r-

b¡otita + hornblenda, característica da fácies anfibolito, nas rochas situadas entre as

zonas de cisalhamenio de Jacutinga e Monte Sião, as quaìs considerou esláveis

durante a deformação essencialmente dúctil de baixo ângulo, com transporte de

massa para noroeste.

A caracterização uma trajetória P-T horária nas rochas da mesma região foi

feita por Zanardo et a/. (1990), com pico térmico entre 640 e 73Oa C, com pico bárico

superÌor a 7 kbar, para as rochas situadas entre as zonas de cisalhamento de

Jacutinga e Socorro. Os autores destacaram ainda evidências de ter sicio o
metamorfismo progressivo do tipo Barrowiano, cujo retrometamorf ismo cleu-se com

redução simultânea da pressão e da temperatura, aincia durante o cisalhamento

dúctì1. Na Zona de cisalhamento de socorro foram também identificados granul¡tos

retrometamorf isados na fácies anfibolito durante o desenvolvimento da foliação de

baixo ângulo, o que também ocorre a noroeste cia falha cle Jaculinga.

Condições metamórficas em regimes de alta pressão nos granulìtos da regiäo
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de Socorro, entre 10,5 e 13 kbar, foram reconhecidos por Freitas & Juliani (1999;

2000), com trajetória metamórfica de sentido horário, tal qual definido por Zanardo et

a/. (1990), porém com uma queda abrupta da pressão sem resf riamento signif icativo,

bem caractenzada por meio das texturas e geoÌermobarometria dos minerais

metamórf icos.

Negri (2002) ao estudar as rochas charnocl<íticas e granílicas e as suas

encaixantes da região de São Francisco Xavier, situada a leste de Socorro,

caraclerizou-as como produto de magmat¡smo cálcio-alcalino de alto potássio,

geralmente metaluminosas, com afinidades com granito do tipo A, constituídas por

quartzo mangerito, monzonito, charnockito e monzogranito, sin- a pós,orogênicos,

intrusivas em rochas metamórficas do Complexo Ptracaia, Este magmat¡smo seria

formado por do¡s eventos: um orogênico, represenlado por uma unidade constituída

por ortognaisse porfiroblástico migmatítico, de 612 fB Ma (Pb-Pb em zrrcão) e um

evento pós-orogênico, representado pelo lVaciço Quartzo Mangerito-Charnockito-

Monzogranítico de São Francisco Xav¡er, originado entre 591 t5 e SB7-i S Ma, e pelo

Granito Serra do Mato Mole. A geotermobarometria dos gnaisses paraclerivados do

Complexo Paraisópolis mostraram dois estágios de temperaturas, sugerindo urn

resfriamento isobárico de 760 a 800 qC a pressões entre 5,4 a 6 kbar, para 640 a

730 eC a pressões entre 4,1 a 6 kbar. Entretanto um gnaisse charno-enderb ítico

apresentou condições de P-T de pico e trajetória metamórfico dislinto, com

desenvolvimento de coronas simplectíticas de plagioclásio e ortopiroxênio em

granada.

Já no Domínio Guaxupé, na regìão de Caconde, as primeiras descriçoes

petrográf icas foram feitas por Gomes et a/. (1966), ao descreverem pargasita em

mármores dolomíticos intercalados em gnaisses com hornblenda ou diopsídio no

município de Tapiratiba. A presença de charnockito e gna¡sses com sillimanita,

cordierila e granada na estrada entre são José do Rio Pardo e são sebastião cia

Grama são também citados neste trabalho.

Posteriormente Oliveira (1972; 1973) mapeou a rochas e as estudou

petrográfica- e quimicamente de rochas e minerais das proximidades cje São José

do Rio Pardo, deftnindo-as como granulitos.

Oliveira & Alves (1976) identificaram diversas associações com escapolita ou

wollastonita em rochas calcioss ilicáticas da fácies granulito cla regìão de cacon<je,

para as qua¡s est¡maram temperaturas e pressões de cristalização entre 680 e 760a

c e 5,3 e 6 kbar. As primeiras eslimativas geotermomélricas reajizaclas por oliveira
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& Hypólito (1978) índicaram valores de 800 a B40a C a P > B kbar para o equilíbrio

clinopiroxênio*ortopiroxênìo, e Oliveira & Rubert (1979) identif icaram qranulilos

paraderivados com granada + sillimanita + cordierita, cuja geotemobarometria

indicou condições de formação entre 740 e 770a C a 5,9 e 6,3 kbar.

Mais ao norte deste mesmo domínio, na região de Guaranésia, pequenos

corpos de gabronorito e de monzonorito que ocorrem como intercalados em

granulitos e migmatitos indicaram, com o geotermômetro

clinopiroxênio-ortopiroxênio, temperatura de cristalização de - 780a C (Santos,

1987). Dentre as amoslras estudadas destaca-se uma com texturas, com granada

envolvida por simplect¡to de plagioclásio e orlopiroxênio conslituindo típicas lexturas

de descompressão.

Choudhuri ef a/. (1995) identificaram em terrenos de alto grau metamórf ico do

Maciço de Guaxupé, nas regiões de Guaxupé, Muzambinho e Campestre, corpos de

enderbito, enderbito máf ico, charnockito, augen gnaisses charnockílicos e granulitos

máficos com coronas de granada em ortop¡roxênio, com formação posterior de

simplectito de ortopiroxênio e plagioclásio. A geotermobaromelria indicou condiçoes

de pico metamórfico de 800 a 900 sC, entre B e g kbar, e reequrlíbrio metamórfico

em 600 a 700q C a pressão entre 5,5 e 6,5 kbar. Estudos de inclusões fluidas

sugerem que o metamorfismo de alto grau ocorreu com fase fluida não pervasiva.

lyer et a/. (1996) estudaram a litoquímica e os ¡sótopos estáveis dos

charnockitos, enderbitos e augen gnaisses charnockíticos desla mesma região. A

geoquímica, especialmente o comportamento dos elementos terras raras, indicam

origem ígnea para a maioria das amoslras, e as razões isotópicas de oxigênio

indicam a preservação de composições isotópicas de pré-metamórf icas. O pico

metamórfico foi definido em B50a C, a 8,5 kbar, com retrometamorf ismo iniciando um

resfriamento de 200q C com descompressão de 2,5 kbar, formando um trajetória

P-T-t consistenle com o modelo de apenas um evento para o soerguimento e

resfriamento no Ciclo Brasiliano, durante o cavalgamento cla Cunha de Guaxupé

sobre rochas mais frias a leste.

Posteriormenle Del Lama et al. (2000) descreveram granulitos de alta

pressão, ricos em granada, cujos cálculos termobaromélricos indicaram conciiçoes

metamórficas máximas de 1000q C e 14 kbar e reequilíbrio a 7OO a 810a C e 8 kbar.

Taìs rochas ocorrem em uma faìxa no limite norte e noroeste do Maciço cle

Guaxupé,que gradaria para granulitos de pressão intermediária para sul,



5.2 RELAçÃo ENrFE EvoLUçÃo MErAMóRFrcA (P-T-r) E os PRocESSos TEcroNrcos

5.2.1 Trajetórias metamórficas em ambientes colisionais

Terrenos metamórficos com trajetória de sentido horário no campo P-T, nos

quais são também reçonhecidos eventos de descompressão isotermal, são

historicamente associados a zonas de espessamento cruslai, típica de ambientes

tectônicos de colisão continental,

Um dos trabalhos pioneiros que embasou tais interpretações foi o de England

& Thompson (1986), que desenvolveram modelos para colisão cont¡nenlal do tipo

himalaiana, com geraçäo de magmas por fusão crustal. Os cálculos feitos sugerem a

evolução das geotermas em três siluações distintas, espessamento crustal por

cavalgamento inslantâneo, espessamento homogêneo ¡nstantâneo e espessamento

homogêneo ao longo de 30 milhões de anos, seguidos de com um relaxamento

termal até que as geotermas cheguem ao estado de equilíbrio. Desla forma

interpretaram que as rochas sofreram uma compressão inicial, acompanhada de

leve aquecimento no modelo de espessamento não instantâneo, desenvolvendo

uma trajetória metamórfica horária e a geração de magmatismo por fusão da base

da crosta durante o restabelecimenlo das geotermas. A descompressão seria devida

principalmente à teclônica extensional, que se lorna mais ativa após a redução dos

esf orços compressivos.

Mais recentemente tem-se observado uma ampla variedade de lrajetórias

metamórficas horárias como, por exemplo, em terrenos que sofreram um

resfriamento isobárico após a descompressão, além de variações nos regimes

báricos tanto ern rochas afetadas por metamorfismo com trajetória horária ou anti-

horária. Assim, sendo então estes tipos de trajetórias são consideradas como end-

members podendo, segundo Bholen (1991), um único orógeno apresentar rochas

com os dois tipos de lrajetória metamórfico.
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5.2.2 P-T-t Anti-horária em ambientes de arcos continenta¡s

Bohlen (1987) reuniu características comuns em alguns terrenos granulíticos

para a elaboração de um modelo de geração de granulitos em arcos magmáticos.

Entre eslas características eslão:

1) Pico melamórfico próximo a 800 çC e 7,5 kbar, com gracliente geotérmico

de 30 a 35 aO/km.



2) Ocorrência de sillimanita grossa primária e cianita retrometamórf ica

3) Pico térmìco precedenle ao pico bárico.

4) Retrometamoñismo por resfriamento isobárico,

Esles dados contrastam com os de cinturões móveis fanerozóicos, nos quais

o pico bárico antecede o pico térmico e o relrometamorf ismo se dá em um regime de

pressão entre 5 a 20 bar/aC, e são resultado de gradientes geolérmicos situados

entre 57 a 14 eClkm.

Os granulitos com estas características são formados por uma anomalia

termal gerada pela intrusão de magmas mantélicos na base da crosta continental,

onde o espessamento crustal é resultado da adição de magmas na base da crosta

(underplating), não causando aumento da pressão em um primeiro momento.

A utilização deste modelo implica em que os terrenos apresentem:

1) A base da crosta sob os granulitos, composta por rochas mela-ígneas, e

ausência de m etassed ime ntos.

2) Composição predom inanlemente básica das porÇões mais inferiores da

crosta.

3) Metamofismo acompanhado por pulsos magmáticos.

O modelo di'ta que nos granitos produzidos por fusões geradas no estágio
jnicial do metamorfismo, os elementos traços não podem indìcar evidências de

granada no residuo sólido, o que comprovaria que o processo ocorreu em regime de

pressão intermediária.

Para Bohlen (1987), os arcos magmáticos podem causar duplicação da

espessura crustal, além dos dobramentos e cavalgamentos. A atividade magmática

implicaria em um metamorfismo contínuo, com preservação da relação entre

metamorfismo e magmatismo. Portanto estes ambientes podem gerar trajelórias

P-T t horárias e anti-horárias dentro de um mesmo arco.

5.2.3 Besfriamento isobárico em amb¡entes extensionais

Segundo Standiford & Powel (1986), o metamorf ismo que ocorre na base de

uma crosta continental em distensão é causado pelo alto fluxo térmico, tal qual

verificado em ambientes extensìonais modernos. Este metamorfismo pocle ocorrer

em escala regional e é caracterizado por uma trajetória P-T-t com aquecimento nos

estágios iniciais, sob pressão decrescente ou constante, e resfriamenlo a pressão

constante, além de possíveis aumentos da pressão após o término da extensão.

Muitos terrenos pré-cambrianos apresentam resfriamento isobárico

20
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associados a estruturas recumbentes, com lineações subhorizontais, que podem

estar associad a a detachment zones,

5.2.4 Granulitos com trajetórias P-T-t geradas por dois eventos tectônicos

As relaçÕes em campo de muitos terrenos granulítìcos com rochas mais

jovens de mais baixo grau, a exemplo de Enderb Land na Antártica, levou Ellis

(1987) a propor que os granuiitos possuem grande tempo de residência na crosta

inferior e são exumados por eventos tectônicos diferenles dos eventos que

provocaram a sua formação, Este modelo contrasla com o de Bohlen (1987), pois

resulta numa trajetória metamórfica horária com descompressão parcial, em função

da exumação dos terrenos granulíticos da base de uma crosta espessacla para a

base de uma crosta com espessura normal, após erosão, e um posterior

resfriamenlo ísobárico no final do primeiro evento tectônico que gerou o

metamorfismo granulítico. Posteriormenle, em um novo evento orogênico, as rochas

são exumadas até a superfíc¡e.

Problemas na definição de trajetórias metamórficas obt¡das somente por

geotermobarometria de reaÇões independentes foram demonstrados por l-larley

(1989), que exemplif icou processos de resseting da temperatura e feeclback onde há

o resseting parcial da lemperatura, aliado ao registro anterior da pressão. Estes

processos são explicados pela diferença nas taxas do reequilíbrio das reações em

que se baseiam os geotermômetros e os geobarômetros. Como a maioria dos

geolermômetros é baseada apenas na troca de Fe e Mg, que são elemenlos

quÍmicos relativamente aos elementos quimicos utjlizados como geobarômelros,

mais susceptíveis à difusão inter- e intracristalina, o reequilíbrio por entre duas fases

minerais ocorre, em gera¡, de modo mais rápido e acentuado que a difusäo dos

elementos dos geobarometros. Portanto certos locais próximo ao núcleo de um

mineral podem registrar pressões alcançadas pela rocha próximo ao pico

metamórfico e temperaturas mais tardias que aquelas vigentes durante o pico

bárico. Desta forma o zonamento químico do mineral pocle indicar um resfriamento

isobárico após o pico metamórfico, devido somente ao reequìlíbrio durante o
resfriamento e, posteriormente (próximo à borda ou zonas intermediárias), registrar

uma descompressáo que, na verdade, pode ter ocorriclo nos estágios inìciais do

trajetória retrógrada, gerando uma falso trajetór¡a anti-horária. Estes problemas

porlanto, agem no sentido de mascarar uma lrajetória horála, transformando-a em

anti-horária, mas nunca o contrário.



5.2.5 Modelagens Teóricas

Chapmam & Furlong (1992) modelaram, baseados em parâmetros fÍsicos, o

estado termal da crosta continental, definindo famílias de geotermas identificadas

pelo seu fluxo térmico superficial, e modelaram também a evoluçäo termal e þárica

de dìversos processos geológicos. A evolução eausada por cavalgamenta é muito

semelhante à de sedimentação rápida, do qual clislingue-se ocorrência de processos

erosivos, muito mais freqüentes em ambientes de tectônica compressiva que em

bacias sedimentares.
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Figura 6.1 - Trajetórias P T I teóricas para cavalgamentos de 10 (A) e 20 km (B) de
soterramento, com tempos 50 e 100 Ma., segundo Chapmam & Furlong (1992).

A modelagem dos autores assume que o cavalgamenlo é instantâneo,

modelando-se assim apenas a trajetória retrógrada. A geoterma inicial é definida

pelo fluxo térmico superficial cje 65 mW/m2, a produção de calor de 3 pW/m3 e a
condutividade térmica é 2,6 \NlmeK, com uma temperatura superf icial de 10 aC.

Na Figura 6.1a está representado um cavalgamento de 10 km com

compressão de 2,6 kbar para um relaxamento termal durante 50 Ma. A linha

pontilhada indica a ausência de erosão, e a linha em cheia indica a trajelória

metamórfica com uma erosão de 0,5 mm/ano, começando 1 Ma depois do

cavalgamento e erodindo 7 km de coluna de rocha cavalgada. Na Figura 6.1 b é

representado um cavalgamento de 20 km, com uma compressão de

aproximadamente 6 kbar, com relaxamento termal de 100 lVla. Neste caso, a

ausência de erosão eleva a geoterma, devido ao acréscimo de '120 0C, A trajetória

com erosão foi modelada assumindo-se a mesma laxa de erosão, começando 30

Ma após o cava¡gamento e erodindo 15 km de crosta.
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5.3 CoNcErros BÁsrcos ApLrcADos À GEoTERMoBARoMETRIA

As primeiras calibrações geotermobarométricas foram obtidas em estudos

experimenta¡s, nos quais foram definidas equações relacionando a temperalura com

a partição (Kd) de dois eìementos químìcos que constituíam soluções sólidas entre

pares de minerais em paragênese. Tais trabalhos, como o de Rahein & Green

(1974) para o par g ranada*clinop iroxên io, se concentravam principalmente na troca

de ferro magnésio entre pares de minerais.

Este método evoluiu para determinações termobarométricas onde os valores

de P e T são determinados por equações onde os dados termodinâmicos do mineral,

como entalpia (H), entropia (S), calor específico, compressibilidade, são obtidos em

trabalhos experìmentais.

Desta forma, os cáiculos geotermobarométricos passaram a ser baseados na

equaçäo termodìnâmica da energia livre de Gjbbs (G), definida por J. Willard Gibbs,

com base na segunda lei da termodinâmica, onde G = H - TS.

A variação da energia livre de Gibbs pode ser expressa pela equação (a), que

define o estado de equilíbrio enlre as fases, ou para que lado a reação se deslocará.

a) AG = AH - T^S, onde AH = variação da entalpia e 
^S 

= variação da entropia

Com a adição do efeito da variação do volume na reaçäo, resulla a equação
(b)

b) 
^G 

= 
^H 

- TAS + pjVclp, onde AV = variação de volume da reação

Em uma mistura ideal, (ÂG) pode também ser escrita através da equação (c).

c) 
^G 

= - RTln K onde R= constante universal dos gases, K = constante de
equilíbrio de uma reação.

Como no estado de equilíbrio AG é igual a zero:

d) o =AH-TÂs + PJvdP+ RTInK

eonsiderando-se um campo restrito de pressão e temperatura e que a

variação do volume durante a reação é constante e independente da pressào,

simplificação esta vaiida apenas para reaçóes que não envolvem fase fluida. então a

equação acima, que representa a linha de equìlíbrio divariante no campo P-T passa

a ser escrila como:

e) 
^G 

= ^H 
T.AS + PÀV + RTInK

1,1
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Assumindo 
^G 

= 0, o que significa que a associação mìneral em paragênese

está em equilíbrio, chega'se às equações geotermométr¡cas e geobaromélricas,

representadas, respect¡vamente, em (g) e (h), onde o K é fixado pelas análises

químicas do mineral em microssonda eletronica e pelos modelos de atividades e as

constantes 
^H, ^S 

e 
^V 

são determinadas em trabalhos experimentais e teóricos.

Ð 0 = AH -AS.T + R.T.lnk + P.ÀV

0 = AH + T(-ÀS+R,lnk) +P.AVs)

h) P=T(+^S-R.lnk)-AH

A inclinação da reação no campo P-T é dada por (-,AS+R,lnky AV,

demonslrando que as reações utilizadas como geolermômetros apresenlam

pequenas variações de volume e porlanto alto coeficiente angular, em contraste

com aquelas ulilrzadas como geobarômelros.

Observa-se também nas reações geotermobaromélricas que, devrdo a

grandes varìações de entalpia e pequenas variações de volume, o intercepto do

equilibrio no eixo y que representa a pressão no diagrama P-T, apresenta valores

extremos, geralmente negativos, de onde pode se observar a pequena influência da

constante de equilíbrio da reação sobre a inclinaçäo da reta que promovendo,

entrelanto, grandes varíaçÕes na temperatura calculada.

A maioria das equações termobarométricas pode ser expressa pelas

equaçöes (S) e (h), como exemplificado em (i),

Um bom exemplo é o geobarômetro granada-ortopiroxênio-plagioclásio-

quartzo de Newton & Perkins (1982) para a reação:

CaAl2Si2O6 + Mg2Si2O6 = 1/3 Ca3Al2Si3Orz + 2/3MgsAl2Si3O12 + SiO2

Seus dados termodinâmicos são:

LH = 2237 cal

AS = *7,417 cal

LV = -23,73 cm3, a 298 aK e 1 bar

Considerando-se que a variação de volume a pressão constante é igual a

AV AV



trabaiho ou energia obtém-se:

Transformando Pa (N/ m'z) = 10-5 bar; lcal = 4,1868 j; e AV de mt para cmt;

obtêm-se 0,0239 callbar para cada cmt, como ÀV da reação é: -23,73 cm3, o

equivalente da variação de volume da reação em cal é..0,5671 cal/bar; substituindo-

se os valores de AH, AS, AV na equaçäo (h) temos:

ù P = r (7 ,417 -1 ,987 .lnk) - 2237

^V(m3) 
. P(N/m'z) = energìa (N.m) ou (j)

Desta forma a expressão de Perkins & Newton (1982) para o geobarômetro
g ranada-o rtopiroxê n io-p lagioclásio-quartzo é:

j) P =3944 + 13,070T + 3,503BTlnK

Equações de reações onde a variação de volume é muito baixa e apresenlam

grande variação de entalpia, constiluem em geotermômetros e podem ser expressas

em por uma função de T por Lnk deduzida a partir da equação (f). Desprezando-se a

variação de volume, obtem-se:

k) Lnk=-4H.1+ÀS
RTR

-0,5671 -0,5671

¿a

Onde o coeficiente angular da reta, na função lnk por 1Æ, é -^H/R deduzindo-

se que reações com grande variação de entalpia geram retas mais inclinadas, e

conseqüentemente, apresentam maior variação da conslante de equilíbrìo para

pequenas variações de temperatura, constituindo geolermometros mais precisos,

como mostra a Figura 6.2 extraída de Green & Adam (1991), que calibraram em

experimentos a reação almandina + diopsídio = hedenbergita + piropo.

Pode-se nolar, por oulro lado, que reações com pequena variação de entalpia

produzem linhas de equilíbrio horizontalizadas no diagrama lnk por 1Æ, o que significa

que a constante de equilíbrio destas reações são pouco modificadas pela variação de

temperatu ra.



Figura 6.2 - Linhas de equilíbrio LnKd por 10alf para a reação de troca ferro-
magnesiana entre granada e clinopiroxênio, à pressão entre 7,5 e 30 kbar, segundo
Green & Adam (1991)

Porém, o lratamento dado a estas reaçöes como retas é limitado, o que é

mais evìdente quando se trata de equações envolvendo fase fluida, lornando a

simplificaçäo da equação (c) inválida, o que torna o cálculo destas equações dificeis

sem a utilização de softwares específicos como TWQ (Berman, 1991) e o

Thermocalc (Powel & Holland, 1998), nos quais cálculos de temperatura e pressão

podem ser baseados em diversas reações simultaneamente.

Além da geotermobarometria, estes softwares permitem o cálculo da atividade

de CO2, H2O, ou oulro componente ¡ncluso em seu banco de dados termodinâmicos,

para delermìnada pressão ou a temperatura, obtida por um cálculo prévio alravés de

reações independentes deste componente.

O maior problema que afeta os cálculos de geotermobarometria, além do erro

intrínseco das calibrações e das incertezas das análises de químìca mineral, é a

própria premissa para utilização destes cálculos, ou seja, o estado de equilíbrio enlre

as fases. Portanto o estudo petrográfico detalhado é o principal fator determinante

do sucesso da utilização desta ferramenta, além da escolha criterìosa dos

componentes, fases minerais e reações utilizadas.
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O contexto geológico da região de Socorro é seccionada pela Zona de

Cisalhamento Socorro (ZCS), que representa uma continuidade da Zona de

Cisalhamento de Ouro Fino, infletida de ENE para NNE, a qual foi responsável pelo

imbricamento tectônico de corpos de granìtóides cálcio-alcalinos de alto potássio

brasilianos sobre migmatitos arqueanos do Grupo Amparo, com uma fatia de

granulitos entre as duas unidades (Juliani, 1983; Grossi Sad ef a/., 1983; Wernick el

al., 1984; Artur et a/., 1993).

A fase inicial da ZCS caracteriza-se pelo de desenvolvimento uma foliação de

baixo a médio ângulo, com cinemática compressiva tangencial, que provoca o

cavalgarnento das rochas granulílicas para noroeste, sobre as rochas do Grupo

Amparo, promovendo uma inversão litoestratigraf ica metamórfica.

Os granitóides do Compìexo Socorro, sìtuados na porção leste da área são

representados pela Suíte Bragança Paulista, datada por Ebert el a/. (1996) pelo

método U Pb em zircáo em 610 t10 Ma. A Suíte é considerada como sincrônica ao

cisalhamento compressrvo de baixo ângulo que propiciou a inversão metamórfica,

Os ortognaisses e migmatitos do Grupo Amparo estão situados a oeste, com

orientaçäo NNE. Estes dois conjuntos estão intensamente deformados pela Zona de

Cisalhamento de Socorro e, entre eles ocorrem as rochas de fácies granulito, aqui

agrupados sob a denominação de Suíte Metamórfrca Mostardas (SMM), segundo a

nomenclatura original de Grossi Sad ef a/. (1983), que segue o Código Brasileiro de

Nomenclatura Estrat¡gráf¡ca de Petri ef a/. (1986).

As rochas de alto grau metamórfico const¡tuem uma unidade litoestratig ráf ica

distinta, apresentando caraclerísljcas pelrogenéticas e evolução metamórfica

diferentes das outras duas unidades. O metamorJismo de alta pressão, cujo pico

bárico alcançou a zona de transição enlre as fácies granulito e eclogito, foi seguido

por uma descompressão aproximadamenle isolermal e um posterior resf riamento em

um regime de alto gradiente geotérmico, que deve estar relacionado com a
petrogênese granítica e pela analexia brasiliana dos migmalitos policíclicos do

Grupo Amparo (Freitas, 2000).

A SMM é composla por litotipos diversos, incluindo granulitos básicos,

gnaisses charnockitìcos a enderbÍticos, por vezes migmatizados, granulitos

alaskíticos, paragnaisses com biotita, granada e sillimanita, gnaisses quarlzosos que

6. PETROGÊNESE DAS ROCHAS GRANULíTICAS DE SOCORRO

lt
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gradam para quartzitos, e gnaisses graf¡tosos e rochas reequilibradas pelo

cisalhamento, como: biotita gnaisses e granada-biotita gnaisses. Devido ao

cavalgamento estes litotipos foram imbricados, gerando intercalaçöes até na escala

de afloramento, o que faz com que os litotipos somente possam ser ind ivid ualizados

no mapa geológico pelas rochas predominantes (Figura 6,1).

6.1 LrroLoGrA

A área foi intensamente deformada por um cisalhamento inicial de baixo

ângulo, ainda sob condìçöes da fácies granulito, definido pela presença de grãos de

ortopiroxênio deformados em regime dúctil, Esta deformaçäo continuou com a

atenuação do metamorfismo alé a fácies anfibolito, resultando no reequilíbrio de

grande parte das rochas da SMIV, gerando bìotila gnaisses, e hornblenda gnaisses.

Com o resfriamento a deformação evoluiu para um cisalhamento direcional

dextrógiro, sob condições dúctil-rúptil a rúptil, porém sempre com lineações de

estiramento oblíquas ao mergulho, indicando que o cisalhamento tangencial possuiu

um componente de cavalgamento. Estas deformações afetaram igualmente as

rochas do Grupo Amparo e os granitóides.

Com o cisalhamento evoluindo continuamente da fácies granulito até

condições de baixa temperatura, os lilotipos foram intensamente imbricados e

interdigitados lecton¡camente, desde em escala do mapa até em escala de

afloramento, ocorrendo da mesma forma intercalações entre as três principais

unidades litoestratig ráf icas, tornando difícil a distinção entre os gnaisses do Grupo

Amparo dos gnaisses reequilibrados na fácies anfibolito da SMM, principalmenle nas

áreas limítrofes deslas duas unidades, Desta forma, esta distìnção foi feita

prìncipalmente pela presença de intercalações de litotipos com paragênese

granulitica preservada ou característicos de certa unidade.

6.1.1 GRUPo AMPARo

As rochas do Grupo Amparo são caracterizadas pela sua homogeneidade

litológica, com amplo predomínio de migmatìtos policíclicos com estruturas diversas,

como estromática, nebulítica e schilierem, com mesossomas.
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variação apenas na proporÇão entre os m¡nera¡s máficos, e melanossomas ricos em

biotita e anfibólio, ou alé mesmo anfibolíticos, juntamente com minerajs opacos. Qs

leucossomas têm composição granodiorítica a granílica e sâo formados por quartzo,

olìgoclásio, feldspato potássìco, localmente recristalizado como microclíneo de grà

fina, devido à deformação. Subordinadamente ocorrem leucossomas graníticos a

granodioriticos de granulaçäo grossa.

O evento anatético tardio têm leucossomas de cor rosa, rosa-acinzenlad o ou

rosa-avermelhado de composição sempre granítica e, por vezes, exibem estruturas

de injeção. Diferenciam-se dos anteriores pr¡ncipa¡mente quanto aos teores relalivos

dos feldspatos e pela ausência de anfibólio, tanto nos leucossomas, quanto nos

melanossomas-

Porções gnaissificadas destes migmatitos pelo evento de cavalgamento säo

comuns, promovendo uma homogen eizaçäo das rochas. As porções gnáissicas são

formadas por h o rn blenda-biotita gnaisses granobláslicos, graníticos a

g ranodioríticos, geralmente com predomínio da biotita sobre a hornblenda, e é

comum a presença de plagioclásio antipertítico e de ortoclásio pertíticos.

Nesla unidade ocorem intercalações subordinadas de muscovìta quartzitos

por vezes associado a corpos anfibolíticos, que são tentativamente reiacionados a

rochas do Grupo ltapìra.

6.1 .2 SuÍTE MernvóRncn Mosrnnons

São gnaisses, formados por granulitos relometamorf isados pelo cisaihamento,

ou ainda por mjgmalitos gnasissif icados, com reliquias de estruturas schlieren e

eslromatica preservadas, Em geral são finamente bandados, possuem granulação

média e cor cinza.

Raramente apresentam melanossomas, e são geralmente constituídos por

porçÕes cinzas, formadas por hornblenda biotita gnaisses, com bandamento fino,

produto da variaçáo na proporção entre mineraìs máficos e félsicos. Em geral a

hornblenda mostra características pré-cinemáticas, o plagioclásio é, na maioria cias

vezes oligoclásio granoblástìco, com cristais recristalizados a partir de megacrislais ou

porfiroclastos de plagioclásios não geminados, antìpertít¡cos, da mesma forma. O

mesmo ocorre com o ortoclásio pertítico, que geraram ao cisalhamento, finos cristais

granoblásticos de m jcroclínio.

Localmente ocorrem, como nos mìgmatilos do Grupo Amparo, leucossomas

a) Biotita gnaisses e biotita-horn blenda gnaisses.
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tardios róseos, por vezes com granulação mais grossa que os anteriores, compostos

predominantemente por feldspato potássico e quartzo, evidenciando seu caráter

polimetamórf ico.

Este caráter policíclico é também evidenciado por porções cinzas com

bandamento fino, com dobras intrafoliares, compostos por intercalações de

leucossomas e mesossomas, cortados por injeção de leucossoma róseos em planos

rúpteis, a sua origem tardia em relação ao primeiro evento anatético.

b) Granada-biotita gnaisses.

São rochas bandadas de textura granoblástica a lepidogranoblástica,

inequigran u lares, e de granulação média nas porções mais máficas e grossa nas

porções quartzoJeldspát¡cas.

As porçöes mais máficas são compostas principalmente por plagioclásio

granoblástico, com teor de anorlita variando entre An36 e 4n35, quartzo estirado,

biotila marrom avermelhada com exsoluções de rutilo e minerais opacos na

clivagem. As relações texturais dos minerais indjcam equilíbrio metamórfico, com

contatos poligonais com a granada e, mais raramente, a biotita mostra-se em

relação de desequilíbrio com a granada.

A granada perfaz cerca de 10% do volume da rocha, tem cor clara ao

microscópio, e contém inclusöes das associações plagioclásio + biotita + carbonato

ou opaco + carbonato + biotita + muscovita. Em geral mostra boas texturas de

equilíbrio, porém não são raras texturas indicando substituição por biotita, reação

esta que necessita da presença de uma fase sólida ou líquido rico em potássio. A

hornblenda é menos comum e associa-se à granada e à biotita, ou é produto da

substiturção de diopsídio, que resta como relíquias na biotita.

As bandas quarlzo{eldspáticas são constituidas quase exclusivamente por

oligoclásio sódico e quartzo em arranjos granoblásticos, de grã grossa, com granada

e biotita ocorrendo subordinadamente.

c) Granulitos básicos

São compostos predominantemente por clinopiroxênio e granada de

granulação grossa dispersos em uma matriz formada por andesina, hornblenda,

ortopiroxênio, ilmenita, magnetita e quadzo. Algumas destas rochas exibem

pseudomorforfos de granada e texturas coronítlcas típicas de descompressão

(Prancha 1 - Fotomicrografia 1).
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As coronas formaram-se ao redor dos crista¡s de granada, separando-a do

clinopiroxênio, e são constituídas por ortopiroxênio e plagioclásio, na maioria das

vezes em texlura simplectítica. Já os pseudomorfos de granada são formados por

plagioclásio, ortopiroxênio, com ou sem magnetita e, em alguns casos, pode restar

granada no núcleo.

Tais texturas são interpretadas como formadas pelas seguintes reações:

(a) Granada + clinopiroxênio + quartzo € anortita + ortopiroxênio

(b) aìmandina + hedenbergiia + 02 4+ magnetita + quartzo + anortila +

ferrossilita

(c)granada + quartzo (} odop¡roxênio + anort¡la

Uma amostra da borda de corpo granulítico (Soc33a) apresenta pronunciada

foliação e intenso reequilíbrio dos minerais em fácies anfibolito.

d) Gnaisses charnockíticos e enderbíticos

São rochas de granulação média a fina, geralmente homogêneas, porém

tipos bandados também ocorrem, dados por leitos de mesossoma intercalados com

leitos de leucossoma quartzo-feldspáticos, indicando que a rocha sofreu antexia

parcial, provavelmente durante o metamorfismo progressivo que anlecedeu o

cisalhamento.

Estes gnaisses caracterizam-se pela composição charnockílica a enderbítica

e pela associação hiperstênio-clinopiroxênio, e apresentam-se intensamenie

deformados em alta temperatura, resultando em texturas blastomiloníticas, devido

ao alto stra¡n dos grãos de plagioclásio, feldspato potássico e piroxênios.

O plagioclásio possui composição variando enire oligoclásio cálcico e

andesina sódica e apresenta um sutil zonamento químico, com enriquecimento em

sódio nas bordas. Já o feldspalo potássico ocorre como porfiroblastos pertílicos ou

ortoclásio granoblástico mais f ino.

O clinopiroxênio tem cor verde-clara, sugerindo composição relativamente rica

em hedenbergita, possui exsoluções de ortopiroxênio e ocorre como podiroblastos

de até 3 mm de comprimento ou como cristais mais finos em paragênese com

ortopiroxênio. O ortopiroxênio tem composição de ferrossilita e apresenta-se mais

raramente como porfiroblastos, os quais exibem, por vezes, lamelas de exsolução

de clinopiroxênio.

A granada pode estar presente neslas rochas como porfiroblastos, sempre se

associados a biotita, plagioclásio e ortopiroxênio.
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Foram analisadas quimicamente nove amostras representativas deste

conjunto de lilotipos, sendo duas de gnaisses charnockíticos, quatro de gnaisses

charnoendebíticos, duas de gnaisses enderbílicos que compöe o mesossoma de um

granulito bandado e uma de um leucossoma quartzo*f eldspático associado aos dois

últimos lilotipos (Prancha 1 - Fotomicrografia 2).

As amostras Soc4SD e Soc46B represenlam os gnaisses charnockílicos,

sendo a primeira um hipertênìo-clinopiroxênio gnaisse com granada, hornblenda e

magnetita (Prancha 1 - Fotomicrografia 3) e a segunda um gnaìsse charnockítico

onde a granada é o principal mineral máfico, ocorrendo em proporções modais de

aproximadamente 5%, com biotita subordinada e com piroxênios presentes apenas

como minerais acessórios, assim como a apatita (Prancha 1 - Fotomicrografia 4).

Denlre os gnaisses charnoenderbíticos, as amostras Soc100 e Soc39,

correspondem a um hiperstênio-clinopiroxênio gnaisse charnoenderbítico rico em

quartzo (- 20 a 25% do volume da rocha), de granulação mais grossa que as demais

amostras, com textura blastomilon itica, com cerca de 15% de biotita (amostra Soc-

39), com hornblenda subordinada e com magnetita, apatita e tilanita como

acessórios (Prancha 1 - Fotomicrografia 5 e 6).

As demais amoslras de rochas charnoenderbíticas analisadas são a Soc 57b,

um clinopiroxênio-hiperstênio gnaisse com granada e magnetita, contendo cerca de

25o/. de minerais máficos, além de apatita e zircão (Prancha 1 - Fotomicrogralia 7),

e a Soc46a, que não possui minerais hidratados e contem, adicionalmente, apatita

zicã,o e titanita como mìnerais acessórios.

e) Granulitos alaskíticos e gnaisses hololeucocráticos

São gnaisses de composiçäo granítica, caracterizados pela ausência ou pela

pouca quantidade de máf icos. Ocorrem intimamente associados a quartzitos e

gnaisses quartzosos, ou intercalados nos gnaisses charnockíticos e nos bioiita

gnaisses.

São constituídos principalmente por quartzo e porfiroblastos de ortoclásio

pertítico eslirados na foliação ou recristalizados, ou como crislais granoblásticos

(Prancha 1 - Fotomicrografia 8), além de oligoclásio antipertítico e,

subordinadamenle, biotiia com exsoluções de rutilo e magnetita.

Ocorrem, mais raramente, reliquias de piroxênio parcialmente substituído por

biotita e minerais opacos, além de iitanita, epídoto, granada e zircäo,

ocasionalmente arredondados e com truncamento do zonamento, sugerindo origem



sed imenta r.

Dentre estas rochas foram analìsadas três amostras com vafiações nos

teores de minerais máficos e quartzo.

f) Sillimanita-granada-biotita gnaisses

Esles gnaisses apresentam proporções variadas de sillimanita, granada e

b¡olita, podendo conter quantidades significativas de grafita. Ocorrem intercalados

em biolita gnaisse e anf ibólio-biotila gnaisse mìgmatíticos e gnaisses charnockíticos

ou tectônicamente intercalados entre os granitos do Complexo Socorro a leste e os

gnaisses charnockítìcos a oeste.

A sillimanita ocorre como cristais prismáticos, por vezes deformados e

reorientados pela foliação milonítica, ou como fibrolita, que se associa ao quattzo

recristalizado nos planos de cisalhamento.

O plagioclásio tem composição de oligoclásio cálcico e, eventualmente, é

antipertítico, com pequeno volume de exsolução de ortoclásio.

A granada é idioblástica e mostra-se em texturas de equilíbrio com os demais

minerais. Porém observam-se, localmente, porfiroblastos com texturas de

desequilíbrio chegando a formar pseudomorfos com até 1 cm de diâmetro,

parcialmente substituídos por biotita, sillimanila e plagioclásio.

g) Milonitos e cataclasitos

Eslas rochas são comuns e em muitos afloramentos pode-se observar uma

gradação entre lilotipos pouco deformados como hornblenda-biot¡la gnaisses

passando para milonitos de granulação média, ainda com porfiroclastos de

feldspatos, anfibólios e quartzo recristalizados gradativamente, passando para

litotipos mais milonitizados até chegar a ultracataclasitos de coloração preta com

foliação penetraliva observada somente nas porções alteradas,

Estas rochas mostram ao microscópio uma malriz muito fina de coloração

marrom escu ro, com porf iroclastos arredondados de feldspato.

Nas rochas mais intensamente deformadas näo se observa a presença de

porfiroclastos, e são compostas exclusivamente por material de grã extremamente

fina, com grãos de diâmetro de aproximadamente 3 pm, cuja identificaçáo é

impossível em microscópio ótico, podendo-se observar localmente pseudotaquilitos

caraclerizados estruluras tÍpicas de fusão por atrito, como finos veios de material

vítreo, oblÍquos à foliação.
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PRANCHA 1

FOTOI\IICROGRAFIA 1 - Granulito lrásìco composto por porfiroblastos de

granadâ, clinopìroxênio, plagioclásio e quartzo, com texturas coroníticas em granada,

típicas de descompressäo composta por orlopiroxènro e plagioclásio envolvendo e

separando-äs do clinopíroxènio (Amostra SoclBlll)

FO-IOMICROGRAFIA 2 - Migmatito de fácies granulito composto por

mesossomâ enderbÍt¡co e leucossoma granítico (amostrãs Soc42b e Soc42c),

FOTOIV lC ROGRAFIA 3 - HiperStênio-clinopiroxènio gnaisse charnockitico com

granada e magnetita (amostra Soc 45D),

FOTOMICROGRAFIA 4 - Gna¡sse charnockít¡co com poffirolrlastos de granada

como pr¡nc¡pål mineral máfico além de hiperstênio e. clinopiroxrinio conro fiinerais

acessórios (amostra Soc46b).

FOI.OMICROGRAFtA 5 - hiperstênío-c[inopiroxênio gnaisse

charnoe¡rderb Íticosquâftzoso, com estrutura blastomilonítica (amostra Soc100).

FOTOM ICROGRAFIA 6 - hornbìenda-hiperstênio-clinopiroxôrrio gnaisse

charnoenderb ítrco quartzoso blastomi¡on ítico (amostra Soc39)

FOTOM ICROGRAFIA 7 - Clinopiroxênio-hiperstênio gnaisse charnoenderbítico

com granada e nlagnetita (arnostra Soc57b)

FOTOMICROGRAFIA I - Granulito alaskitico milonítico, com porfiroclastos

estirados de feldspato pertítico e crista¡s recristalizados dinan'licâmente durante ä

deformaçäo.
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6.2 CoNDrçoES Mernuónflcns

Análises de qu ímìca mineral e os respectivos cálculos geotermobarométricos

das rochas granulíticas de Socorro feitos com o software TWQ (Berman, 1991)

foram realizados por Freitas (2000) e são sumarizados, dísculidos e reavaliados a

seguir, sob uma ótica focada no entendimento das dìferenças segundo os domínios

texturais que condìcionam o zonamento quÍmico dos minerais. As prováveis

implicações tectônicas decorrentes desta reanálise são também disculidas,

Os granulitos básicos são formados por uma assembléia mineral tÍpica de

granulitos de alta pressão, com granada, clinopiroxênio, andesina e quartzo, Em

algumas amostras esta associação apresentam-se parcialmente substituÍda pela

paragênese ortopiroxênio e plagioclásio cálcico, em texluras coroníticas,

caracterizando uma assembléia de granulitos de pressão intermediária, como

definido por Grenn & Ringwood (1967).

A granada das amoslras que apresentam texluras de descompressão

(Socl Ba e 1Bb) mostram um zonamento oscilatório dos elementos quÍmicos

preponderantemente controlados pela temperatura, com um aumento inicial da

razão Fe/Mg e uma poslerior queda, indicando uma dimìnuição inicial da

temperatura, com aumento da relação FelN/g do núcleo em direção às porçÕes

intermediárias dos cristais, e uma posterior inversiro desta relaÇão em direção à

borda do mineral, indicando aumento de temperalura nos eventos melamórifcos

f inais (Fig u ra 6,2a).

O teor de grossulária apresenta um aumento discreto em direção à borda dos

grãos, evìdenciando que a cristalização deste mineral deu-se em equilíbrio com

clinopiroxênro e plagioclásio, em regimes de pressão crescente.

Não se ol¡serva nestas amostras um reequilÍbrio no zonamento do Ca na

granada devido a descompressão. lsto pode ser um indÍcio de que as texluras foram

provocadas principalmente pela reação (3) desmembradas nas reaçÕes (7) e (8) (ver

adiante), onde a molécula almandina ou piropo é consumida em um volume duas

vezes maior que a molécula grossulária, fazendo com que a granada remanescente

näo apresente diminuiçáo no teor de Ca, Já em relaçäo à ausência de reequilíbrio da

razâo FelMg, pode ser devida a um resfriamento rápido ou pelo isolamento da

granada pelo plagioclásio das coronas, impedindo a lroca Fe-Mg com os piroxênios.

O zonamenlo que indica oscilação da temperatura foì observado também no

clinopiroxênio de ambas amostras estudadas, mostrando uma redução inicial na
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relação Fe2+/Vlg e no teor de Al, e um posterior incremento, indicando queda e

subseqüente aumento de temperatura do núcleo em direção a borda (Fig 6,3a),

Já a granada da amostra 18, que não apresenta texturas de descompressào,

apresenta um zonamento químico que é reflexo do reequilíbrio tardio durante o

resfriamento, com aumenlo do teor de Fe e diminuição do teor de Mg e Ca do núcleo

em direção às bordas (Figura 6,2b). Como nesta amostra não houve o

desenvolvimento de coronas na granada, houve então a possibìlidade da troca

efetiva de Fe-Mg com o clinopiroxênio durante o resfriamento e, adicionalmente,

durante a descompressão, o reequilíbrio químico da assembléia mineral das reações

(a) e (5), que consomem preferencialmente a molécula grossulária às moléculas

almandina e piropo, levou ao empobrecimento de Ca em direção às bordas da

granada.

Os piroxênios desta amostra mostram uma lendência distinla das verificadas

nas amostras com texturas de descompressão, com um aumento inicial da razão

Fe2'lMg clo núcleo em direção às porções inlermediárias, o que provavelmenle

representa um resquícìo do metamorfismo progressivo (Figura 6.3b).

Eslas diferenças texturais e de assembléia mineral podem, poÍtanto explicar

os comportamentos distìntos dos zonamentos qu ímicos dos minerais das amostras

SoclBa e lBb em relaçåo à Soc1B.

Nos gnaisses charnockíticos, de forma geral os minerais analisados

mostraram-se quimicamente equilibrados. A granada não apresenla diferença nos

teores de Ca em relação às análises de núcleo e borda, moslrando apenas um leve

aumento da raz.ào FelMg em direção à borda devido ao reequilíbrio tardio durante o

resf rìam en to,

Nos sillimanita-granada-b¡otita gnaisses ol-rserva-se uma assembléia rnineral

consl¡tuída por mineraìs em equìlíbrio, sem zonamentos químicos, mostrando

apenas um leve reequilíbrio da borda da granada causado por resfriamento,

Entretanto, os porfiroblastos ricos em Mg em texluras de desequilíbrìo com o

restante dos minerais da rocha, mostram um zonamento químico com aumenlo

linear e discreto da relação FelMg do núcleo em direção as porções intermediárias

do mineral, com uma queda brusca do componente piropo e com aumento de

espessartita na borda do mineral, indicativo da lroca principalmente entre Mg e Mn

com o restanle da rocha (Figura 6.2c).



Figura 6.2 - a) Zonamento em porfiroblaslo de granada em granulito básico da
amostra SoclBb, com texturas de descompressão, indicando a preservação do
registro químico do metamorfismo progressivo. b) Zonamento em granada de
granulito básico da amoslra Soc1B, sem texturas de descompressão, mostrando o
reequilíbrio durante o metamorfismo regressivo. c) Zonamento em porfiroblasto de
granada de sillimaniia-granada-biotita gnaisse com núcleo e porções intermediárias
em desequilíbrio químico com o reslante da rocha.

As condições metamórficas do pico bárico, foram obtidas através do cálculo

geotermobarométrico de análises de núcleo de granada, olinopiroxênio, e

plagioclásio da matriz dos granulitos básicos com texturas de descompressão, 13,8

e 13 kbar a temperaturas enlre 780 e 810 aC,
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Figura 6,3 - a) Zonamento químico de porfiroblasto de clinopiroxênio da amostra
Socl Bb moslrando variação qu ímica com queda inicial e posterior aumento de Al e
Fez', podenclo ref letir oscilação de temperatura. b) zonamento em clinopiroxênio cla
amostra Socl B mostranclo aumenlo poster¡or diminuição do teor de Fe2* podendo
refletir um reequilíbrio parcial devido ao resfriamento,

A amostra de granulito básico sem texturas de descompressäo, representada

pela amostra 18, apresentou condições metamórf icas de pressão mais brandas e

temperatura superior às obtidas na rocha anterior com a mesma assembléia mineral,

com valores entre 10 e 12,5 kbar a temperaturas entre 830 e 870 aC, obtidas no

TWQ. As condições metamórficas obtidas pelas reaçöes 4,5 e 6, interpreladas

como representantes do pico térmico do metamorfìsmo, são:

lvg so Bo -' Fe'' Mg so Bo 70 
' Fet



granada + quartzo ë ortoprroxênio + anortita (3)

diopsídio + anortita <+ piropo + grossulária + quartzo (4)

hedenbergita + anortita <+ almandina + grossulária + quartzo (5)

diopsídio-È almandina ê hedenbergita + piropo (6)

As condições de pressão e temperatura da descompressão reglstrada nos

granulilos básicos foram obtidas pelo cálculo de duas associações minerais, da

borda de granada em contalo com as coronas com ortopiroxênio e plagioclásio

simplectítico das mesmas além de associações mìnerais presentes em

pseudomorfos de granada, gerando valores entre 710 e 790 eC, a pressões enlre 7 ,4

e 8,1 kbar.

Ao contrário dos cálculos das associações dos pseudomorfos, a maioria das

associações coroníticas mostraram desequilíbrio entre as reações dos membros

magnesianos e ferrosos, quando utilizado o componente Al-ortopiroxênlo, que

representa a solubilidade de AlzOs (ortocorindo) em ortopiroxênio. Este desequilíbrio

é provocado pela superestimação da pressão pela reação (10).

Entretanto a utilização do componenle Al-ortopiroxe nio, possibilita o cálculo

das reações (9) (10) e (1 1), que promovem trocas tsche rmackíticas no ortopiroxênio,

mostrou-se válida, tendo em visla a maior confiabilidade da re ação (1 1) em

detrimento à (10), segundo Aranovich & Berman (1997), devido à maior variação de

entalpia e entropia da primeira.

enstalita + anortita cl grossulária + piropo + quartzo (7)

ferrossilita + anortita e grossulária + almandina + quartzo (B)

anortita Þ quartzo + grossulária + Al-ortopiroxênio (9)

Al-ortopiroxênio + enstalila <T piropo (10)

Al-ortopiroxênio + ferrossilrta <+ almandina (1 1)

enstatita + almandina cr ferrossilita + piropo (12)
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Porém o que condìciona o equilíbrio ou desequilíbrio dos membros

magnesianos e ferrosos nos cálculos com o TWQ é a razáo FelMg da granada, que

na associação 18bc1b apresenta maior teor de molécula piropo, fazendo com que o

equilíbrio (10) seja deslocado para o campo de maior pressão. Em outras palavras, a
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partição do ferro e do magnésio entre a grarrada e o ortopiroxênio está em

desequilÍbrio com a quantidade de alumínio no ortopiroxênio, o que pode ser

explicado pela maior velocidade de difusão intracristalina do ferro e do magnésio na

granada, que a difusão intercrislalina dos mesmos elementos entre ortopiroxênio e

granada. A difusão intracr¡stalina, ao conlráno da intercrìslalina, enriquece a borda

da granada em magnésìo através da troca do ferro com o núcleo deste mineral,

Os gnaisses charnockítos são caracterizados principalmente pela paragênese

clinop iroxên io-ortopiroxê n io-plag ioclás io-quartzo, podendo ocorrer ainda granada e

hornblenda.

A presença de granada nestas rochas se dá pela sua composição rica em

ferro, estando esle mineral em paragénese apenas com o orlopiroxênio.

A ausência cJa assocìação granada, clinopiroxênio e plagioclásio moslra

condições báricas mais amenas que as registradas nos granulitos máficos, o que foì

confirmado pela geotermobarometria da associação granada-orlopiroxênio

plagioclásio, cujos cálculos indicaram condições metamórficas ao redor de 770 aÇ e

8,5 kbar, por meio das reações (Z), (e) e (g).

Nota-se nestes cálculos um desequilíbrio entre as reações 7, B e 10 com as

reações 9 e 11, gerado pela baixa atividade do componente Al-ortopiroxcnio,

indicando que o pico térmico deslas rochas não foi murto superior a estas condiçoes,

pois caso contrário o componente Al-orlopìroxênio estaria em excesso tendo em

vista que o alumínio possui taxa de difusão extremamente lenla no ortopiroxênio.

Cálcu los da associação clinopiroxê n io-p lag ioclásio-o rtop iroxên io

confirmaram estas condições metamórficas para as rochas da série charnockítica,

resultando em valores de temperatura em tolno de 790 oC, a pressÕes em torno de

7,5 kbar, através das reações (13), (1a) e (15).

anortrta r ferrossilita ö quartzo + hedenbergita + Al-ortopiroxênio (13)

anortita + enstatita <+ quartzo + diopsÍdìo + Al-ortopiroxênio (14)

diopsídio + ferrossilita e> enslatita + hedenbergila (15)

Outros lìtotipos relevantes na definição das condições de metamórfismo säo

gnaisses com silìimanita, cujo princìpal tipo petrográfico é o sillimanita-granada,

biotita gnaisse com graf ¡ta.

As condições metamórficas destas rochas moslraram um regime bárico

dislinto, caracterizado por pressão relalivamente baixa (3,4 e 3,8 kbar a 660 e 68Oq



41

C), dada pelos cálculos da associação granada-plagìoclásio-biotita-sillimanita-

quartzo.

A trajelória dos litotipos do Su Íle Metamórf ica N/lostardas apresenta registros

texturais e quÍmicos nos granulitos básicos, mostrando trajetória metamórfico no

campo P-T com sentido horárlo.

A parte preservada desta trajetória indica que as rochas da região foram

metamorfisadas em um regime de alla pressão, com o pico bárico ocorrendo na

lransição entre as fácìes granulito e eclogito. Posteriormente foi atingido o pico

térmico, em condições compatíveis com a fácies granulito, seguida por uma

descompressão aproximadamente isotérmica e de resfriamento em condições de

pressão relativamente baixa.

lndicações sobre o metamorfismo progressivo são registradas pelos minerais

inclusos na granada, com reg¡stro da evolução na fácies anfiboljto, alcançando as

condições de alta pressão enlre as fácies granulito e eclogito.

O aquecimento registrado durante o inÍcio a descompressão, aliado ao

zonamento químico da granada observado nas amostras I Ba e 1Bb, sâo

concordantes com o observado por O'Brien & Rötzler (2003) nos granulitos de alta

pressão o de tomperalura jnlermediária, que foram interpretados como resultado de

um evento tectôn¡co rápido que provocou a subdução destas rochas da base da

crosta, ou a um espessamenlo crustal, Os autores apresentam ainda um terceiro

modelo, menos comum, onde tal situação poderia ocorrer numa crosta antiga

espessada, onde a produção radiogênica de calor diminuiu com o tempo, permitindo

a dimìnuição do gradienle geotérmico, e a obtenção das condições de pressão e

temperatura dos granulitos de alta pressão e temperatura moderada, sendo este

modelo cornpalível com o caráTer políciclico do ierreno estudado.

A descompressão isotermal está geneticamente ligada à evolução da Zona de

Cisalhamento de Socorro, durante os estágios iniciais do evento de cisalhamenlo

tangencial de baixo ângulo, bem regislrado nas rochas charnockíticas, que provocou

a sobreposição dos gnaisses do Grupo Amparo pelas rochas granulíticas da SMM.

Este evento deve ter proporcionado um rápido soerguimento e denudação tectonica,

o que não ocorreria em um processo de denudação puramente erosivo.

A geração dos gnaisses charnockíticos ocorreu no mesmo nível crustal em

que os granulitos básicos foram lançados pelos estágios iniciais da ZCS com uma

deformação de baixo ângulo, que posteriormente gradou para um cisalhamenlo

transpressivo dextrógiro com foliação com mergulhos com ângulo médio,
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reequil¡brando posteriormente parte destas rochas granulíticas em fácies anfibolito.

Já os siìlimanita-granada gnaisses mostram condìções metamórficas distintas, de

baixa pressão, o que aliado às texturas de subsliluição da granada, sugere um

reequilíbrio assocìado à colocação dos granitóìdes do Complexo de Socorro.

A trajetória aquì definida apresenta um estágio inicial de alla pressão, com

pico bárico na lransiçäo entre as fácies granulilo e eclogilo, este estágio sugere uma

anomalia geotérmica típica de encurtamento crustal em estág¡os iniciais antes da

recuperação das isotermas (Figura 6.4). O evento descompressivo foi acompanhado

por uma grande anomalia geotérmìca, tendo promovido rápida exumação, com um

pequeno aquecimento nos estágìos inicìais e, poster¡ormente, seguiu-se um

resfriamento sob um regime com gradiente geotérmico alto, evidenciado pela

pressão relativamente baixa comparada à temperatura, oblidos pelos cálcr-rlos

geotermobarornétricos do gnaisse com sillimanita e das assembléias com anfibólio.

Esta característica de temperatura alla em relação ao nível cruslal a partir da

descompressão, indica regìme de alto fluxo térmico, o que sugere correlação deste

estágio metamórfico com eventos ígneos que culminaram com o magmatismo

granítico do Complexo Granilico de Socorro.

Figura 6.4 * Trajetória metamórfica
Mostardas, comparada com geoterma
Spear (1995)

6.3 AsPEcros GeoouÍ¡¡rcos

Granulitos Máficos

Grt-Hb-Pl-Olz
Ìnc usões cÛ1 granada (condlclions pró-pico)

Grl-Cpx-Pl-Q12 (matriz)

A Amostra(18) sem toxturas do doscornprôssão

No estudo do quimismo das rochas da Suíte Metamórfica lVlostardas (SIVM) e

do Grupo Amparo (GA) foram utilizadas 25 análises feitas ACTLABS, 19 compiladas

)< Amostras ('18â c 1Bb) com lcxtura dc

Grt'Opx-Pl-Qtz
O Asscmblóia mi¡crâ cJ¿ì cicscomprcssaìo

Grt-Hb'Pl-Qtz
'j' asscmblóiâ m ncr¿ìl rclrofiìolâmófica

Gnaisses Charnockíticos

Q Grl-Opx-Pl-Olz, Cpx-Opx Pla Qlz, Grì-8

horária das rochas da Suíte Metamórfica
de crosta continental eslável calculada por
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de Grossi Sad el a/. (1983) e 30 compiladas de Basei ef a/, (1986). A legenda dos

símbolos ulilizados e anáìises encontram-se no anexo L

No diagrama de classif icação da IUGS (Streckeisen, 1976) elaborado com

mineraìs normativos (CIPW), as rochas de alto grau metamórf ico apresentam

composições varìando de jotunito/mangerìto a charnoende rbito/charn ockilo (Figura

6.5a). Esta variação sistemática pode ser atribuída a protólitos magmáticos

cogenéticos pobres em sílica, mas quando são considerados os teores dos

elementos terras raras destas rochas observam-se dois grupos distintos, que serão

discutidos a seguir. Nota-se, entretanto, que o leucossoma dos granulilos são de

charnoenderbito mais rico em sílica, o que sugere que, princìpalmente a sílica e

subordinadamente o potássio, podem ter sido exlraídos das rochas durante a

migmatização que precedeu o evento de metamorfismo de alto grau.

No mesmo diagrama nota-se que os granulilos alaskíticos apresentam

composição de charnockito a charn oe nderbito, mesmo que seja muito rara a

presença de ortopiroxênio nestas rochas, semelhanle ao gnaisse da SMM, o que

pode ser indicativo que uma origem ígnea para estas rochas, que representariam os

produtos de um maior grau de diferenciação magmática. Entretanto, estas rochas

apresentam-se associadas e com intercalações de quartzitos e rochas

calcioss ílicáticas e sua lendência química alinha-se com a do sillimanita-granada-

biolita gnaisse, o que, em conjunto, favorece a interpretação feìta por Juliani (1983)

destas rochas serem paraderivadas.

As composições dos ortognaisses do Grupo Amparo (Seqüência l)

apresentam tendência diferenciada relativamenle às rochas da Suíte Metamórfica

lVlostardas, com maior enriquecimento em sílica nos produtos mais dÍferenciados

(Figura 6.5b). Esta tendência alinha-se muito bem com a dos gnaisses

intermediários pertencentes à seqüência vulcanossedimentar do Grupo ltapira

(Sequencia ll), estudados por Basei el ai. (1986).

No diagrama de classif icação de rochas graníticas de Baker (1979), baseado

nos teores de Ab-An-Or normativos (Figura 6.6), pode ser observado que as rochas

de alto grau apresentam composiçóes granílicas a tonalíticas, correspondendo então

a lermos charnockíticos, charnoe nde rb íticos e enderbíticos. Neste diagrama as

tendências geoquímicas dos granulitos alaskÍticos não se alinha com a evoluçào

magmática dos demais granulitos, reforçando a interpretação de tratarem-se de

metassed im entos.



Figura 6.5 * Classificação normativa das amostras da Suíte Metamórfica Mostardas
(a) e do Grupo Amparo (b).

A petrografia indica que a variação dos teores de minerais máficos independe

dos teores de plagioclásio e de feldspato potássico, o que sugere ter havido

extração dos elementos mais incompatíveis durante a fusão parcial e o

metamorfismo de alto grau. Os resultados analíticos parecem reforçar esta hipótese,

uma vez que o gnaisse charnockÍtico (amostra Soc45d) possui apenas 57,9% de

SiO2 e a amostra 100, referente a um charnoenderbito contem 61 ,9% de SiOz,

mostrando que pode ter havido uma eficiente segregação de quartzo ou mobilidade

de SiOz durante o metamorfismo de alto grau e a deformação a ele associada, ou

ainda durante a migmatização prévia ao desenvolvimento do metamorfismo da

fácies granulito.

I

Figura 6.6 - Classificação normativa das amostras da Suíte Metamórfica Mostardas
(A) e Grupo Amparo (B).
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Esta falta de correlação entre os teores de quartzo e as proporçöes entre os

feldspatos, pode ser visualizada nos diagramas da Figura 6.7, onde algumas

amostras de charnockito e enderbito mostram Lrma correlaçâo jnversa ao esperado

em rochas formadas por processos de diferenciação ígnea.

Figura 6.7 - Correlaçäo entre minerais normativos, a esquerda, quartzo (Q) e
ortoclásio (Or) inversamente proporcional, a direita relação proporcional entre
quartzo anortita (An).

No diagrama AFM (Figura 6.8) de lrvine & Baragar (1971), as rochas básicas

e intermediárias do Grupo Amparo (GA) são classificadas como cálcio-alcalinas.

Estas rochas fazem parte da seqüênc¡a vulcanossedimentar do Grupo ltapira e

parecem ser distintas da evoluçäo cálcio-alcalina dos ortognaisses. As demais

rochas básicas säo de evolução tholeítica e foram interpretadas por Basei ef a/.

(1986) como geradas em ambiente continental. Já as rochas básicas de alto grau da

Suíte Metamórfica Mostardas (SMM) constituem uma série tholeítica, com tendência

de enriquecimento em ferro diferenciada das suas similares do Grupo Amparo. As

rochas gnáissicas, migmatíticas e granulíticas ácidas a intermediárias de ambas

unidades definem séries cálcio-alcalinas e há uma leve tendência de maior

enriquecimento relativo em magnésìo nas rochas do Grupo Amparo. Entretanto,

várias das amostras de ambas unidades mostram-se variavelmente cisalhadas e,

parte destas tendências podem ser devidas aos processos hidrotermais associados

às zonas de cisalhamento.

As tendências levemente alcalinas das rochas da SMM e maìs subalcalinas

das rochas do GA podem ser vistas no diagrama sílica yersus álcalis (Figura 6.9) de

lrvine & Baragar (1971). A tendência mais alcalina observada em alguns dos

gnaisses charnockíticos pode relacionar-se à segregação de quartzo durante o

metamorfismo de alto grau. Os granulitos básicos reequilibrados na fácies anfibolito

10
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durante o cisalhamento de baixo ângulo são relativamente enriquecidos em sílica,

alcançando composiçöes intermediárias. Já as rochas básicas do GA apresentam

teores mais elevados em álcalis, compatível com os gnaisses intermediários da

seqüência vulcânica do Grupo ltapira.

FeOt

Na2O+K2O

Figura 6.8 - Diagrama AFM das amostras da Suíte Metamórfica Mostardas (A) e do
Grupo Amparo (B).

Os milonitos estão mais enriquecidos em álcalis e sílica, distinguindo-se das

demais rochas metamórficas ácidas, o que indica fortes atividades

hidrotermais-metassomáticas nas zonas de cisalhamento.

No diagrama do índice cálcio-álcalis (Figura 6.10) de Brown (1982), as rochas

ácidas de ambas unidades apresentam tendências tipicamente cálcio-alcalinas e,

parte das rochas de composições intermediárias e básicas do GA, alinham-se com a

tendência cálcio-alcalina, mas as rochas básicas ricas em ferro apresentam

composições mais cálcicas e tholeíticas, tal qual as da SMM. Nota-se ainda o forte

enriquecimento em sílica e em álcalis nas rochas cisalhadas da SMM, o que pode

ser atribuído ao hidrotermalismo nas zonas de cisalhamento, bem como o

enriquecimento em sílica e empobrecimento em cálcio dos granulitos alaskíticos.

Estes granulitos agrupam-se com o gnaisse metapelítico, sugerindo tratar-se de

metassedimentos feldspáticos e não de diferenciados sieníticos, como considerado

por alguns autores.

Algumas amostras de gnaisses charnockíticos mostram, relativamente às

rochas do GA, menor enriquecimento em HREE (Figura 6.11a) e anomalias

negativas ou positivas de Eu. Este padrão geoquímico pode ser devido à atuação de
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diferentes processos de fracionamento magmático, de cristalização fracionada ou

variações na fugacidade de oxigênio durante a concentração residual de plagioclásio

na geraçäo da série charnockítica. Alternativamente, podem ser devidos à extração

de plagioclásio nos processo anatético que precederam o metamorfismo de fácies

granulito, como sugerido pelo padrão do neossoma (representado em cor rosa) e do

charnockito holeucocrático. Esta alternativa parece ser a mais provável, uma vez

que não há correlação entre os dois padrões e os litotipos.
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Figura 6.9 - Diagrama de SiOz versus álcalis das amostras da Suíte Metamórfica
Mostardas (à esquerda) e do Grupo Amparo (à direita).

O hornblenda-biotita gnaisse que faz parte da SMM (círculos vermelhos da

Figura 6.11b) possui um padrão semelhante aos charnoenderbitos e charnockitos,

com anomalia negativa de Eu, sugerindo que não houve variações significativas no

conteúdo de REE durante o metamorfismo em fácies anfibolito. Os padrões dos

granulitos alaskíticos são também semelhantes aos dos litotipos com anomalia

positiva de Eu, mas diferenciam-se deles por apresentarem anomalias positivas ou

negativas de Ce, e maiores teores de HREE, reforçando as interpretações sobre

uma origem sedimentar e não ígnea. Neste contexto, deve ser notado que o padrão

do leucossoma difere completamente do padrão dos granulitos alaskíticos, indicando

diferentes processos genéticos entre ambos conjuntos.

Os ortognaisses do GA apresentam-se relativamente enriquecidos em LREE,

mas uma das amostras mostra-se menos enriquecida em HREE (Figura 6.11c),

sugerindo diferentes processos de fracionamento e/ou de fusão parcial na geração

destas rochas, com participação de minerais como a granada e o anfibólio. A

anomalia negativa de európio indica fracionamento de plagioclásio também, mas a

pouca quantidade de amostras não permite interpretação mais detalhada dos
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processos petrogenéticos.
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Figura 6.10 - Diagrama do índice cálcio-álcalis versus SiOz das amostras da Suíte
Metamórfica Mostardas (à esquerda) e do Grupo Amparo (à direita).
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Figura 6.11 - Diagrama de REE das rochas ortoderivadas da SMM (a), granulitos
alaskíticos e biotita gnaisses (b) e gnaisses do Grupo Amaparo (c).

A série charnockítica divide-se em dois subgrupos, um deles, composto por

gna¡sses charnockíticos a mangeríticos, com anomalias positivas de Eu (Sm/Eu =

0,6-0,8, normal¡zado pelo condrito C1), e outro, composto por gnaísses

charnoenderbíticos a jotuníticos, com anomalia negativa de Eu (Sm/Eu = 1,5-1,9),

além de exibirem uma menor tendência de enriquecimento em LREE.

Este comportamento pode ter sido causado por diferenciação magmática

acompanhada por mistura de magmas ou variaçöes na f62 durante a cristalizaçäo,

ou por anatexia das rochas diferenciadas durante o evento metamórfico sobreposto

à diferenciaçäo ígnea. Esta alternativa mostra-se mais plausível, uma vez que não

há uma relação direta entre os subgrupos e os litotipos, o que é também indicado

pela falta de correlação entre os teores de minerais máficos e quartzo com

plagioclásio e feldspato potássico nos gnaisses de alto grau. Neste processo de

anatexia durante o pico metamórfico, tanto feldspato potássico quanto o plagioclásio,
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dependendo da composição da rocha, seriam concentrados no fundido, o que

explicaria a tendência mais diferenciada do sub-grupo com anomalia positiva de Eu

e melhor ilustrada na Figura 6.12 pelo compoftamento do neossoma, representado

pela cor rosa, com anomalia positiva de Eu e o leucossoma e o paleossoma

(representados pela cor azul) da mesma amostra mostrarem anomalias negativas.
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Figura 6.12 - Diagrama de elementos terras raras, onde os gnaisses charnockíticos
exibem anomalias negativas (enderbitos 42A e 42A, charnoenderbito 100E e
charnockito 39E), a esquerda, e a direita as amostras com anomalia positiva de Eu
(charnoenderbitos 464 e 578, charnockitos 45D e 468),

O charnockito hololeucocrático da amostra Soc46b distingue-se dos demais

litotipos pelo enriquecimento nos HREE, menos incompatíveis que os LREE. Este

comportamento atípico pode estar relacionado à presença de porfiroblastos de

granada que ocorre como principal mineral máfico na rocha, entretanto este mineral

possui anomalia negativa de Eu pois possui Kd (mineral/fundido) . 0 para o Eu3* não

sendo portanto um comportamento ocasionado unicamente por problema de

amostragem devido a granulação da granada.

Uma vez que os granulitos da SMM e os oftognaisses do GA mostram

afinidades geoquímicas com protólitos ígneos fracionados, as análises foram

estudadas quanto ao possível ambiente tectônico de formação.

No diagrama de Maniar & Piccoli (1989) os granulitos da SMM são

classificados como metaluminosos (Figura 6.13). Já os milonitos e o hornblenda-

biotita gnaisse mostram-se com tendência peraluminosa, devido provavelmente a

perda de álcalis durante a deformaçäo.

Os diagramas de Pearce et al. (1984) não permitem uma definição conclusiva

da origem dos protólitos dos granulitos (Figura 6.14), pois o diagrama Y-Nb indica

que teriam sido formados em arcos vulcânicos ou sin-colisionais, com gradaçäo para
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orogênico, e o diagrama Rb-Y+Nb, indica origem em

para ambiente intraplaca.
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Figura 6.13 - índices ACNK e ANK das rochas ortoderivadas da SMM.

50

arco vulcânico com gradação

r 000

t00

ACNK

þ
z

t0

./
t"t ,,'

1000 2000

Figura 6,14 - Diagramas de separação dos ambientes
rochas graníticas, segundo Pearce et al. (1984), rochas
GA a direita.

A origem pré-colisional a possivelmente tardi-orogênica dos protólitos dos

granulitos são também indicadas no diagrama de Batchelor & Bowden (1985). Já o
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hornblenda-biotiia gnaisse e as duas amostras de ortognaisses do GA indicam uma

origem sin-colisional (Figura 6.1 5),

Segundo os diagramas de Fe-Mg e Fe+Mg-Ca de Maniar & Piccoli (1989),

estas rochas teriam sido formadas, respectivamente, em ambiente orogênico

relacionado a subducção e arco magmático continental ou oceânico e ou em

ambiente de colisäo continental, reforçando as interpretações feitas anteriormente.
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Figura 6.15 - Diagramas de discriminaçäo dos ambientes tectônicos de formação da
rochas graníticas da SMM a esquerda e do GA a direita, segundo Batchelor &
Bowden (1985).

Quando considerados os teores de Rb-Hf-Ta (Harris ef a/., 1986), as

características de formaçäo em arcos vulcânicos sâo mantidas, mas os baixos

teores de Rb sugerindo ambiente intraplacas, em detrimento ao ambiente sin-

colisional ou de arco vulcânico (Figura 6.16), Entretanto tal comportamento pode

também ser explicado pela extração deste elemento durante os processos de fusão

parcial e granulitização.

As rochas básicas da SMM, segundo o diagrama de Pearce & Cann (1973)

representariam antigos basaltos oceânicos semelhantes a MORB, assim como parte

das rochas do GA (Figura 6.17). Nota-se, entretanto, que a maioria das amostras do

GA tendem a ter características cálcio-alca linas de basaltos intraplaca, sugerindo a

existência de dois conjuntos de rochas básicas, tal qual discutido por Basei ef a/.

(1986). Por ouro lado, devido aos teores relativamente de baixos de Mg e altos de

Fe, quase todas amostras tendem a adquirir características de basaltos continentais

no diagrama de Pearce et al. (1977).

Segundo Rollison (1993), deve ser considerada a mobilidade dos elementos

durante o metamorfismo na análise da geoquímica dos metabasitos de mais alto

grau, o que pode provocar o deslocamento das rochas entre diversos campos em
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diagramas discriminantes, como parecer ser o caso aqui analisado. Entretanto,

considerando as tendências definidas no diagrama AFM, estas variaçöes podem ter

sido provocadas por diferenciação magmática tholeitica, onde os termos mais

evoluídos são mais ricos em Fe, impossibilitando o uso de determinados diagramas,

devido aos pressupostos utilizados na sua confecção.

Figura 6.16 - Diagrama de ambientes tectônicos de formação de rochas graníticas,
segundo Harris et al. (1986).

Assim, o uso de vários diagramas é sempre recomendado, quando os

processos petrogenéticos não estão claramente estabelecidos por outros métodos.

A aplicação do diagrama TiOz-KzO-PzOs de Pearce et al. (1975), neste contexto,

indica predominância de termos oceânicos para as rochas da SMM e para maioria

das amostras do GA, mas a riqueza em Mn, característica das rochas da região de

Socorro, onde a presença de gonditos é muito comum, desloca as análises para os

campos de basaltos cálcio-alcalinos e para arcos de ilha, quando consideradas os

teores de TiOz, MnO e PzOs de Mullen (1983) (Figura 6.18).

As normalizaçÕes dos REE segundo o N-MORB e o E-MORB podem ser

vistas na Figura 6.20. Duas das amostras da SMM apresentam padräo plano, típico

de basaltos meso-oceânicos gerados pela fusão parcial de manto enriquecido e

duas delas possuem LREE empobrecidos, padräo este típico de alterações de fundo

oceânico, inclusive apresentando uma delas uma leve anomalia negativa de Ce.

Este padrão é idêntico ao observado no metabasito do GA, sugerindo que parte das

básicas deste Grupo foram formadas em fundo oceânico.
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Figura 6.17 - Diagramas discriminantes de ambiente tectônico de formação de
rochas básicas, onde: (A) tholeítos de arco de ilha, (B) MORB, tholeítos de arco de
ilha e basaltos cálcio-alcalinos, (C) basaltos cálcio-alcalinos, (D) basaltos intraplaca,
(1) basaltos de ilhas oceânicas de limites distensivos, (2) orogênico, (3) MORB, (4)
ilhas oceânicas e (5) continental.
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Figura 6.18 - Diagramas discriminantes de ambiente tectonico de formação de
rochas básicas.

Quando säo considerados os teores de Ti, Zr eY, que säo relativamente mais

imóveis que o K, Mn e Fe, as características oceânicas com variaçöes entre basaltos

de arco de ilha e cadeia meso oceânica, são mantidas, como pode ser observado na

Figura 6.19.

As amostras mais enriquecidas LREE (Soc33a e 33b) mostram-se mais

enriquecidas em sílica e em elementos incompatíveis. Estas são da borda de um

corpo granulítico cisalhado na zona de empurrão, sendo que a primeira encontra-se

reequilibrada na fácies anfibolito, o que permite interpretar, alternativamente, que o

padrão de MORB sem alteração de fundo oceânico, pode ser devido às alteraçöes
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hidrotermais-metassomáticas associadas à Zona de Cisalhamento de Socorro. O

mesmo raciocínio aplica-se à normalização pelo N-MORB, onde haveria, neste caso,

basaltos oceânicos sem alteraçöes de fundo oceâlrico, enriquecidos ern LEE durante

a deformação.
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Figura 6. 19 - Diagramas discriminantes de ambiente tectônico
rochas básicas de Pearce & Norry (1979) e Pearce & Can (1973).

A única amostra de anfibolito analisado, de composiçáo química compatível

com as rochas básicas tholeíticas do GA, possui típico padräo de MORB, reforçando

a hipótese da existência de diferentes eventos de magmatismo básico, relacionado à

seqùênc¡a vulcanossedimentar e a d¡ques.

Nos diagramas de elementos incompatíveis (Figura 6.21), com amostras

normalizadas pelo condrito (Thompson, 1982), ocone um maior enriquecimento em

elementos LILE, Th, Rb e Ta, além dos LREE, La e Ce. Os granulitos reequilibrados

na fácies anfibolito (33a e 33b) mostram também pouco enriquec¡mento em Sr e a
amostra 53, apesar de não reequilibrada apresenta semelhanças com estas, como o

pronunciado enriquecimento em Ta e o empobrecimento em Sr, sugerindo que estas

anomalias não se tratam de modificações ocorridas durante o metamorfismo.

Quando normalizadas pelo MORB de Pearce (1983), observa-se um aumento

progressivo em direçäo aos elementos mais incompatíveis entre os Rb, Ba, Th e Ta

e fortes empobrecìmentos em Cr e Ni, com exceção da amostra 18e, indicando,

provavelmente, um processo de fracionamento de olivina, espinélio e clinopiroxênio,

como sugere Wilson (1989).

O anfibolito do GA, representado pela amostra Soc24b apresenta forte

enriquecimento em Ba, Rb, K, o que pode ser explicado pela entrada destes

elementos durante a hidratação e metamorfismo em fácies anfibolito, tratam-se de
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Figura 6.20 - Padrões de terras raras para os metabasitos da SMM e do GA.
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Figura 6.21 - Diagrama de elementos incompatíveis normalizados pelo condrito de
Thompson (1982) e pelo MORB de Pearce (1983).

6.4. DrscussöES

O conjunto dos dados geoquímicos parece indicar a existência de três

seqüências de rochas ácidas a intermediárias de médio a alto grau metamórfico e

três conjuntos de rochas básicas, dois oceânicos e um continental, com claras

distinções entre os litotipos da Suíte Metamórfica Mostardas e do Grupo Amparo.

lsto sugere origens distintas para ambas unidades geológicas, sendo, portanto, mais

adequada a sua divisão em diferentes unidades litoestratigráficas.

As rochas básicas da SMM säo semelhantes a basaltos de cadeias

mesoceâncias (N-MORB), com algumas amostras com padrão E-MORB, devido

provavelmente ao enriquecimento de elementos incompatíveis por contaminação de

leucossomas, formados durante processos de fusão parcial incipiente, que

ocorreram no metamorfismo progressivo, além de um metassomatismo presente nas
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rochas deformadas e retrometamorf isadas

As rochas da série charnockítica da Suíte lvletamórfica Mostardas pertencem

a uma série t¡picamente cálcio-alcalina e foram, provavelmenle, geradas em

ambiente de arco vulcânico de ambientes colisionais, cujo magmalismo evoluru,

possivelmenle, para ambientes de intraplaca em períodos tardios a pós-colìsìonais,

Neste contexto, as rochas básicas e os metassedimentos manganesíferos

(gonditos), feldspáticos (granulitos alaskíticos), quartzosos e aluminosos (gnaisses

com silìmanila) de allo grau metamórlico devem representar restos de uma

seqüência oceânica incorporada ao continente em uma zona de subduçào,

juntamente com o arco vulcânico. Estes resultados estão em acordo com as

deduções decorrentes da análise do metamorfismo, que indicam que a Zona de

Cisalhamento de Socorro é o produto fìnal de uma colisão continental.

Em algumas rochas da série charnockítica, o intenso cisalhamento e o

metamorfismo progressivo, mais especificamente os processos de anatexia que

precederam o metamorfismo granulÍtico, alteraram signif icantemente o quimismo das

rochas, tanto para elementos maiores, quanto para elementos lraço e menores,

mascarando parcialmente os processos de diferenciação magmática e gerando por

vezes um caráler mais alcalino para algumas rochas, devido a segregação de silica.

A geoquímica mostra que os orlognaisses do Grupo Amparo são diferentes

das rochas da Su íle Melamórf ica Mostardas e gerados em ambiente de arcos

vulcânicos e intraplaca. A segunda série de rochas gnáissico mjgmatíticas é dislinta

dos ortognaisses e pode considerada como produlo do melamorfismo de uma

seqüência vulcanossedimentar, como caracterizado por Basei et a/. (1986) para o

rochas do Grupo ltapira. Dois conjuntos de rochas básicas, alérn dos encraves

básicos são identificados, um correspondendo a tholeíitos oceânicos, provavelmente

hidrotermalizados, e outro a rochas cálcio-alcaljnas continentais, cuja tendência

evolutiva é concordante com as rochas granÍticas e tronjhemíticas cálcio-alcalin as,

Os tholeítos oceânicos parecem relacionar-se ao Grupo Amparo, enquanto que o

Grupo ltapira deve representar uma seqüência vu lcanossedimentar continentaj

depositada sobre o embasamenlo gnáissico migmatílico arqueano cio Grupo

Amparo.

5t-)
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7 coNDrçÕES p-T DAS RocHAS DE ALTo E MÉDro cRAU MErAMóRnco
oe cnMeuí - Mc

A região de Cambuí é geologicamente formada por rochas metamórficas das

fácies anfibolilo alto e granulito distribuídas na borda leste do batólito granítico do

Complexo de Socorro, pertencente à Suíte Bragança Paulista (Campos Neto ef a/..

1984). As rochas metamórf icas são consideradas como pertencentes ao Complexo

Piracaia (Morais et al., 1999), ou ltapira (Ebert, 1968), que mais ao sul e a leste faz

contato com as rochas do Complexo Paraisópolis, e a norte com as unidades

supracruslaís da Faixa Alto Rio Grande.

Esta área foì escolhida para estas pesquisas por possibilitar a correlação do

metamorfismo de alto grau com o evento que gerou as granulít¡cas de Socorro,

situadas na borda oeste do Complexo de Socorro, assim de sua relação com o

magmatismo granítico.

O arcabouço estrutural da região é condicionado pela Zona de Cisalhamento

de Exlrema (ou Joanópolis) de caráter direcional dextrógiro, cuja expressão

topográfica é evidenciada pela instalação de drenagens em vales retilíneos,

contÍnuos, de orientação NNE onde fo¡ instalada a rodovia Fernão Dias.

Litologicamente a área é dominada por migmatitos com estruturas e

composições diversas, destacando-se os paraderivados associados a sillimanita-

granada gnaisses e biotita-sillimanita-granada gnaisses e os ortoderivados, com

mesossomas granulílicos, leucossomas graníticos e melanossomas com

hornblenda. Também estáo presentes migmalitos aluminosos com leucossomas

granílicos e melanossomas compostos por biotita e granada, charnockitos ígneos

deformados e parcialmente descharnockitizados, que resultam em granitos foliados

e, mais restritamente, gnaisses charnockíticos intercalados nos migmatitos, como

pode ser visto no mapa geológico (AnexolV).

Ocorrem também granitóides diversos, que formam pequenos corpos,

apófises, diques de aplito e veios encaìxados nos migmatitos e gna¡sses aluminosos

paraderivados.

7.1 AsPEcros ESTRUTURATS

A estruturação tectônica da área é semelhante à observada em Socorro,

porém a foliação apresenta mergulhos no sentido inversos, ou se.ja, para NW. Este

comportamento pode ser resultado de um dobramento em escala regional formando
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um grande sinforme, cuja zona de charneira estaria localizada mais a norte na

região de Bueno Brandão, com o Complexo Granítico de Socorro no seu núcleo.

Alternatìvamente, esta macro-estrutura poderia ser uma estrutura em flor

positiva, cujo núcleo estaria definido pelo maciço granítico do Complexo Socorro.

Entretanto, a definição desta estrutura somente poderá ser solucionada com a

complementação dos estudos na porção leste e norte da área, onde o metamorfismo

deveria registrar variações báricas, caso haja uma seqüência de dobramentos,

mesmo que estes tenham sido afetados pelo cisalhamento direcional tardio.

Na região de Cambuí observa-se um expressìvo evento compressivo que

gerou um cavalgamento para sudesle ou leste, associado às condições de alta

temperatura, com cristalização de sillimanita na lineação mineral em gnaisses

metapelít¡cos e rotação dos porfiroblastos de granada. Esta deformação é anlerior

ao evento direcional, que define o arcabouço estrutural da região, condicionando o

alinhamento de serras e vales cobertos por amplos terraços aluvionares.

As principais eslruturas rúpteis e rúpteis*d úcteis, mostradas no diagrama da

Figura 7,1 , apresentam foliação com alto ângulo de mergulho e lineações de

estiramento ou estrias horizontais, com exceção do afloramento CB23 onde foi

observado cisalhamento de caráler rúptil*dúctil com planos de atitude N200/45NW e

lineação de estiramento N260/40. Esta deformação redireciona a foliaçäo gnáissica

anterior paralelizando-a à foliação cataclástica. Ocorrências de cataclasitos,

u ltracataclas itos e, alé mesmo pseudotaq u iìitos, são baslante comuns nas zonas de

cisalhamento.

Figura 7.'1

Cambuí.
- Planos de falhas foliações cataclásticas medidas na regiäo de
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A foliaçåo gnáissica apresenta-se com geometria homogênea de direção

norte-nordeste mergulhando para leste-sudeste, com um plano médio N20oE/50oSE,

como mostra o estereograma da Figura 7 ?

Figura 7.2 - Projeção em estereograma dos pólos das foliações gnáissicas da região
de Cambuí.

7.2 LITOLOGIA

7.2.1 GNArssEs CHARNocKlTrcos

Ocorrem na área dois tipos texturais distintos de gnaisses charnockíticos,

ambos encontrados na área de domínio dos gnaisses paraderivados com sillimanita.

Um tipo, como o verificado no afloramento 16, é formado por rochas cinza-

esbranquiçadas de granulaçåo fina, homogênea e maciça. Estas se encontram em

contato com o granito gnaissificado, por meio de uma falha tardia.

O outro tipo de gnaisse charnockÍtico, presente nos afloramento P3 e P25,

por exemplo, aflora como blocos de rocha de granulação média a grossa nas áreas

de predomínio de sillimanita-biotita-granada gnaisses, formando corpos

provavelmente situados na base destes gnaisses paraderivados. Estes gnaisses

charnockíticos apresentam cor cinza-esverdeada, com bandas quartzo-feldspáticas

de espessuras centimétricas, separadas por leitos máficos e porfiroclastos estirados

de feldspatos. A rocha apresenta também bandas de granulação mais fina,

homogênea, com finos leitos máficos.
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7.2.2 MrcMATrros oFToDERrvADos DE FÁcrES GRANULTTo

São rochas que apresentam cor cinza a cinza-escuro e foliaçáo gnáissica

sobreposta às estruturas migmatít¡cas, afetando igualmente mesossoma e

leucossomas. São bandadas e caracterizam-se por possuírem um mesossoma

granulítico de composição intermediária a básica, localmente constituindo gnaisses

enderbíticos. A composição mineralógica é representada por plagioclásio e

ortopiroxênio como máficos principais e, adicionalmente biotita e quartzo e, mais

raramente, clinopiroxênio, granada e hornblenda retrometamórf¡ca.

Os mesossomas têm composição básica e finos leitos leucossomáticos

tonalíticos, com rara presença de melanossomas. Estas rochas ocorrem

interdigitadas com migmatitos aluminosos e são cortadas por apófises de granltos ao

longo de afloramentos nos cortes da rodovia Fernão Dias.

Localmente, predominam gnaisses homogêneos de cor cinza-claro, contendo

feldspatos estirados e quartzo lentícu larizado, ou com um bandamento sutil

apresentando leitos quartzo-feldspáticos de no máximo 1 cm de espessura, com

dobras transpostas pela foliação (Prancha 2 - Foto 1).

No afloramento do ponlo P19, os gnaisses encontram-se associados a

migmatitos com leucossomas quartzo*feldspáticos róseos e melanossomas

anfibolíticos, e a paragnaisses que, igualmente, sofreram anatexia, produzindo

leucossoma granítico e melanossoma constituídos por granada e biotita. Observam-

se também neste local injeções graníticas sin-def ormacionais, sob a forma de veios

agora foìiados, concordantes com a foliação e com o bandamento das rochas

encaixantes.

Em outros pontos estas rochas não se qssociam aos mjgmatilos aiuminosos,

e sim a biotita gnaisses e hornblenda-biotita gnaisses. Comumente ocorrem porções

parc¡almente rehidratadas, gerando leitos anfibolít¡cos, intercaladas em boudins de

granulito e bandas quartzo-feldspáticas bem foliadas.

Estas rochas muitas vezes constituem pacotes de até 1 melro de espessura

de aparência homogênea, porém são compostas por finos leitos mesossomálicos e

leucossomálicos, cujo conjunto representa paleossomas preservados da anatexia

tardia (Prancha 2 - Folo 2).
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7.2.3 MrGMATrros ALUMrNosos DE FÁctES GBANULtTo

São rochas de compos¡ção predominantemente granítica, caracterizadas pela

presença de granada, tanlo nos leucossomas quanto nos melanossomas e

mesossomas, estes rìcos em ortop¡roxênio. Ocorrem principalmente em uma faixa

paralela à rodovia Fernão Dias, sempre associados aos migmatitos ortoderivados de

fácies granulito e à injeções graníticas tardias.

As suas cores variam de cinza a cìnza-claro e há predomínio de leucossoma

sobre o melanossoma e mesossoma (Prancha 2 - Foto 3). Os leucossomas

apresentam composição granítica e formam camadas com espessura de até 30 cm,

cuja principal característica é a presença de granada, que pode ou não apresenlar

bordas de biotita (Prancha 2 - Foto 4). Esta textura sugere que a granada seja um

produto peritético da fusão, reagindo posteriormente com o líquido rico em potássio,

durante o seu resfriamento e cristalização. Em porções dominadas por mesossoma

observa-se também a presenÇa de finos leitos leucocráticos de composição quartzo

granodiorítica.

Os mesossomas apresentam cor cinza a cìnza-escuro, granulação fina a

média e constitui leitos com espessuras variando entre 15 e 4 cm. Possuem uma

loliação penelrativa marcada principalmente pela orientação dos cristais de biotita, e

são compostos principalmente por granada, biotita, plagioclásio e ortopiroxênio em

menores proporções (Prancha 2 - Foto 5).

Os melanossomas distribuem-se como finos leitos descontínuos, de cor

escura, compostos quase exclusivamente por granada e biotita, formando

localmente porções irregulares imersas nos leucossomas.

7.2.4 ORTocNArssEs E MrcMATrros DE FÁcrES ANFrBoLrro

Os tipos mais comuns dentre estas rochas são os biotita gnaisses e

hornblenda-biotila gnaisses de granulação f ina a média, cor cinza a cinza-claro, com

um foliação penetrativa evidente, com relíquias de estruturas migmatíticas com

melanossomas anfibolíticos em alguns leitos menos deformados.

Localmente estes gnaisses não apresentam bandamento, o que sugere uma

homogeneização, provavelmente devido ao cisalhamento e ao relrometamodismo

em fácies anfibolìto, ou, mais provavelmente, a preservação das estruluras maciças

da rocha ígnea original.

Em vários afloramentos da parte oeste da área mapeada, os gnaisses

freqüentemenle apresentam-se em contato tectônico com um granito cisalhado, e

C¡l
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exibem uma foliação gnáissica bem desenvolvida, originada pelo cisalhamento

dúctil, com indìcadores cinemáticos, constitu ídos predominantemente por

porfiroblastos sigmoidais de feldspato, indicando componente de cavalgamento para

SE.

Corpos de migmatitos da fácies anfibolito, com restitos anfibolíticos e

leucossomas graníticos, ocorrem predominantemente no centro e a leste da área

(Prancha 2 - Foto 6). Estes corpos situam-se estratigraf icamenle abaixo dos corpos

de gnaisses paraderivados, bem expostos em drenagens como o caso dos

afloramentos P1 e P2, onde são comuns apófises graníticas. Estas rochas ocorrem

também associadas às rochas de fácies granulìto, podendo representar, neste caso,

porções reequilibradas duranle a deformação, ou afetadas pelas injeções graníticas,

ou mesmo domínios conslituídos por paragênese hidratada que sofreu maior grau

de fusão, sob condições de maior pressão parcial de água, gerando anfibolitos que

representam os restitos desta fusão.

7.2.5 GNArssEs PARADERTvADoS

Os gnaisses paraderivados são, em essêncla, gnaisses com sillimanita. Sua

ocorrência mais expressiva situa-se em uma faixa de aproximadamente 1 km de

largura orientadas na direção NE-SW, que sustenla o relevo de uma serra situada a

noroesle da cidade de Cambuíalém de corpos menores nos arredores, isorientados.

Estratigraf icamente estão dispostos sobre os migmatitos ortoderivados das

fácies granulito e anfibolito e apresenlam grande variação textural, com tipos

granoblásticos de grã média e porf iroblásticos, com cristais de granada com até 1,5

cm de diâmetro.

As rochas mostram-se, em geral, intensamente foliadas, localmenle afetadas

por uma forte foliação de cisalhamento, com porfiroblastos de granada sigmoidais

com sombras de pressão assimétricas, que indicam cisalhamento compressivo com

vergêncìa para leste (Prancha 2 - Folo 7).

Podiroblastos de granada achatados na foliação, com estruturas simélricas,

são observadas no afloramento P25, o que parece indicar uma que a cristalizaçäo

da granada deu-se ao longo da foliação, o que sugere houve que um regime de

deformação local com componente de cisalhamento puro (Prancha 2 - Foto B).

Tipos bandados são comuns, tanto dev¡do a processos analéticos que

produziram leucossomas quarlzo*feldspáticos de grã grossa, como também sua

origem sedimentar, dada por bandamentos composicionais rítmicos, originados pela
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variaçåo de quantidade de biotita e de minerais opacos.

Posicionado estratigraficamente acima de um dos corpos destes metapefitos,

no ponto P7, ocorrem rochas de textura grossa, foliadas, contendo granada biotita

feldspato e quartzo, desprovidas de aluminossilicato, interpretadas como um corpo

de granito anatético originado pela fusão parcial destes gnaisses.

7.2.6 cHARNocKtros FoL|ADos E GRANITÓlDEs

Såo rochas variavelmente foliadas de granulaçåo grossa, coloração cinza e

cinza-esverdeada, chegando a tonalidades rosadas dependendo da quantidade de

feldspato potássico que ocorre como megacristais.

Em uma pedreira localizada nas proximidades da cidade de Cambuí

(afloramento P30), estas rochas ocorrem associadas a gnaisses cinzas com lentes

feldspáticas esbranqu¡çadas, com quartzo de coloração azulada, passando

gradativamente para termos com feldspato potássico róseo com até 2 cm de

comprimento, deformados e envolios por uma matriz rica em b¡otita e hornblenda.

Localmente, a rocha adquire tonalidades esverdeadas, ocorrendo restos de rochas

granulíticas ou mesmo de charnockitos ígneos.

No afloramento P-24 ocorrem blocos de um de um granitóide foliado grosso,

de cor cinza-claro a cinza-esverdeado, com hornblenda e biotita como minerais

máficos, Neste afloramento observa-se a presença de pegmatóides com fenocristais

de feldspato potássico com 4 cm e hornblenda com até 2 cm de comprimento.

7.3 PETROGRAFIA

7.3. 1 GNArssEs PARADER|VADoS

a) Psamopelíticos

Ocorrem principalmente em uma faixa a leste de Cambuí, sua litologia rica em

quartzo Íaz com que sustente o relevo constituindo, por exemplo, a Serra da Usina.

São rochas de granulaçäo grossa a média, bandadas, constituídas

principalmente de quartzo e feldspato potássico, com proporções variáveis de

granada biotita, sillimanita e plagioclásio. Apresentam uma foliação gerada por

cisalhamento simples, evidenciado pela rotação de cristais de granada, que formam

porfiroblastos do tipo r) (Prancha 3 - Fotomicrogratia 1) e estruturas assimétricas,

como sigmóides e foliaçöes S/C.



FOTO 1 - Migmatito gnaissif¡cado, com dobras s¡métricas transpostas pela

foliação gnáissica (afloramento P34).

FOTO 2 - Espesso mesossoma granulítico com f¡nos leitos leucocráticos e

melanocrát¡cos, em contato com leucossoma granít¡co constituÍdo por hornblenda

gnaisse róseo (afloramento P34).

FOTO 3 - Migmatito aluminoso constituído de mesossoma c¡nza,

leucossoma esbranqulçado com granada e porções melanocráticas irregulares

constituída por granada e biotita (Afloramento P35).

FOTO 4- Detalhe de amostra de leucossoma de m¡gmat¡to aluminoso com

granada envolta por biotita caracterizando reação reversa entre a fase sólida

(granada) e fundido quando da cristalização deste (amostra CB35c).

FOTO 5 - Amostra de migmatito com porção aluminosa, à esquerda, com

mesossoma com granada e finos leitos de composição granod¡oritica e porçåo

ortoder¡vada, à direita, e leucossoma tonalítico e mesossoma granulítico (Amostra

CB35a).

FOTO 6 - Migmatito de fácies anfibolito composto por leucossoma

granítico, pouco foliado e melanossoma anfibolítico (afloramento CB 34).

FOTO 7 - Amostra orientada de silimanita-biotita-granada gnaisse com

porfìroblastos de granada com sombra de pressäo assimétiica e formas

sigmóides, indicando cisalhamento com vergência para leste. (afloramento p4)

FOTO I * Biotita-sillimanita-granada gnaisse mostrando cristais de granada

com textura granoblástica e porfiroblastos alongado na foliaçäo, além da presença

de leucossoma deformado (amostra CB25c).
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Estas rochas possuem estruturas bandadas, com leitos leucossomáticos

quartzo-feldspáticos de até 3 cm, constituindo granada,biotita granitos foliados com

porções extremamente ricas em quartzo. Localmente, estas rochas com granulação

grossa mais ricas em quartzo e feldspato potássico, exibem relíquias de texturas

ígneas, indicando tratar-se de produtos de fusão destes gnaisses.

b) Sillima n ita-b¡otita-g ra nada gnaisses

Este tipo petrográfico apresenta variações na composição modal

principalmente em relação à quantidade de quartzo constituindo na maioria das

vezes entre 30 e 50% do volume da rocha, além de variações nas proporções entre

biotita e sill¡manita, não sendo raras composições de biotita-sillimanita granada

gnaisses.

Em geral, a granada é granoblástica e tem bordas corroídas, com substituição

por biotita, que por vezes se cristalizou junto com sillimanita nas fraturas da granada

(Prancha 3 - FotomicrograÍia 2). E algumas amostras onde se observa uma foliação

de cisalhamenlo mais proeminenle, ocorrem porfiroblastos rotacionados de granada

sin-cinemáticos de até 1 cm de diâmetro, e crista¡s alongados paralelamente à

foliação, evidenciando, nesle caso, que a difusão de elementos para sua blastese

está relacionada à def ormação.

A sillimanita é, em geral, ídioblástica, está orientada na foìiação, ou

concentra-se em aglomerados pré-cinemálicos, juntamente com a biotita. Por vezes

está dobrada, em especial quando situada nas proximidades de porfiroblastos de

granada, devido ao amoldamento dos cristais de mica ao redor do porfiroblasto.

A biotita ocorre na follação, nos aglomerados acima citados e mais raramente,

como inclusões na granada, Possui cor marrom avermelhada e exsoluções de rutilo

e mais comumente de minerais opacos provavelmente ilmenita, que se concenlram

nos planos de clivagem próximos a borda do mineral, indicando reequilíbrios

retrometamódicos alravés da expulsão do litânio de sua estrutura cristalina.

O feldspato potássico ocorre em maiores proporções que o plagioclásio, não

apresenta geminação e ocasionalmente, pode apresentar exsoluções cle

plagioclásio.

O plagioclásio tem composição de oligoclásio e foi parcialmente recristalizado

durante a deformação. Usualmente possui geminação polissintética e um leve

zonamento químico com enriquecimento de anortita em direção à borcla. Localmente



apresenta finas exsoluçöes de ortoclásio.

A rocha apresenta também rutilo com hábito prismático, em paragênese com

os demais minerais constituintes, além de ilmenita granoblástica associada a

granada e zircão arredondados e esféricos.

7.3.2 GRANrros Do ïpo S cNArssrFrcADos

São rochas de granulação grossa, ricas em granada, quartzosas que,

usualmenle ocorrem como pequenos corpos posicionados sobre dos corpos de

sillimanita-granada-biotita gnaisses. Possuem uma foliação gnáissica gerada pelo

cisalhamento, que promoveu uma recrislalização metamórfica parcial da rocha,

conferindo-lhe uma textura granoblástica, porém preservando a granulação grossa e

o aspecto porfiróide da rocha original.

Sua composição modal aproximada é: quartzo em cristais estirados (35%),

granada porfiroblástica com até 1 cm de diâmetro (20%); feldspalo potássico (20%)

pertítico com porções recristalizadas retromelamorf ícamente, formando sericita;

andesina a andesina sódica (20%) antipertíticos, granoblásticos, e deformados em

regime dúctil quando próximos aos planos de cisalhamento; biotita primá,na (5%) de

cor marrom, ou Íetrometamórf icas de cor verde, associada às fraturas dos cnstais de

granada; e sillimanita, observada como um pequeno crislal em paragênese com

granada, muscovita bem cristalizada e zicâo com hábito prismático como minerais

acessórios.

Estas rochas são interpretadas como originadas da fusão parcial dos

sillimanita-granada-biotita gnaisses.

7.3.3 MIGMATIToS ALUMINoSoS

t,tt

Em geral estas rochas ocorrem associadas a migmatitos de composição típica

de rochas ortoderivadas, porém diferenc¡am-se destas pela presença de granada.

São gnaisses bandados compostos por intercalação de leitos centimétricos, que

representam mesossomas contendo granada e ortopiroxênio, leucossomas graníticos a

granodioríticos, que em alguns casos apresentam porfiroblastos de granada envolta por

biotita e melanossomas na forma de finos leitos irregulares ricos em biotita,

adicionalmente observam-se camadas melanocráticas mais espessas com alé 10 cm

de espessura, const¡tuídas por b¡otìta, granada e plagioclásio em menor proporção,

interpretada como restitos.
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Devido à vafiedade de litotipos, estas rochas serão descrilas segundo o

mesossoma, ao leucossoma e o melanossoma.

a) Mesossomas

São formados por rochas de composição predominaniemente enderbítica a

quartzo diorílica, com proporções de minerais máficos chegando até 40 ou 50% do

volume da rocha em alguns casos. Tipicamente têm granada e os principais tipos

petrográf icos são:

a1) H iperstênio-g ra nada-biotita gnaisses

Estes mesossomas possuem textura lépido-granoblástíca de granulação fina

a média, podendo ocasionalmente apresentar textura porf iroblástica, com cristais de

granada com até 1 cm de diâmetro. Apresenlam uma foliação bem desenvoivida

marcada pr¡ncipalmente pela orientação da biotita e do ortopiroxênio,

O plagioclásio constitui entre 40 e 45o/o da rocha e sua composição varia

entre andesina sódica a cálcica. Apresenta sempre textura granoblástica com

geminação polissintét¡ca, localmente podendo-se observar extinção concêntrica,

indicando bordas enriquecidas no componente anortila.

O principal mineral máfico na maioria das amostras é a biotita ocorrendo em

proporções entre 15 e 20"k. Possui cor marrom-avermelhada, exsoluções de

minerais opacos e, adicionalmente, formam junto com o quartzo simplectìtos em

texturas de corrosão no ortopiroxênio,

O ortopiroxênio tem característ¡cas ópticas da ferrossilita, com pleocroísmo

verde-claro a róseo, está em equilíbrio textural com a granada e ocorre em

quantidades variando entre 5 e 15.k da proporção modal. Ocasionalmente estes

minerais apresentam-se parcialmente substiluídos por cummigtonita-grünerita

acicular.

A granada constitui entre 5 e 157" da rocha. Forma cristais idioblásticos e, em

algumas amostras, constitui podiroblastos ou cristais xenoblástrcos em equilíbrio

textural com o ortopiroxênio (Prancha 3 - Fotomicrografia 3). Mais raramente

mostram texturas de corrosão, com bordas substituídas por biotita e plagioclásio.

O quartzo está presente como cristais granoblástícos ou inlersticiais,

perfazendo cerca de '10% moda¡s.



a2) Granada-biotita gnaisses

Estes mesossomas são bem foliados e apresenlam textura lépido-

granoblástica preponderante. A sua composição modal é a seguinte.

Oligoclásio a andesina (30 a 40%), por vezes antipertítìcos, com bordas

en riquecidas em cálcio-

Quartzo (10 a 15%) ocorre como cristais granoblásticos estirados e
recristal¡zados, mostrando-se bem recuperados após a deformaçäo, ou sob a forma

de mirmequita.

Biotita (20%) possui cor vermelha e ocorre geralmente associada à magnetita,

orientada na foliação, por vezes, em texturas indicativas de recristalizaÇão pós-

cinemática em arcos poligonais. Exibe exsoluções de mineral opaco, provavelmente

ilmen ita.

Granada (15%) ocorre como cristais idioblásticos ou arredondados e
apresentam inclusões de biotita plagioclásio e quartzo.

Feldspato potássico (10%) pertítico com exsoluçöes com formas retangulares

e incipiente geminação em grade, indicando inversão para microclÍnio em

terrìperaturas mais baixas.

Como mineral acessório ocorre ainda zircão de formas arredondadas ou

esféricas.

ot1

b) Leucossomas

Os leucossomas em geral estão deformados e são compostos por: feldspato

potássico (45%), formando porfiroblastos ocasionalmente pertílicos; quartzo (3s%);

oligoclásio (10%) e poucos grãos de zircáo arredondados e esféricos, interpretaclos,

devido às suas formas, como xenocristais associados a rest¡tos cle fusão. A

composição é granítica, lêm textura grossa dada principalmente pelo feldspato
potássico (40% a 60% em proporçäo modal), que alcança 1 cm de comprimento,

com exsoluções de albita que constituem alé 30% da área dos cristais. são também

comuns texturas mirmequíticas envolvendo estes cristais, uma primeira, mais
grossa, envolvida por outra mais fina.

O quartzo (2O e 35%) é o segundo mineral em volume modal, ocorrendo
como cristais xenomórficos ou como mirmequita.

O oligoclásio ocorre em proporções entre 1O e 15"/" da rocha e apresenta
geminação poiiss¡ntética ou do periclíneo.
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A granada pode ou não estar presente, mas chega a constituir alé 20"/" do

volume da rocha em alguns casos. Texturalmente ocorre tanto como cristais

xenoblásticos como idioblásticos e, em geral, apresenta-se associada à biotita, que

envolve completa- ou parcialmente os cristais de granada, o que permite interpretar

esta textura como produlo peritético da fusão.

Localmente estes leucossomas apresentam porções irregulares, constituídas

por biolita e granada com granulação grossa, com restilos do melanossoma.

Em certas amostras estes conjunlos descritos acima são bastante

deformados, desenvolvendo uma foliação gnáissica que os homogeneízam

parcialmente, resultando em biotita-granada gnaisses e granada biotila gnaisses de

granulação grosseira.

Observam adicionalmente finos leucossomas de composição granocliorítica

intercalados nos mesossomas, contendo granada idioblástica sem a presença de

biotita.

c) Melanossomas

Ocorrem como bandas com espessuras de 10 cm ou mais, interpretadas

como restitos dos migmatitos aluminosos em locais de alto grau de fusão, tendo em

vista que melanossomas produzidos por back reaction enlre sólido e fundido são em

geral delgados leitos, separando leucossomas de mesossomas.

Os melanossomas const¡tuem rochas compostas predominantemente por

biotita, que chega a constituir cerca de 45% dos seus volumes, cle cor marrom-

avermelhada, com exsolução de minerais opacos e texturas rndicativas de

recristalização pós-cinemálica,

O plagioclásio (- 35% do volume da rocha) é preclominantemente a andesina,

mas também pode ocorrer oligoclásio em algumas amoslras. Apresentam-se

usualmente como grãos deformados sob condições dúcteis e com geminação em

cunha dobrada.

A granada está presente em proporções modais em torno de 20"/",

mostrando-se ora em contatos retilíneos e em grãos poligonizados com a biotita, ora
parcialmente corroída com biotita penetrando em fraturas nas suas bordas, ou aincla

envolvida por plagioclásio (Prancha g - Fotomicrog rafia 4).

Apatita e zircão arredondado são minerais acessórios comuns nestas rochas,
mas também podem eslar presentes anfibólios, que parecem representar produro do
retrometam o rf ismo dos piroxênios.



7.3.4 MrcMATrros ORToDERTvADoS DE FÁctES GRANULtTo

São rochas bandadas formadas por anatexia em fácies granulilo, com

deficiência de fase fluida é indicada pela presença de bandas boudinadas de

composição básica com hiperstênio e, eventualmente clinopiroxênìo, em contato

com leucossoma granulílico. Estas rochas moslram também retrometamorf ismo

associado à entrada de fase fluida aquosa, com a cristalização de paragênese

hidratada superimposta à paragênese da fácies granulito, observada pela

substituição de clino- e ortopiroxênio por hornblenda.

Estes migmatìtos estão bem representados nos afloramentos P-19 e P-18 da

rodovia Fernão Dias, onde são observadas as relações de contato entre os diversos

tipos petrográf icos.

a) Mesossomas

Apresentam granulação fina, textura nemato-granoblástica a granoblástica e

são constituídos pelos seguintes tipos petrográficos:

a1) B iotita-h iperstên io granulito

A rocha possui textura granoblástica, granulação média e foliação gnáissica

marcada principalmente pela orientação da biotita.

A andesina, que constitui entre 60 e 70"/" da rocha, apresenta, em geral,

zonamento com bordas mais ricas em anortita, pofém zonamentos inversos säo

também observados.

O orlopiroxênio tem composição de ferrossilita e compõe enlre 15 e 20./o da

rocha. Possui pleocroísmo variando enlre marrom-claro a marrom levemente

esverdeado, e moslra-se em textura de equilibrio com a biotita, ocasionalmente

sendo seccionado pelos cristais de biotita (Prancha 3 - Fotomicrografia 5).

Em algumas amostras este mineral apresenta-se retrometamorf ¡saclo, com

cristalização de grunerita acicular, que chega a substituÊlo quase completamente,

resultando em texturas pseudomórf icas.

A biotita encontra-se em textura de equilíbrio com o ortop¡roxênio e constituì

cerca de 10% do volume total da rocha. possui cor marrom-avermelhada, está

orientada segundo a foliação e apresenta exsoluções de rutilo acicular
cristalográf icos, formando desenhos hexagonais ou triangulares, quando observacla

nas seções basais do mineral, ocorrem adicionalmente exsoluções de minerais

70



opacos nas cl¡vagens da biotita.

a2) Biotita-d iopsÍd io hiperstênio granulito

Este protolito ocorre como bandas de espessuras decimétricas ou associados

à rocha descrita acima, onde forma de delgados leitos intercalados. Usualmente

possui textura granoblástica poligonal e foliação gnáissica dada pela orientação do

ortopiroxênio e da biotita.

O principal mineral constituinte é a andesina (60 a 70% moclal) em arranjos

granoblásticos e com bordas enrìquecidas em cálcio em relação ao núcleo,

chegando a labradorìta sódica em alguns casos.

O clinopiroxênio ocorre em proporçöes modais entre 5 e 10"/" em rocha, onde

o principal mineral máfico é o hiperstênio, mas pode alcançar 30% em rochas com

menor quant¡dade de orlopiroxênio. O mineral foi oplicamente classificado como

diopsídio pelo seu pleocroísmo verde-claro a jncolor e apresenta-se em texlura

granoblástica poligonal, eventualmente mostrando-se substituição parcial por

hornblenda.

O ortopiroxênio, representado pela ferrossilita, constitui aIé 40% do volume

modal, ocorrendo em quantidades menores em rochas ricas em clinopiroxênio, é

granoblástico, possui pleocroísmo variando entre levemente amarronzado e vercle

claro, encontra-se orientado segundo a foliação e mostra textura de equilíbrio com o

clinopiroxênio e a b¡ot¡ta,

A biotita (5%) é idioblástica e constitui finas placas que seccionam cristais de

ortopiroxênio marcando a foliação. Possui cor é marrom-avermelhada e apresenta

exsoluções de rutilo, sob a forma de agulhas orienladas segundo a estrutura

cristalina do mineral hospedeiro, e de minerais opacos nas bordas,

Como a rocha ocorre apenas em bandas inlercaladas em leucossomas e

melanossomas anfibolíticos, em certos locats, a paragênese cle alto grau é

gradalivamente substituída por paragêneses da fácies anfibolito, observando-se

texturas de hiperstênio sendo substituídos por anfibólio da série cummingtonjta-
grünerita nas suas bordas e, posteriormente, envolvidas por hornblenda.

o clinoanfibólio cálcico representa o estág¡o mais avançado de reequilíbrio

retrometamódico, que envolve o transporte de elementos como sócl¡o para a troca
pargasítica. Já em outras porçÕes da rocha, em bandas máficas, observam-se

texturas indicativas de equilíbrio entre ortopiroxênio e hornblenda.
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a3) B iotita-h iperstênio gnaisse enderbítico

Ocorrem na forma de bandas com poucos centímetros de espessura,

intercaladas no biolita-hiperstên¡o granulitos descritos acima.

Apresentam a mesma associação mineral da rocha hospedeira, porém os

seus minerais const¡tuintes estão em diferentes proporções modais e há também a

presença de quartzo. O plagioclásio ainda representa o principal mineral, perfazenclo

cerca de 50% do volume da rocha, seguido pelo quartzo, com 30%. O restante é

constituído por ortopÌroxênio e biot¡ta em proporções semelhantes ao t¡po

petrográf ico anter¡or.

Observam-se nestas rochas, como nos mesossomas de migmatitos

aluminosos, texturas de corrosão no ortopiroxênio, sendo substituído por simplectito

de biotita e quartzo (Prancha 3 Fotomicrografia 6), indicativo de reação de funclido

rico em potássio com o hiperstênio.

Destacam-se nestas bandas uma maior concentração da deformação sob

condições da fácies granulito, devido a sua reologia diferenciada devida à maior

presença de quartzo, resultando, inclusive, em cristais de ortopiroxênio deformados

ductilmente.

Säo comuns também amostras com textura porfiroblástica com ortopiroxênio

de até 0,5 cm de compr¡mento.

b) Melanossomas

Sáo rochas básicas foliadas, com textura nematoblástica e granulação média,
que ocorrem sob a forma de bandas ou boudins em meio aos biotita-hiperstênio

granul¡tos e aos gnaisses enderbíticos. sua principal caracterÍstica petrográfica é a
coexistência de hornblenda e hiperstênio em texturas indicativas de equilíbrio

melamórf ¡co.

A hornblenda prismática constitui aproximadamente 50% do volume da rocha

e constitui cnstais bem orientados na foliação gnáissicq.

O plagioclásio perfaz cerca de 40% da rocha, tem compos¡ção de Anoo

(labradorita), com núcleos um pouco mais cálcicos (Anzo) e textura granoblástica

poligonal.

A ferrossilita constitui apenas s'k da rocha. Mostra-se em arranjos
granoblásticos de granulação fina e, em geral, tem as bordas substituíclas por
hornblenda, que chega a os envolver totalmente por vezes. Localmente, entretanto,

72



está texturalmente equilibrado com a hornblenda.

A biotìta ocorre aproximadamente na mesma proporção do ortopiroxênio, é

marrom-avermelhada, encontra-se orientada segundo a foliação e mostra-se em

paragênese com o restante dos minerais da rocha.

c) Leucossomas

Ocorrem como leitos com espessuras de até alguns centimetros ¡ntercalados

nos mesossomas, sem a presença de bordas de reação separando-os. Possuem grã

grossa, exibem deformação dúctil, com estiramento dos feldspatos e do quartzo, e

apresentam, na maioria das vezes composição granodiorítica e, mais raramente,

monzogranítica. Localmente podem ser ricos em quartzo, que constitui até b0% da

rocha.

O plagioclásio é na maioria das vezes oligoclásio, geralmente antipertítico,

com bordas mais ricas em cálcio chegando a andesina sódrca.

O quartzo apresenta-se como ribbons ou lentes estiradas e recristalizadas em

grã grossa, ou ainda, sob a forma de mirmequitas.

O feldspato potássico é granoblástico e ocorre em menores proporções,

assim corno a biotita.

A ferrossilita pode estar presente nestes leitos, ainda preservados ou como

pseudomorfos substituídos por anfibólio (Prancha 3 - Fotomicrografia 7), podendo

estes representar cristais capturados ou mesmo subproduto de fusão an¡dra. Nestas

substituições são observados zonamentos com um núcleo composto por

hornblenda, seguida de uma porção intermediária, próxima à borda, constituÍda por

anfibóliio com fraco pleocroismo, e uma borda novamente constituída por

hornblenda. Tal seqúência sugere uma queda inicial de temperatura marcada pelo

anfibólio incolor, seguido de um reaquec¡mento cla rocha marcado pela borda de

hornblenda.

7.3.5 GNArssEs cHARNocKílcos

Dois tipos petrográficos de gnaisses charnockíticos foram clescr¡tos, com

caracterÍsticas texturais e mineralógicas dist¡ntas.

a) Gnaisse charnockítico homogêneo

A rocha possui composição sienogranítica, apresenta lextura granoblástica,

granulação fina e foliação gnáissica bem desenvoivida, sem bandamento
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composicional

E constiluído por feldspato potássico (45%), xenoblástico recristalizado como

microclínio e apresenta duas formas de pertita, aparentemente de geraçöes

distintas. Uma deìas conslitui exsoluções grossa de albita, com formas alongadas e

terminações arredondadas, e a outra forma finas lamelas com term¡naÇão

pontiaguda, provavelmenle maìs tardia.

O quartzo é o segundo mineral na proporção volumétrica (35%) É

granoblástico e mostra-se algo alongado segundo a foliação. Também ocorre em

mirmequita.

Oligocìásio corre em aproximadamente 10% do volume da rocha. Apresenta

textura granoblástica e, em alguns cristais, possui um zonamento discreto, com

bordas levemente enriquecidas em anortita.

O ortopiroxênio possui lexlura idiobláslica constituindo menos de 5% da

rocha. Tem composição de hiperstênio ou ferro-hiperstênio, deduzida de seu

pleocroísmo, que varia entre pardo a verde-claro. Estes minerais encontram-se

parcialmente substituídos por anfibólio da série cumm¡ngtonita-grüner¡ta e,

ocasionalmente, por biotita, quando em contato com feldspato potássico (Prancha 3

- Fotomìcrograf ia B).

Ocorrem ainda como acessórios minerais opacos, por vezes biotita fina

cristalizada nas bordas, grâos de zircäo ìdioblásticos prismálicos, ou com formas

arredondadas, estes mais raros, além de apatita e allanita.

b) Biotita gnaisse charnockítico bandado

A rocha possui composição modal monzogranítica a granodiorítica,

granulação média a grossa, textura granoblástica e, por vezes, porf iroblástica, com

cr¡stais estirados de feldspato potássico com até 1 cm de comprimento.

O feldspato potássico apresenta proporção modal entre 15 e 35"k da rocha, é

pertítico, encontra-se estirado ductilmente e apresenta desenvolvimento incipiente

de geminação em grade.

O quartzo, com 20 a 4O"/. da rocha, encontra-se em cr¡stais estirados, porém

bem recuperado, com poucos defeitos cristalinos decorrentes de deformaçäo, em

função da preponderâncìa da recristalizaçã,o, devido à alta temperatura, em

detrimento às deformações.

O plagioclásio tem composiçáo de oligoclásio e ocorre em proporçöes entre

30 e 35% na rocha. Possui lextura granoblástica, com cr¡sta¡s orientados segundo a
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foliação gnáissica.

7.3.6 GNATSSES E MrGMATrros DA FÁcrES ANFrBolrro

Nesle conjunto predominam gnaisses homogêneos, provavelmente

ortoderivados, agrupados em dois conjuntos, um de gnaisses com biotita e outro

com hornblenda e biotita, além dos produtos de sua fusão.

Sua principais características são:

a) Biotita gnaisses homogêneos

Estes litotipos possuem uma foliação gnáissica (Sn) marcada principalmente

por cristais alongados de feldspato e quartzo, melhor observada sob o microscópio,

Uma segunda foliação é bem nítida em amoslras de mão, definjda pela orientação

da biotita em planos de cisalhamento dúctil-rúptil oblíquos à primeira. Uma intensa

epidotização dos plagioclásios associa-se a esta foliação.

A rocha possui textura granoblástica seriada, bem definida para o quarlzo e o

microclínío, devido à recristalização dinâmica promovida pelo cisalhamento.

A composição modal aproximada da rocha é: microclínio (40%) com textura

granoblástica, ocasionalmente enconlra-se estirado e orientado segundo a foliação

S¡a1, corÏr rara pertita sob a forma de finas lamelas; quartzo (25%) granoblástico

estirado e finamente recristalizado nos planos de cisalhamento; oligoclásio (20%)

granoblástico; biotita marrom (-10% da proporção modal), orientada segundo as

foliações gnáissica Sn e cisalhamento S,,n1; clinozoisita cristalizada tardiamente a

partir do plagioclásio, ao longo dos planos de cisalhamento-

b) Biotita-hornblenda gnaisses homogêneos

A rocha apresenta foliação gnáissíca (Sn) marcada principalmente pela

orientação dos cristais de hornblenda e, em menor intensidade, pela biotita, quarlzo

e por cristais alongados de feldspatos. Também está registrada uma foliação tardia

dúctil-rúptil menos desenvolvida (Sn*1), à qual associa-se biotita de granulação fina.

A textura é predominantemente granoblástica, mas são comuns porfirobìastos

de hornblenda.

O feldspato potássico granoblástico é o principal const¡tuinte da rocha e,

geralmente, está recrislalizado como microclínio, compondo aproximadamente 30%

do seu volume. Ortoclásio também está presente como crista¡s alongados na

foliaçâo Sn, contendo exsolução de finas lamelas de albita,

1È.



FOTOMICROGRAFIA 1 - Porfiroblasto de granada rotacionado tipo d em

biot¡ta-sillimanita-granada gnaisse blastomilonítico, forma típica de taxa de

deformação (rotação) superior a veloc¡dade de cr¡stal¡zação do mineral (amostra

P4)

FOTOMICROGRAFIA 2 - Sillimanita-biot¡ta -granada gnaisse com textura

granoblástica mostrando face corroída da granada com cnstalizaçåo de biotita na

borda em na fraturas da granada (amostra C7)

FOTOMICROGRAFIA 3 - Hiperstên¡o-granada-b¡otita gnaisse ¡nterpretado

como mesossoma de migmat¡to aluminoso, com granada xenoblástica em

paragênese com ortopiroxênio e plagioclásio (amostra CB35d).

FOIOMICROGRAFIA 4 - Melanossoma de migmatito aluminoso

mostrando granada rotacionada parcialmente substituída pela biotita (amostra

P19D)

FOTOMICROGRAFIA 5 - Biotita-hiperstênlo granulito constituído por

plagioclásio ortopiroxênio e biotia que ora se mostra com textura de equilíbiro ora

secciona o mineral anteiror (amostra P19C).

FOTOMICROGRAFIA 6 - Biotita-hiperstên¡o gnaisse enderbítico com

textura de conosåo do ortop¡roxên¡o, ¡nd¡cando reação do líquido (porção fund¡da)

com o hiperstênio (amostra P3)

FOTOMICROGRAFIA 7 - Mesossoma constítuído poÍ biotita-hiperstênio

gnaisse enderbítico em contato com leucossoma com pseudomorfo de

ortopiroxênio substituído por anfibólios, em detalhe (amostra P1B).

FOTOMICROGRAFIA 8 - Gnaisse chamockítico mostrando ortopiroxênio

parcialmente subsl¡tuído por anfibólio da série cumngtonita{runerita e b¡otita

(amostra P16a),
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Oligoclásio, que ocorre em proporçÕes semelhantes às do feldspato

potássico, possui textura granoblástica e foi cristalizado em duas gerações. A

primeira distribui-se predominantemente na foliação Sn, onde constitui cristais mais

grossos alongados e com um sutil zonamento caracterizado por bordas mais ricas

em anortita. A segunda geração é constituída predomìnantemente por minerais

granoblásticos equ idimencionais, com o zonamento químico diferente da primeira,

com maiores teores de albita nas bordas.

O quartzo ocorre com textura granoblástica de grã grossa ou, mais raramente,

como cristais alongados segundo a foliação Snnr, além de mirmequita,

A hornblenda constitui aproximadamente 10% do volume da rocha, possui

pleocroísmo verde-oliva a marrom-amarelado e ocorre sob a forma de porfiroblastos

aparentemente pré-cinemáticos e de cristais nematoblástícos orientados segundo a

foliação. Localmente este mineral enconira-se em texturas de desequilíbrio na

foliação Sn+r, sendo substituido por biotita e epídoto.

A biotita, com cerca de 10% da proporção modal, apresenta cor marrom,

granulação f ina e está orientada pr¡ncipalmente segundo a foliaçáo Sn nr , Também

ocorrem com texluras xenoblásticas ou como cristais em arranjos radiados,

envolvendo hornblenda e minerais opacos.

A rocha apresenta como minerais acessórios, apat¡ta, zircåo com hábito

prismático, por vezes fraturado pelo cisalhamento, e epídoto de cristalizaçäo tardia.

c) Migmatitos da fácies anfibolito

A rocha é formada pela alternância de bandas de hornblenda-biotita gnaisse

leucocrático com Ieilos de biotita-hornblenda gnaisses mesocrático, que podent

chegar a anfibolito ou a biotita anfibolito. Quase sempre se apresentam

gnaissifìcados, mas, localmente, relíquias de texturas ígneas de estruturas

migmatíticas podem estar preservadas.

São comuns texturas de equilíbrio enlre bjotita e hornblenda nos

melanossomas e de desequilíbrio dos mesmos minerais nas bandas

leucossomáticas, onde são comuns substituições de hornblenda por biotita. Ao

microscópio podem ser observados leitos de hornblenda-biotita gnaisse de grã

média alternados com leilos de biotita-anf ibolito de granulação média a grossa.

Nas porções gnáissicas o plagioclásio é o principal mineral constituinte,

perfazendo cerca de 4O"/. do volume da rocha. Sua composição é de andesina

cálcjca com bordas enriquecidas em albita e forma arranjos granobláslicos, mas
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também ocorrem cristais alongados e orientados segundo a foliação.

O quartzo (20"/") ocorre sob a forma de crislais estirados na foliação, com

recristalização suprimindo os defeitos cristalinos decorrentes da deformação.

O feldspato potássico (15%) arranja-se em lextura granoblástica, é pertítico e

apresenta geminação em grade incipiente.

A biotita está presente em proporções semelhantes às do feldspato potássico.

Apresenta pleocroísmo marrom a marrom-esverdeado e orienta-se na foliação

gnáissica.

A hornblend a (-5%) orienta-se na foliação, clef inindo texturas

nematoblásticas, tem pleocroísmo verde a amarelo e exibe substituição pela biotita

nas bordas.

Minerais opacos ocorrem como acessórios e apresentam epídolo granular

envolvendo-os completamente.

A porção melanocrática da rocha diferencia-se basicamente pela sua

granulação mais grossa e pelo equilÍbrio textural entre biotita e anfibólio, além da

variação nas proporções modais, apresentando a seguinte composição: plagioclásio

(45%), sob a forma de porfiroblastos de oligoclásio pertítico e cristais granoblásticos

de andesrna; hornblenda (30%) com pleocroísmo marrom a verde-amarelado, com

textura idioblástica em equilíbrio com a biotita (10%) de coloração maÍrom; feldspato

potássrco (5%), que ocorre como mícroclínio granoblástico e porfiroblastos ou

porfrroclastos de ortoclásio pertÍtico; quartzo (b%) granoblástico ou intersticial;

minerais opacos (5%) associados à hornblenda e à biotita, ou ainda com bordas

envoltas por epídolo m icrocristalino.

7.3.7 CHARNocKIToS FoLIADoS

São rochas de granulação grossa, foliadas, com relíquias de megacristais

ígneos de feldspato potássico recristallzados pela deformação. Estas rochas passam

gradativamente para granitóides, adquirinclo cor rósea e pelo desaparecrmento das

paragêneses características da fácies granulito, notadamente do ortopiroxênio.

O feldspato potáss¡co com pertita Iamelar ou lenticujar isorientacla é

volumentricamente o principal mineral da rocha, constituindo cerca de 3s%.

Também ocorre em textura granoblástica mais fina, com incipiente geminação em

grade.

Oligoclásio ocorre em proporções entre 20 e 40"/", possui textura
granoblástica com geminação polissintética ou do periclineo e, em algumas
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amostras, ainda podem ser reconhecidas relíquias de textura ígnea de fenocristais

com geminação Calrsbad associada à polissintélica.

O quartzo granoblástico ocorre em proporções entre i 0 e 2O./. da rocha e

consituindo grão de mirmequita. Também forma crislais intersticiais em rochas mais

ricas em quartzo.

Biotita cor marrom-aveÍmelhado constitui alé 207" da composição modal,

apresentando sempre abundante exsoluçâo de rutilo acicular e de minerais opacos.

O ortopiroxênio encontra-se preservado somente em algumas amostras.

Usualmente possui forte pleocroísmo, com cores variando entre rosa e verde, e, em

algumas amoslras mostra-se substituído parcialmente por anfibólios da série

cu mmington ita-g rü nerita,

A hornblenda ocorre em algumas amostras descharnockitizaclas sob a forma

de porfiroblastos ou como cristais xenoblásticos orientados na foliação, contendo

inclusöes de plagioclásio e biotita e envolvendo parcialmente o ortopiroxênio.

7.4 QUíMICA MINERAL

A anál¡se do quimismo dos minerais será feita adiante, segundo os diferentes

lilotipos e as tabelas com os respectivos dados, apresentaclos no anexo ll.

7.4.1 SILLIMANITA-BIoTITA-GRANADA GNAISsES

Foram analisadas duas amostras destes paragnaisses, a amoslra C7, que

apresenta textura granoblástica de granulaçäo média a grossa e leitos cje

leucossoma de composição granítica, e a amostra CB-2SC, apresenta uma foliaçào
gnáissica pronunciada, uma matriz de granoblástica de granulação mais fina e

poñiroblastos alongados de granada na foliação, com até 1 cm de comprimento.

As análises de granada apresentam composição homogênea em ambas

amostras, com proporções entre 57 a 60"k de almandina e 34 a j7./" de piropo,

salvo algumas análises de borda ainda mais ricas em almandina (Figura.7.3).

Os cristais de granada da amostra C7 apresenlam um zonamento químico

restrito aos elementos predominantemente ciependentes da temperatura (Fe, Mg e
Mn), com teores de Mg maiores no núcleo, que diminuem gradativamente em

direção à borda. Comportamento inverso é observado em relaçáo ao Fe e Mn

(Figura.7.4), o que evidencia núcleos cristalizaclos em temperaturas mais altas.



Figura 7.3 - Composição da granada com Fe3* calculados por balanço de carga
(Droop, 1987) e end-members de Deer et al. (1992). A) amostra C-7, B) amostra CB-
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Figura 7.4 - Perfil em granadas da amostra C-7, com análises -de núcleo (nc) em
direção à borda (br) com end-members calculados assumindo Fe'* como Fe total. A)
Granada em contato com biotita, B) Granada em contato com plagioclás¡o e quartzo.

O teor de cálcio da granada desta amostra é baixo e seu comportamento é

homogêneo, tanto em relaçåo à localizaçåo da análise no mineral, quanto em

relaçåo a paragênese em que o mineral se encontra. Os valores de Xca variam entre

0,045 e 0,035 e, quando calculado o Fe3* pelo método de Droop (1987), a

porcentagem de molécula andradita oscila entre 0 e 3,6%. Quando o Fe3* é

calculado pela equação Fe3* = 2 - Alvr de Pattison (1 991 ), os valores giram em torno

de 0,5 e 3,8%, resultados estes mais consistentes com valores homogêneos da

relaçåo F e2* l(Fe2* + Fe3*), que variam entre 0,9g e 0,g7. Com o uso de outros

métodos esta relaçåo var¡a aleatoriamente entre O,94 e 1, sem correlaçäo com a

localização da análise no mineral.

Na amostra CB-25C foram feitos perfis composicionais em um porfiroblasto

alongado segundo a foliação, com cerca de 1 cm de comprimento por 0,5 cm de
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espessura, não apresentando diferenças nos sentidos long¡tudinais e transversais ao

alongamento (Figura 7. 5).

Todavia observa-se um zonamento sutil entre as análises intermediárias, com

composição de mais alta temperatura (maior teor de magnésio e menor teor de ferro)

que análises de núcleo, o que sugere a preservaçäo, ainda que incipiente, de

composições quimicas do metamorfismo progressivo.

70
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Figura 7.5 - A) Perfil composicional em porfiroblasto alongado de granada, no
sentido longitudinal da amostra c\-25c. B) Perfil transversal no mesmo porfiroblasto

Outro aspecto relevante é o empobrecimento de molécula grossulária em

direção à borda da granada, tanto em perfis longitudinais, como transversais, como
pode ser observado na Figura 7_6, onde são apreseniadas as mesmas análises da

Figura 7.5, porém em escala apropriada.

A biotita de ambas as amostras apresentam teores intermediários entre os
quatro membros fÍnais annita, flogopita, siderofilita e eastonita, quando utilizado a

ocupação de Al no sítio tetraédrico, parâmetro utilizado pelo programa Minpet na

classificação deste mineral. Porém quando é utilizado o Al octaédrico, segundo

Guidotti (1984) a biotita da amostra cB-2sc se aproxima da linha de variaçåo

composicional annita-flogopita, com valores abaixo de 0,7 átomos, comportamento

este típico para rochas de origem pelítica em fácies granulito (Figura 2.7).

Os teores de TiOz variam entre 2,6 e 3,5o/o na amostra C-7, mas näo foi
possível observar-se correlações com os demais cátions, devido a escassez de

dados analíticos. Porém as anáfises da amostra cB-25c, que apresentam altos

teores de Ti, chegando a valores superiores a 0,6 átomos por fórmula unitária, ou

5,3% de TiO2, apresentam correlaçáo negativa com a razào Mg/(Mg+Fe), o que
pode ser explicada por reequilíbrios metamórficos que enriqueceriam o mineral em

Mg, devido a troca com a granada, e diminuiriam o teor e Ti, por meio da exsolução
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de rutilo durante o resfriamenlo.
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Figura 7.6 - Perfil composicional de porfiroblasto alongado na foliação, mostrando
diminuição do teor de grossulária em direção à borda do mineral.
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Figura 7 .7 - Composição da biolila dos sillimanita-biotita-granada gnaisses, segundo
o alumínio tetraédrico, à esquerda e com o alumínio octaédrico à direita.

Não foi observada correlação do titânio com os demais cátions na amostra C-

7 que pudesse ser indicativo do tipo da troca responsável pela entrada de titânio no

mineral. Entretanto as análises da amostra CB-25 indicam uma correìação inversa,

entre Ti e os cátion bivalentes Fe, Mg e Mn (Figura 7.8) indicando a presença da

troca TiO2 <+ R-1(OH),j , que segundo Henry et al. (2OO5) seria mais efetiva em

metamorf¡smo de alto grau, constituindo um processo de desidralação do mineral.

Os teores de F são menores na amostra C-7, variando entre 0,27 e 0,47 wI"/.

já a amostra CB-25C apresenta valores bastante altos entre 0,86 e 1,4 wl.k.

Comparando estes dados com os mostrados por Guidotti (1984) que

identificou tendências gerais de composições químicas cla biotita, com valores

maiores que 0,5 átomos de titânio por célula unitária e teores maiores que I% de F

em minerais da fácies granulito; valores compatíveis com os apresentados pela
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amostra CB-25C, diferente das análises da amostra C-7, que se alinham melhor à

biotita da zona da sillimanita, ou seja, da fácies anfibolito alto.
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Figura 7.8 - Diagramas binários para biotita com os principais vetores de troca
responsáveis pela entrada de Ti na Biotita segundo Henry ef al (2005).

Os feldspatos estão representados pelo ortoclásio e, principalmente, pela

andesina sódica na amostra C-7 (Figura. 7.94). Nesta amostra o plagioclásio

apresenla zonamento quÍmico muito sutil, com bordas em contato com granada

levemente mais anortílicas, com leor de An variando entre 32 e 33,5, enquanto as

porções de núcleo apresenlam teor de An variando entre 31 e 32. Tendo em vista a

paragênese com granada, tal comportamento pode indicar diminuiçåo de pressão no

final do metamorfismo progressivo, ou mesmo no início do retrometamorf ismo. Estas

mudanças de condições metamórficas náo foram registradas na granada, muito

provavelmente devido à difusão ¡ntracristal¡na do Ca, que é mais rápida, pois é

condicionada pela troca simples de elementos bivalentes, enquanto que no

plagioclásio a substituição Na-Ca envolve uma troca acoplada de Si por Al para o

eq u ilíbrio de cargas.

Na amostra CB-25C (Figura 7.9 B) o plagioclásio é levemente mais sódico,

porém não apresenta zonamento químico, com variações entre análises de núcleo e
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borda menores que o erro analítico. Tal homogeneidade deve ser em parle ajudada

pela recristalização durante a deformação desta amostra que produz feldspatos

granobláslicos de granulação relativamente fina.

Em relação ao feldspato potássico, variações químicas podem ser verificadas

em ambas amostras, com leores de molécula albita chegando em 28"/" em peso, e

anortita a 4"/" em um porfiroblasto de feldspato polássico da amostra C-7.

Entretanto, este resultado pode ser devido à presença de exsoluções

submicroscópicas de albita, pois não se observa pertita ao microscópio ótico ou de

microinclusöes de plagioclásio.

Figura 7.9 - Análises de feldspatos dos sillimanita-biotita-granada gnaisses. A)
Amostra C-7, B) AmostraCB-25C.

7.4.2 MESossoMA DE MrcMAÍTo oRToDERrvADo (AMosrRA P19C)

A rocha é um biotita-hiperstênio gnaisse enderbílico bandado, com variaçöes

composicionais na escala de centímelros, onde foram separados três leitos

caracte rísticos.

O primeiro deles, denominado domínio C-1, constitui-se em um biotita-

ortopiroxênio gnaisse enderbítico; o segundo, denominado domínio C-2, é formado

por gnaisse enderbítico com dois piroxênios, hornblenda e biotita; e o terceiro,

denominado domínio C-3, é produto de uma anfibolitização retrometamórf ica,

resultando em agregados de hornblenda cristalizada fora da foliação, com restos de

clinopiroxênio. Estas denominações referem-se porções analisadas em microssonda

eletrônica e constituem parte da nomenclalura das análises, apresentadas em

anexo.

O ortopiroxênio que ocorre apenas nos dois primeiros leitos apresentou

apenas variação no teor de Al em relação às suas porções de núcleo, mais



aluminosas, que as bordas.

Os clinopiroxênios mostraram-se diferentes, de acordo com a banda em que

se situam. Nas porções anfibolitizadas são menos aluminosos e mais ricos em Fe

que nas porções granulíticas, onde também se nota que, tanto o diopsídio como o

ortopiroxênio tem menor teor de Al nas bordas em relação ao núcleo (Figura 7.10).

Cllino-piroxênio lel iquiaclo
c¡¡ clorr ín ro ¿n fibolitiT.a(lo

O lino-¡rirrrxên i (núcleo)

(ilinopìroxênio (borcla)

Ortol)iroxôrìio (núclco)

Ortopiloxôn ro ( bolcla )()

Figura 7.10 - Piroxênio de gnaisse enderbítico bandado mostrando pequenas
variações composiciona¡s de acordo com a banda em que se situam e segundo a
localização da análise no m¡neral.

Os anf ibólios sáo relativamente ricos em potássio, com teores levemente mais

altos em re¡ação ao sódio, e são classificados como pargasita, de acordo com a

nomenclatura de Leake et al. (1997). Entretanto, as análises evidenciam, tal qual

nos cl¡nopiroxên ios, composições diferentes nas porções granulíticas, que são mais

ricas em Fe e tem tendência de menor ocupação do sítio tetraédrico pelo Si (Figura

7.11).

O plagioclásio moslra um comportamenlo mais complexo, com zonamentos

distintos em relaÇão ao domínio em que se encontram e ao mineral em associação.

Sua composìção varia constantemente, em função da presença clo clinopiroxênio,

que incorpora o Ca na sua estrutura, e da cristal¡zação de hornblenda a parlir do

clinopiroxênio, com incorporação de Na e Al (Figura 7.12).

Na banda classificada como biotita-enstatita gnaisse enderbítico, o

ortopiroxênio apresenta um zonamento com enriquecimento em Ca em direção à

borda, com porçöes de núcleo contendo teor de anortita igual a 57./" e porções cle

borda chegand o a 7)o/o de anortila. Adicionalmente, o plagioclásio, mais tardio em

equilíbrio com a biotita, lem teor de Anzz nas bordas. Tendo em vista que, esta

porção da rocha apresenta-se mais preservada do relrometamorf ismo, este

comportamento deve ser reflexo do metamorfismo progressivo. o que seria
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indicativo, provavelmente, da desestabilização do clinopiroxênio, com o aumenlo de

temperatura à pressão constante, ou mesmo sob descompressão.
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Figura 7.11 - Classificação dos anfibólios segundo Leake el al. (1997)

No domínlo do diopsídio-enstatita gna¡sse com hornblenda, o plagioclásio

possui comportamento distinto de acordo com o mineral em associação. Quando em

paragênese com a hornblenda, este mineral apresenla um enriquecimento em Ca

em direçäo à borda, com An56 no núcleo ê Arìeo nâ borda, o que deve ser devido à

troca pargasítica que ocorre na cristalização do anfibólio. Já quando em associação

com o diopsídio, o seu comportamento é inverso, com empobrec¡mento em Ca, com

até An¡¡r no núcleo e An67 nas bordas.

No domínio retrometamórf ico, o plagioclásio apresenta o comportamento

semelhanie ao observado na banda de diopsídio-enstatita gnaisse com hornblenda

quando em associação com o anfibólio, pois exibem enr¡quecimento em Ca em

direção à borda, porém com teores de An menores que no domínio granulítico,

situando-se ao redor de Anso no núcleo e de An56 na borda. lsto deve ser reflexo,

além da influência do desequilíbrio dos piroxênios, da entrada de Na no sislema,

juntamente com a hidratação da rocha.

A biolita apresenta baixo teor de Al, tanto no sítio tetraédrico quanto no sítio

octaédrico (Figura 7.13) sendo esta última, característica de rochas insaturadas em

alu m ín io.

Apesar dos teores de titânio serem relativamente baìxos para biotita de fácies

granulito, entre 0,26 e 0,34 átomos por célula, os teores de flúor são bastanle

elevados situando-se entre 1 e 1,57"k em peso. A biotita desta rocha apresenta

teores altos de flúor, especialmenle um cristal mais grosso da banda de diopsídio-

enstatila gnaisse com hornblenda; já o teor de Ti é elevado embora não tão alto

quanto os das rochas paraderivadas, chegando no máximo a 3"k de TiOz, devendo
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E(lenìtc I Pargositc
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ser ¡imitado pela disponibilidade do elemento na rocha.

Figura 7.12 * Plagioclásio de gnaisse granulítico bandado, com leitos
retrometamorf isados.

l¡ Plagioclásios presentes nas
bandas granulíticas

il Plagioclásios presentes nas
bandas anfibolílicas
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Figura 7.13 - À esquerda classificação da biotita, segundo razáo FelMg e Alrv. À
clireita a classificação segundo Guidotti (1984), utilizanclo o Alvr.

Sì(lrrolillill

7.4.3 MELANoSSoMA Do MrcMAlro ALUMtNoso

A rocha em questão, representada pela amostra P19D, é constituída

princìpalmente por biotita e granada, com plagioclásio em menor proporção e é
interpretada como restito de m¡gmatito aluminoso sob altas taxas de fusão.

A granada apresenta um zonamento quím¡co com aumento dos teores de

grossulária e diminuição sutil do piropo, do núcleo em direção às porçoes

intermediárias do cristal e, posteriormente, na borda, um brusco aumento no teor de

almandina e queda nos demais componenles, indicativo de reequilíbrio tarclio

du rante o resfriamento (Figura.7.14).

Quando se assume Fe2n = Felo,or lFigura 7.154), a tendência de

enriquecimento de cálcio na porções intermediárias é mantida na borda do mineral,

I¡e/(Ii'e+Ntg) ,\nrìitN l.logo¡,it,r

s

0.5

I¡('_l¡oùtg
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mas quando este é calculado por balanço de cargas, apenas uma análise de borda

mostra redução do teor da molécula grossulária, devido à maior quantidade Fe3*,

como pode ser visto no diagrama ternário da Figura 7.158, onde estão

representadas todas as análises do mineral.
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Figura 7.14 - Perfil em cristal 9e porfiroblaslo de granada em contato com biotita
com andradita calculada por Fe'* = 2 - Alu' (amostra P1 9D).

I

nc nc/in in in/br br

l

--.-Ài'á.Ji"" 
]]a Andradita 

I--^- Gorssulána i

I
--€- Piropo

--JK- Espessartita 
ll

Fig^ura 7.15 - Composiçöes de granada da amostra P,19D. A) assumindo Fe total =
Fe" e B) Fe'* calculado por balanço de carga.

Este enriquecimento em cálcio das bordas da granada pode ser devido à

processos anatéticos, com o equilíbrio em estado sólido. O primeiro pode ter sido

responsável pelo empobrecimento em sódio do resíduo sólido e, conseqüentemente,

o plagioclásio nele retido torna-se mais rico em cálcio, e o segundo pelo

reslabelecimento do equilibrio entre as fases sólidas por meio do enriquecimento em

grossulária das bordas da granada.

A biotita exibe valores intermediários de AIrv e da razão Fe/Mg para as

análises de núcleo, e apresentam menores teores de Fe e maior conteúdo de Alvl

nas porções de borda do mineral, podendo-se nolar uma lendência bem definida,

Grs Prp

Anál¡ses de borda de
granada

Análises de núcleo e
porçÕes intermedjárii
de granada
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que indica um dim¡nuição de temperatura em direção às bordas do mineral, tendo

em vista que o mineral está em paragênese com a granada, além do menor teor de

Alvl nas análises de maior temperatura (Figura 7.16).

<i

)
0

Figura 7.16 * Composição da biotita do granada-bioiita gnaisse (Amostra P-19D), na
qual pode-se observar os núcleos (círculo preenchido) de mais alta temperatura
enriquecidas em Fe, além da, correlação positiva e inversa da razã.o Fel(lVg+Fe)
respectivamente com Allv e Alvl .

As composições de borda da biotita são indicativas de uma menor

temperatura de crisialização em relação ao núcleo. lsto deve reflelir, considerando-

se a variação nos teores cle AIvr, aIé < 0,7, pelo menos em parte, o crescimento clo

mineral, e não apenas o reequilíbrio de Fe e Mg com a granada duranle o

resf riamento. Segundo Guiclotti (1984) esles valores de AIvr em rochas granulíticas

podem também serem devidos a paragêneses com magnetita, que fato eslá em

contato com algumas análises de borda de grãos de biotita.

A biotita apresenta teores cle Alvr, altos teores de f lúor (0,85 e 1 ,1 % em peso)

e titânio (0,4 e 0,6 a.p.f.u.) típicos da fácies granulito, com exceçäo de uma borda do

m ineral.

Nos diagramas binários de Ti com os demais cátions (Figura 7.17), observa-

se tendências levemente distintas entre as análises de núcleo e as de borda, com

correlação inversa de Ti com os cátions bivalentes Fe, Mg e Mn, e ausência de

variação de Al total e Si, sugerindo a eficiência na troca Ti 02 8,1 (OH).2. Por outro

lado a correlação levemente positiva do Ti com os cátions bivalentes, e negativa

com o AI¡o¡n¡ nas análises de borda, indica também a lroca Ti R Al_2.

O plagioclásio nestas rochas é a andesina, mas uma análise de borda do

mineral em contato com granada mostrou composição mais rica em cálcio (Figura

7.18), sugerindo reação de troca com a molécula grossulária da granada, o que

indicaria aumento de pressão ao final do metamorfismo progressivo, ou durante o
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Figura 7.17 - Diagramas binários de
trocas catiônicas segundo Henry et al.
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Figura 7.18 - Composição dos plagioclásios da amostra P-19D, com uma anál¡se de
borda de mineral em contato com granada mais rica em cá¡cio.
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7.4.4 Mesossoma do Migmatito Aluminoso

a) Amostra CB-35a.

Esta amostra pertence a um migmatìto com mesossoma enderbitico com

granada, com leucossoma granodiorítico e com bandas de granada-biotita gnaisse

lonalítico rico em biotita,

Foram analisados nesta rocha dois leitos mesossomáticos, sendo um

composto por hiperstênio-granada gnaisse denominado "M1" e outro f ino leito de

hiperstênio granada gnaisse denominado "M2", além da banda composta por

granada-biotita gnaisse e leucossomas com ou sem granada.

A granada presente nos mesossomas enderbítico e na banda biotítica mostra

composição homogênea, independente da porção da rocha em que se encontra,

sendo composta aproximadamente por 55 a 57% de almandina, 30 a 33% de piropo,

B a10% de grossuìária e cerca de 3% de espessartita (Figura 7.194).

Apesar da pequena variação composicional, observa-se uma correlaçäo

positiva entre XCa e a razáo FellV1g as composições de núcleo de granada (Figura

7.198) e de borda, que apresentam teores altos de Ca, com dispersão da razào

Fe/Mg devida a variações no reequilíbrio retrometamórf ico condicionado pelo

mineral vizinho. Tal comportamento sugere cristalização em regime de elevaçäo da

pressão, com queda da temperatura acoplada, tendo em vista o equilíbrio deste

mineral com o plagioclásio e com ortopiroxênio no mesossoma, e corn a biot¡ta no

melanossoma.

Figura 7.19 * A) diagrama ternário com os principais componentes da granada da
amostra CB-35a. B) Diagrama binário mostrando correlação negativa entre XCa e a
razão FelMg.

A análise dos perfis composicionais dos cristais de granada (Figuras 7.208, C

A)
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e D) confirmam a tendência mostrada acima com aumento do teor de molécula

grossulária do núcleo para a borda, a reduçäo do componente piropo e aumento da

almandina. A única exceção é o cristal do mesossoma dominado por hiperstênio

(M2), que possui núcleo com os maiores teores de grossulária, que reduz-se da

porçåo intermediáriapara a borda (Figura 7.204).

O plagioclásio é andesina e apresenta pequena variaçâo de acordo os leitos

de mesossoma, melanossoma ou mesmo no leucossoma (Figura 7.21). Os cristais

de plagioclásio possuem teores de albita entre 63,6 e 61 % (M1) no leucossoma, 53

e 58% (M1) e 56 e 61% no mesossoma (M2). Em geral os gnaisses apreseniam

bordas enriquecidas em cálcio em relação aos núcleos.
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Figura 7.2O - A) perfil composicional em granada do mesossoma com hiperstênio
(M2) em contado com o piroxênio e plagioclásio; B) Granada de mesossoma (M1)
rico em granada em contado com plag¡oclásio; C) porfiroblasto de granada no
mesmo leito do perfil anterior, em contato com plagioclásio; D) Granada de
leucossoma em contado com melanossoma.

Os piroxênios apresentam pouca variaçäo composicional e altos teores de Al

(Figura 7.22). No mesossoma dominado por granada os valores de AlzOa de 2,7 e
3,5% são menores que os valores da ferrossilita do leito dominado pelo piroxên¡o,

com teores entre 4 e 4,8o/o. Em ambos os leitos, as análises de borda de mineral

mostram um empobrecimento em alumínio em relaçåo ao núcleo, iendência não

observada em relação ao ferro e magnésio, apesar da maior taxa de difusåo destes
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elementos no mineral, sugerindo que o leve zonamento relativo ao Al é produto do

metamorf¡smo progressivo, e o resfriamento foi rápido o suficiente para não

reequilibrar a razáo FelMg das bordas dos minerais.

Figu(a 7.21 - Plagioclásio da amoslra CB-35a mostrando pequena variação
composicional, mesmo nos diferentes leitos da rocha.

Figura 7.22 - Composição do ortopiroxênio presenles no mesossoma da amoslra
CB-35a.

A biotita presente principalmente no melanossoma, caracteriza,se pelos

baixos teores de Al, principalmente na posição octaédrica, além de allos teores de

titânio com valores entre 3,5 e 4,87" de TiOz (- 0,5 a.p.f.u.) e com correlação

negativa com a razáo Mg/(Mg+Fe), como pode ser observado na Figura 7.23. A
quantidade de flúor é relatlvamente baixa para biotita de fácies granulito, situando-se

entre 0,7 e O,3'/., valores estes que se aproximam do erro analítico.
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Figura 7.23 - Classif icação da biotita presente no melanossoma da amostra CB-35a
e diagrama binário mostrando correlação negativa entre Ti e a razáo Mg/(Mg+Fe).

b) Amostra CB-35d

Esta amostra representa um mesossoma com cerca de 2 cm de espessura,

composto por hiperstênio-granada-biotita gnarsse enderbítico de grã grossa, e um

leito enderbitico de grã fina, composto principalmente por plagioclásio e

ortopiroxênio, aparentemente não afetado pela anatexia_ Esta rocha separa-se da

anterior por leito de leucossoma granodiorítico.

A granada presente no melanossoma enderbítico (Flgura 7.24 A) Iem a
seguinte composição: almandina (55 - 60%), piropo (30 - 35%), grossulária (3 -
6,5%), espess arIila (2,7 - 3%). As análises de núcleo e as porções intermediárias

apresentam variado teor de Ca com relação Fe/Mg constante, enquanto as análises

de borda mostram uma tendência de maior teor de cálcio e, localmente, ferro

dependendo do mineral em contato (Figuâ7.24 B).
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Figura 7.24 - A) diagrama ternário representanclo os principais constituintes da
granada do melanossoma da amostra CB-3Sd; B) Diagrama binário mostrando
variação do teor de ca nas análises de núcleo tendência de maior teor cleste
eiemento nas análises de borda.
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Perfis composicionais confirmam a tendência mostrada acima de aumento do

teor de cálcio em direção à borda do mineral, sendo que um perfil de direçâo

longitudinal em um porfiroblasto alongado na foliação, moslra aumento do

componenle almandina e diminuição do piropo em direção à borda sugerindo queda

de temperatura (Figura 7.25 A).

Já em um perfil transversal ao alongamento do porfiroblasto, a lendência é

diversa com aumento do teor de magnésio do núcleo para as porçoes

intermediárias. Neste também pode ser observada uma oscilação dos teores de

grossulária, porém isto pode ter sido causado pelo fato das análises de núcleo (nc) e

intermediária-borda (int/br) possuírem andradita, o que diminui os teores de

grossulária (Figura 7.25 B). Este comportamento fato pode ter sido causaclo por

problemas analíticos, ou realmente tais análises apresentarem certo teor de Fe3t.
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Figura 7.25 - A) perfil composicional em porfiroblasto de granada mostrando
diminuição do piropo e aumento de almandina e grossulária do núcleo para a borda;
B) Perfil em granada granoblástica com aumento do piropo em direção à borda do
m ine ral.
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No mesossoma composto por hiperstênio-granada-biottla gnaisse enderbítico,

o ortopiroxênio apresenta alto teor de alumínio, com porcentagens entre 4 e 4,g.k de

Al2O3, enQuanto na porção mais básica da rocha apresenta valores enïre 2,1 e 3,1./.

e maiores teores de magnésio (Figura 7.26).

Foram analisados grão de plagioclásio do mesossoma enderbítico, da banda

básica e do leucossoma granodiorílico situado entre os dois.

O mesossoma enderbítico possui plagioclásio mais rico em sódio, com teores

de anortita entre 35 e 39%, levemente zonados, com bordas com teores de anorlita
entre 2 e 4% maiores que os do núcleo.

No leucossoma granodiorílico o plagioclásio mostram-se mais rico em cálcio
que aqueles do mesossoma enderbítico, com teores de anortita entre 42 e 45"k,

nc/int invbr
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indicando que este leucossoma não representa o fundido do mesossoma

enderbítico, e sim da banda básica, que por sua vez possui plagioclás¡o com teores

de anortita ente 42 e 49o/", com zonamento semelhante ao verificado nos grãos do

mesossoma enderbítico, porém mais sutil, com variação de 27. no teor de anortita,

com borda levemente mais albitica. Em alguns cristais estas variações podem refletir

a cristalização a partir do fundido (Figura7.27).
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Figura 7.26 - Classificação dos piroxênios da
diferenças na composição do mineral presenle
banda mais básica da rocha.
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Figura 7.27 - classificação do plagioclásio das diferentes bandas da amostra cB-

A biotita apresenta variaçöes composicionais muito pequenas (Figura 7.29 A),

de acordo com as bandas em que se encontram, contendo barxos teores de
alumínio na posição octaédrica, o que as coloca próximas à linha f logopita-annita,
segundo a classificação de Gu¡dotti (1984).

os teores de flúor säo relativamente altos, com porcenlagem em peso entre
0,6 e 1,1"/", exceto em duas análises de biot¡ta grossa, localizadas no contato clo
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leucossoma granodioríltco com a banda básica a intermediária, que têm teores em

torno de 0,4%. Adicionalmente ocorre uma lendência de correlação negativa enlre F

e Ti, característica esta observada nos experimentos de Dooley & Patiño-Douce

(1996) em biotita de alta temperatura, interpretada como reflexo da lroca Ti-oxi Ii O z

<+ R -j (OH) -2 (Figura 7.28 B).

A correlação positiva entre Ti e os cátions bivalentes Fe, Mg e Mn, (Figura

7.294), associada a não variação do Al (Figura 7 .298), corroboram com a

interpretação da entrada do titânio na biotita pela troca Ti-oxí, além de trocas Ti-

tschermackita (Ti Al 2 R -1 Si -2) e (Ti R Al-r) pouco efetivas.
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Figura 7.28 - A) Classif icação da biotita da amostra CB-35d, segundo Guiclotti
(198a); B) Diagrama mostrando correlação inversa entre T¡ e F.
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Figura 7.29 * A) Diagrama binário Ti por cátions bivalentes Fe, Mg e Mn
representados por (R) nos vetores de troca; B) diagrama binário Ti por Al total
mostrando a não participaçäo do Al nas trocas.
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7,5 GEOTERMOBAROMETRIA

InrRoouçÃo

Utilizou-se como principal ferramenta na execução dos cálculos

geotermobarométricos o software TWQ (Berman, 1991), mas iambém foi utilizado o

software THERMOCALC, versão 3.2, de Powell & Holland (1988), devido às

limitaçöes do modelo de atividade da granada do primeiro que não utiliza o membro

andrad¡ta, o superestima a atividacle da grossulária quando há Fe3*.

7.5.1 StLLtMANtTA-BroïTA-cBANADA cNAtssE

a) Amostra C7

Os cálculos geotermométricos baseados na partição Fe-Mg entre granada e

biotita desta amostra indicam temperaturas extremamente elevadas quando

utilizadas análises de núcleo da granada, gerando temperaturas acima de 900e C

quando utilizado o software TWQ, e ainda maiores quando utilizado o software

Thermocalc. Estas temperaturas estão acima do campo de estabilidade da biolita,

tendo em vista os baixos leores de flúor (< 0,5%) no mineral.

Desta forma durante o pico térmico desta rocha, a biotita não deveria estar

presente e a sua cristalização deve ter sido resultado de reações retrógradas,

relacionadas à cristalização de material fundido pois, apesar da amostra em questão

näo mostrar explicitamente eslruturas anatéticas, a rocha deve ter sofrido fusão

incipiente, devido à sua pouca quaniidade modal de biotita, o que torna ineficiente a

produção e a segregação do líquido.

Todavia, cálculos util¡zando-se análises de porções próximas à borda dos

cristais de granada em associação com sillimanita, plagioclásio, quartzo e felclspato

potássico, indicam temperaturas entre 800 e B5Oq C a pressões entre B e 9 kbar

como mostra a Figura 7.30a, e as porções intermediárias-borda na Figura 7.30 B,

sendo que o cálculo com as análises de borda é de uma granada isolada da biotita.

Estes cálculos foram feitos com atividade de água igual a 1e p1=p¡1re,

condição esta onde as reações de desidratação ocorrem a temperaturas mais altas.

Mesmo assim estas reações indicam temperaturas inferiores às registradas pela

reação de lroca de Fe e Mg entre a granada e a biotita, principalmente no cálculo

com anáiise de porção intermed¡ária de granada (Figura 7.30A), confirmando o

oa



desequilíbrio citado acima.

Um cálculo geotermobarométrico no TWQ, utilizando-se as análises de borda

de granada em conlato com b¡otita grossa, cujo perfil composicional foi mostrado na

Figura 7.4A, resultam em temperatura de 750 aC à pressão de S,7 kbar, segunclo o

termômetro de troca ferro-magnesìana entre granada e blotita e o geobarômetro

g ranada-plagioclás io-s illiman ita-qua rtzo.

Figura 7.30 - A) Cálculo geotermobarométrico da amostra C-7 para associação
granada-biotita-sillimanita-potássico-quartzo utilizando análise de porção
intermediária de granada; B) cálculo da mesma assembléia mineral ulilizanclo-se
análise de borda de granada.

Com os resultados acima, que são produzidos por equilíbrios sem

envolvimento de fase fluida, obtém-se uma atividade de água cle aproximadamente

0,65 (Log a = -0,2) para o equilíbrio desla assembléia mineral, como pocie ser v¡sto

na Figura 7,31 .

Quando utilizado o software Thermocalc as análises de porção intermediária

da granada, o termômetro de troca ferro-magnesiana entre granada e biotita resullou

em temperaturas acima de 950 ec, rndicando desequilíbrio (Figura 7,32A). Já os

cálculos entre borda de granada em contato com biotita mostraram temperaturas

entre 570 e 600 ac, mais baixas que as obtidas pelo TWe, indicanclo desequilíbrio
(Figura 7,32 B).

o cálculo geotemobarométrico feito com o software Thermocalc que mostrou
menor desequilíbrio das reações foi feito com uma análise de borda cle granada
isolada da biotita, sendo então ut¡l¡zado para a eslimaliva da composição do fluiclo

(Figura 7.33),

oo



Figura 7.31 - Cálculos geotermobarométricos com TWQ, mostrando equilíbrio entre
a borda de granada e biotita na amostra C-7.
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Figura 7.32 - A) Cálculo geotermométrico com o Thermocalc feitos com as mesmas
análises apresentadas na Figura 7.304, utilizando-se análise de porçåo
jntermediária de granada em associação com biotita, plagioclásio, sillimanitã e
feldspato potássico; B) ldem para com borcla de granada em conlato com biotita da
Figura 7.31.

b) Amostra CB25c

De forma análoga à amostra C7, a amostra CB2Sc mostrou que as

associações de minerais não se enconlram em equilíbrio e a temperatura dada pelo

termômetro granada-biotita mostra-se superestimada, com temperaturas acima de

900 aC, quando ulilizadas análises de biotita com maior teor de ferro, junto com

análises de núcleo e porçäo intermediária de granacla.

Todavia cáiculos com biotita de composição mais magnesiana mostram

temperaturas mais brandas, compatíveis com a paragênese encontrada nestas
rochas, tendo em vista a ausência de ortoplroxênio.
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Figura 7.33 - A) Cálculo geotermobarométrico com Thermocalc da associaçäo
granada (porção intermediária), sillimanita, bÌotita, plagioclásio, feldspato potássico
com o valor médio segundo o programa e seu elipsóide de erro, utilizando somente
as reações sem envolvimento de HzO; B) Estimat¡va da composição do fluido
calculado através do valor médio de temperatura.

Entretanto valores mais altos são dados pela intersecção do termômetro

granada*biotita com o barômetro granada-sillimanita-plagioclásio-quartzo, situados

ao redor de 875 qC a 10 kbar (Figura 7.344). Estes valores de pressão e

temperatura são superiores aos obtidos pelas reações de desidratação, em

condiçöes de pressão de água igual a pressão toial, Já outro cálculo, também com

análise de porção intermediária de granada, gerou condições metamórficas mais

brandas de 7B0q C a 9 kbar, segundo a mesma ¡ntersecção citacia acima, em

equilíbrio das duas respectivas reações com as de desidratação (Figura 7.348).

oi ó5 ii5 ìi,i ò;-'o'a tt o¡ ìíò
X co2

Figura 7.34 - A) cálculo da assembléia granada(núcleo)-sillimanita-biotita-
plagioclásio da amostra CB-2Sc com desequilíbrjo entre as reações sem
envolv¡mento de HzO e as reações de desidratação; B) Cálculo d'a mesma
assembléia mineral utilizando análise de porção inlermediária cle granacia, indicando
equilÍbrio entre as reações.
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O cálculo geotermobarométrico da associação que indicou maior equilíbrio da

amostra CB25c, segundo o TWQ (Figura 7.348), também indicou estado de

equilíbrio com a utilizaçáo clo software Thermocalc, porém com pressão de água

menor que a pressão total. Foi enlão calculado o XCOz do fluido para estìmativa da

proporção de água, com o uso dos valores obtidos pela intersecção das reações

sem envolvimento de H2O (1) e (6) da Figura 7.33, que representam o barômetro

granada-plagioclásio-sillimanita e o termômetro granada-biotita. Com tais valores

(770e C e 7,68 kbar) foi enlão obtido um valor de XCO2 entre 0,55 e 0,67 (Figura

7.358), valor este utilizado para o cálculo da pressão e temperalura e seus

respect¡vos erros (Figura 7.334).
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Figura 7.35 - A) Cálculo geotermobarométrico com Thermocalc da assembléla
granada, biotita, plagioclásio, sillimanita e feldspato potássico, com valores médios
de P e T com a respecliva elipse de erro, a condições de XHzO = 0,4; B) Estimativa
da composição do fluido da mesma associação assumindo pressão de 8,7 kbar.

Estes cálculos geotermobarométr¡cos corroboram as observações de campo

que indicam forte anatexia neslas rochas, provocado pela quebra da biotita, gerando

produtos anidros, representados pelos gnaisses com sillimanila com paragênese

composta por granada, feldspato potássico, sillimanita, plagioclásio e quartzo, além

de biotita rica em flúor, principalmente na amostra CB25c, conforme mostrado no

capítulo 7.3.

Posteriormente estas rochas podem ter reagido com o fundido, promovendo

uma nova cristalização de biotita, principalmente na amostra C7, cuja biotita não

apresenta composição típica das condições metamórficas indicadas pelos cálculos

geotermobarométricos. lsto, aliado à pequena quantidade modal de biolita, o único

mineral hidratado, presente na rocha, sugere pequena proporção cje fusão e

'fcmpcroluro oC o'r o'i oi i¡';i i)! ii¡; ¡'/ ìirì ì;t
X CO2
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conseqüentemente uma ineficiente segregação de fundido.

7.5.2 GNArssE E¡roeReírrco (AMosrRA Pl9-C)

A amostra representa o mesossoma de um migmatito ortoderivado da fácies

granul¡to. Desla forma, diferentes dominios de associações minerais foram

identificados e denominados como C1 (biotita-hiperstênio gnaisse), C-2 (dlopsídio-

hiperstênio gnaisse com hornblenda e b¡otita, com substituição do clinopiroxênio

pelo anfibólio) e C3 (onde o clinopiroxênio ocorre apenas como relíquias).

Os cálculos geotermobarométr¡cos foram realizados obedecendo-se

estritamente os parâmetros e interpretações petrográficas, lendo em vista a grande

variação composicional dos minerais e de suas associações conforme o dominio em

que se encontram.

As condições de pico metamórfico foram obtidas pelo cálculo

termobarométrico utilizando-se análises de núcleos de clinopiroxênio, ortopiroxênio e

plagioclásio do domínio C2, que resultaram em temperaturas acima de BO0 aC e

pressões variando entre 5 e 7 kbar. Estas condições báricas são mais suscetíveis a

erros, pois foram baseadas no teor de Al no ortopiroxênio (Figura 7.36 A).

Já as condições pós-pico, no início do resfriamenlo, foram obticlas pelo

cálculo da partição Fe*Mg entre ortopiroxênio e biotita do domínio C1, que mostram

tempefaluras enlre 720 e 750 aC (Figura 7.368). Tal estágio é relacionado à re-

hìdratação e cristalização de biotita nos sìllimanita-biotita-granada gnaisses.
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Figura 7.36 - A) Cálculos no TWQ da amostra P-19C, clomínio C2, representativo clo
pico metamórfico pela paragênese clinopiroxênio-ortopiroxênio-plagioclásio; B)
Cálculo do equilíbrio ortopiroxênio-biotita do domínio C1, indicando o início do
resfriamento e re-hidratação do sistema.

Equilíbrios envolvendo o anfibólio foram calculacios na banda C-2, onde a



petrografia indicou equilÍbrio textural entre as fases minerais de interesse

As condições metamórficas foram obtidas por meio das reações de trocas

pargasíticas nos anfibólios, utilizando-se análises de borda de clinopiroxênio e

plag¡oclásio em contato com anfibólio.

Os cálculos com o TWQ mostraram condiçöes de temperatura e pressão cle

630 oC a 4,8 kbar, condizentes com a fácies anfibolito, em um regime bárico de

baixa pressão como mostra a Figura7.37.

Figura 7.37 - Cálculo no TWQ da associação clinop iroxên io-hornblenda-
plagioclásio da amostra P-19C, domínio C-2.

Os cálculos com o Thermocalc indicam desequilíbrio cla paragênese anidra

desta rocha com o geotermômetro baseado na partição Fe-Mg entre clino- e

ortopitoxênio, mostrando temperaturas excessivamente altas, acima cle 900 eC

(Figura 7.384) e pouco reequilíbrio durante o resfriamento, apesar dos cálculos

terem sido realizadc¡s com análises de minerais em contacio. Já o cálculo da

associaçáo ortopiroxênio-biotita mostrou-se desequilibrado com a reação de troca

ferro-magnesiana, indicando temperaluras baixas, apesar da textura poligonal da

rocha sugerir equilíbrio (Figura 7.38 B).

A paragênese hidratada mostrou-se equilibrada com o clinopiroxênio nos

cálculos feilos com o Thermocalc (Figura 7.39), onde foi obildo um equilíbrio da

associação clinopiroxênio-hornblenda*biotita-plagioclásio a cerca cle g1O aC a 7.

No domínio C3, representativo das bandas anfibolíticas, onde ocorrem

apenas relíquias de piroxênios, os cálculos utilizando ambos os softwares,

mostraram desequilíbrro entre as fases.
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Pl9c2n3

1) mgts+di+q=
e| ¡- a¡ì

2) en + 2hed = fs + 2di

3) en + fs + 2cats =
2mgts + 2hed

4)2mgls + 2hed + 2q =
enrfs+2an

5) fs + di + cats --
mgts + 2hed

6) mgÌs+2hed+q =
ls+di Fan

Figura 7.38 - A) Cálculo no Thermocalc da associação clinopiroxênio-ortopiroxênio-
plagioclásio da amostra P-19C, domínio C-2; B) Associação biolita-ortopiroxênio do
domínio C-1.
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Figura 7.39 - Cálculo no Thermocalc da associação clinopiroxênio-hornblenda-
biotita-plagioclásio da amostra P 1 9C, domínio C2.

7.5.3 - MELANoSSoMA coMposro poR GRANADA BtoÏTA pLAGtocLÁsto (p 19-D)

Foram feitos cálculos geolermobarométricos com diversas análises de dois

porfiroblastos de granada em contado com biotita. Um dos porfiroblastos, que

apresenta textura de corrosão e substituição por biotita + plagioclásio, gerou valores

de temperaturas de aproximadamente 800 qc nos cálculos com análises de núcleo

dos minerais, e valores de aproximadamente 600 qC para as análises cle borda,
quando calculados com o TWQ (Figura 7.404). O outro porfiroblasto, que apresenta

textura de equilíbrio com a biotila, com contatos retilíneos, indicou para análises de

núcleo e intermediárias, temperaturas, respectivamente de 840 e g7O eC, condições

além do início das reações de quebra da biotita, e temperaturas de - 72O aC (Figura

1) Shed I ts = 3di + 2cats I facr
2) sh€d + is + 2q - 3di ts 2an I fact
3) di+eÀsl rq=phl rân
4) 4an + parg = di r Scais + ab + ts
5) 3hed +east= 2di+ cats + ann
6) di L Zann + ls = hed r zeasl+ 

'act7) d +5ann r3ts- cals +5€ast+ 3fåcr
8) phl ¡ sann + 3ls = 6oasl + 3l¿ìcl
9) 6dÌa Sann + 3ls + 6q - sphl 1 6an r 3facl
10) 5phl+ 3facl.Sann + 3tr
11) di rsanf r3ts r q = 5oâsl .r' an .r 3facl
12) hed + 3ann + 2ls = cats + æasi + zlact
13) Shecl + 4an + parg = 4d¡ + scâls r ab + lact
14) Tdir 8an + 3facl + zparg - lshed+2ab+sts
15) 1zan rfactr3Þaro=Shed rTcals ¡3ab |4ts

21) zan¡ + 4ã¡ + parg '.- lrod + 3câls + z€ast + ab + läct
22) a¡n ¡84tr r 2par9 = Shed + scâls + eâst + 2ab ts2ls
23) 7oâsi r 4an + sÍacl + pa¡S =4hed rTanô+ab+6ls
24) Sann+ 4an + 2ls rparg:4cats I soâst + ab + 3fact



7.408) para anállses de borda, onde a petrograf ia indica equilíbrìo textural.
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Figura 7.40 - A) Cálculos do geotermômetro granada-biotita no TWQ com análises
do porfiroblasto de granada com textura de subslituição por biotita e magnetita e
plagioclásio; B) Cálculos geotermométricos de granada-biotrla em texlura de
equilíbrio.

As mesmas associações minerais foram calculadas no Thermocalc,

resultando em valores ainda mais altos, sugerindo desequilíbrio químico enlre as

porções de núcleo e inlermediárias da granada com a biotita (Fìguras. 7 .41A e

7.42A). A granada em textura de desequilíbrio mostrou bordas equilibradas em torno

de 500 0C e 3,6 kbar, dada pela troca tschermackítica da biotita, representada pelo

membro eastonita em equilíbrio com granada, plagioclásio e quartzo (Figura 7.418).

Tais condições referem-se ao retrometamorfismo tardio em relação à crislalização

da biotita, provavelmente associado ao cisalhamento que afetou a rocha.
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l) py r 2qr + llea$ r 0q = 6an r 3phl
2) py+ ann =alm ¡ phl

3) 20r r lalrrì 'l 3aas1+ 6rì= 2py r 6an r

4) 2{Jr r aÌm r 3casl r 6q = ¡lan r2plìl r

Fìgura 7.41 - A) Cálculo com Thermocalc da amostra p-19D, utilizando associação
granada-b¡otita-plagioclásio, com análises núcleo do porfiroblasto de granada
parcialmente substiluído; B) Cálculo da borda do mesmo porfiroblasto.
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O porfiroblasto em textura de equilíbrio mostrou resultados semelhantes aos

obtidos pelo TWQ para a mesma associaçáo, com desequilíbrio químico das

porções de núcleo e intermediárias (Figura 7.42A) e equilíbrio a 700 eC e 6,6 kbar,

quando utilizadas análises de bordas de granada e biotita, Estas condiçöes são

condizentes com as obtidas nas outras rochas e interpretadas como início do

resfriamento e recristalização da biotita.

A) 1) py+ 20r+3easl+6q =6ân +3ph
2) py+ ann = alrn +phl
3) 20r+3arfl+ 3¿asl+ 6q = zpy + 6an + 3ann

4) 2gr+alrn | 3eâsl+ 6q =€an + zphl Iann ,

o
f

Figura7.42 -- A) Cálculo no Thermocalc na amostra P19-D, de granada em equilíbrio
textural com biotita, porém em desequilíbrio quÍmico entre a porção intermediária da
granada com a biotita; B) Mesmo cálculo utilizando análises de borda dos minerais.

7.5.4 MEsossoMA DE MrcMATrro ALUMrNoso

a) Amostra CB35d

Os cálculos geotermobarométricos da assembléia minerai granada*

plagioclásio-ortopiroxênio do mesossoma (gnaisse enderbítico), mostrou

sistematicamente um desequilíbrio provocado pelo excesso de Al no ortopiroxênio,

com a intersecção da reação En (Fs) + An = Prp(Alm) + Grs + Qtz com a reaçá.o

Prp + Fs = Alm + En, resultando em temperaturas, oblidas com análises de núcleo

pelo TWQ, entre 750 e 830 qC a pressões entre 7 e B kbar. As reações baseadas no

equilíbrio entre a almandina, ferrossilita e Al no ortopìroxênio indicam temperaturas

entre 840 e Bg0 eC a pressões entre I e 9 kbar, como mostra as Figuras 434 e B. Já

os cálculos utilizando-se análises de borda dos minerais geraram valores menores

de temperatura, entre 750 e 760 eC, mantendo a pressão relativamente eslável em

torno de 7 ,5 kbar.
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Figura 7.43 - A) Cálculo com o TWQ da associação granada(núcleo)-plagioclásio-
ortopiroxênio da amostra CB35d com desequilíbrio causado pelo excesso de Al no
piroxênio; B) Cálculo da mesma assembléia mineral utilizanclo-se núcleo de granacla
e ortopiroxênio que mais se aproximou do equilíbrio segundo o TWe.

A associação, cujo cálculo pelo TWQ é mostrado na Figura 7.414, indicou

equilíbrio quando realizado através do Thermocalc (Figura 7 .44). Todavia a maioria

dos cáiculos realizados com este software evidenciaram desequilíbrios deviclo às

baixas atividades do componente Mg-tschermackita (Mg-Ts) calculadas pelo

programa (Figura 7.448) apesar do alto teor de Al no ortopiroxênio na análise

utilizada nesle cálculo (4,6% de AlzOs).
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Figura 7.44 - A) Cálculo de associação granada-plagioclásio-ortopiroxênio
indicando equilíbrio entre as fases; B) cálculo da mesma assembléia mineral
utilizando conjunto de análises, que sugere desequilíbrio devido à falla de alumínio
no ortopiroxênio.

lsto se deve ao modo de cálculo da atividade do componenle lVlg-Ts, utilizado
pelos aulóres, pois o software "Ax" o módulo clo Thermocalc, que calcula as

atividades dos minerais, leva em conta apenas o aluminio octaécjrico na clefinição da
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fase. Portanto, as análises que possuem menor quantidade de Si fazem com que

uma maior proporção do aluminio seja alocada no sítio tetraédrico, diminuindo, desta

forma atividade do componente em questão.

b) Amostra CB35a

Foram feitas estimativas da pressão e da temperatura de cristalização

metamórfica de dois ieitos de mesossoma compostos por h ipe rstê n io-granada

gnaisses, uma de espessura centimétrica, e outra mais fina de espessura

milimétrica, ambas separadas por leucossoma granodiorít¡co do granada-biotita

gnaisse, denominadas M1 e M2.

Os cálculos geotermobarométricos no TWQ, feitos com minerais da

assembléia granada-ortopiroxênio-plagioclásio do leilo M 1 indicou que seus núcleos

foram formados entre 810 e 830 eC e 8,1 e 8,3 kbar, condições estas dadas pela

intersecção da reação de troca de ferro e magnásio Alm + En <+ Prp + Fs com as

reações dependentes An + Fs(En) <+ Qtz + Grs + Alm (Prp). Os valores obtidos

utilizando-se análises de porção intermediária de granada geraram valores de

pressão entre 8,7 e 9 kbar e temperaturas semelhantes (Figura 7,a5).

-...J-o',.," -,ìr.-3r
------

o",:lrljl___ _,_;¡ r 3¡¡

Figura 7 .45 - Cálculos geotermobarométricos da assembléia granada-ortopiroxênio-
-plagioclásio do mesossoma M1 da amostra CB35a, utilizando análise de núcleo de
granada no diagrama a esquerda e análide de porções intermediáriaa a direita.

Já o mesossoma M2, constiluído por um fino leito de composição modal igual

ao anlerior, porém em contato com banda de granada-biolila gnaisses, mostrou

temperaturas iguais a da banda anter¡or, porém com pressões levemente mais

elevadas, entre 8,9 e 10,2 kbar (Figura 7.46).



Figura 7.46 - Cálculos geotermobarométricos da assembléia granada-
ortopiroxênio*plagioclásio do mesossoma M2 da amostra CB35a, indicando
pressões mais elevadas que o cálculo mostrado na figura anter¡or.

Resultados semelhantes foram obtidos com o uso do software Thermocalc,

porém com diferenças ainda maiores enlre os dados de pressão obtidas nos

diferentes leitos M1 e M2.

Cálculos realizados pelo Thermocalc no mesossoma M I geraram valores

entre 780 e 860 aC e 7,9 e 8,6 kbar (Figura 7.47A), mostrando, na maioria das

vezes, desequilíbrio devido a falta cle Al octaédrico no piroxênio, apesar do alto teor

de Al2O3 no mineral, como discutido anteriormente.
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Figura 7.47 - A) Cálculo com Thermocalc da assembléia granada (porçäo
intermediária) com núcleo de ortopiroxênio e plagioclásio da banda lvll , amostra
CB35a; B) Mesmo cálculo realizado através clas análises de núcleo dos minerais.

Entretanto, alguns cálculos utilizando análises de ortopiroxênio com maior

atividade de Mg-tschermackita, apresentaram equilibrio entre as reações,
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aumentando os valores médios de pressão e temperatura sem entretanto dimjnuir os

respectivos erros representados pela elipse (Figura 7.478).

O mesossoma M2 mostrou valores de temperatura entre 780 e 875 eC, iguais

aos obtidos na banda M1, porém com pressões entre 9,1 e 9,7 kbar para a

intersecção das reações 2, 5 e 6 da Figura 7.43. Estas reaçöes sempre apresentam

sempre desequilíbrio com as de consideram a Mg-tschermakita, que ocorre em

excesso, resultando valores médios de pressão e temperatura ainda maiores (Figura

7.48.4 e B)

Dados de pressão e temperatura obtidos nas associações de borda dos

minerais mostram pequena variação de pressão, entre B e 8,3 kbar, porém com

valores de temperatura mais branda em ambos mesossomas, mesmo quando os

cristais não estão em contato, como é o caso do cálculo do cálculo feito para a

banda M1, mostrado na Figura 7.47a. O cálculo feito para a banda M2, com bordas

de granada e ortopiroxênio em contato, mostram valores semelhantes aos obtidos

na banda M1, porém observa-se desequilíbrio devido ao alto teor de Al no piroxênio

(Figura 7.498).

Figura 7.48 - A) Cálculo feito com os minerais do mesossoma M2 da amostra
CB35a, que mais se aproximou do equilíbrio entre os diversos componentes; B)
Cálculo da mesma assembléia mineral evidenciando o desequilíbrio devido ao
excesso de alumínio no ortopiroxênio em relação à partição Fe*Mg entre granada e
o rtopiroxênio.

Com a utilização do software Thermocalc a banda M1, cujo piroxênio

apresenla menor teor de Al, mostrou desequilíbrio pela baixa atividade do membro

Mg-tschermackita (Fìgura 7.504), enquanto que a banda M2 mostrou desequilíbrio

devido ao excesso de Al no piroxènio, mesmo quando utilizadas análises de borda

de mineral (Figura 7.508).
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Figura 7.49 - A) cálculo no TWQ da associação de borda de granada-plagioclásio
da banda M1; B) Mesmo cálculo da associação de borda clesles minerais cla banda
M2, indicando excesso de Al no ortopiroxênlo.
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Figura 7.50. A) Cálculo no Thermocalc da associação de borda de granada,
plagioclásio e ortopiroxênio cla banda M 1 ; B) cálculo no Thermocalc móstrando
excesso de Al na borda de ortopiroxênio em contato com granada e plagioclásio na
banda M2.

7.6 DISCUSSAO

A despeìto das variaçÕes dos valores dos cálculos geotermobarométricos,
princlpalmente em relação às temperaturas calculadas através dos sollvyares TWe e
Thermocalc, os dados indicam para as rochas da região cre cambu í, um
metamorfismo na fácies granulito de pressão intermediária a baixa, entre 7 e B kbar.
e altas temperaturas entre 800 e 870 oC,
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Estas condições são compatíveis com a intensa anatexia que ocorreu de

forma generalizada na área, afetando diversas dos lilotipos, sob condições de

deficiência de fase fluida, implicando em reações de fusão por desidratação pela

quebra da biotita.

Nos paragnaisses a anatexia gerou um resíduo sólido pobre em biotita,

metamoñicamente recr¡stal¡zada em algumas amostras, como no caso da C-7,

provavelmente devido à ineficiente segregação do fundido. lsto é sugerido pela

composição da biotita com menores teores de titânio e flúor que a das oulras

amostras e pelo desequilíbrio da reaçäo de troca ferro-magnesiana entre a granada

e a biotita.

Em outras amostras, onde provavelmente a segregação do fundido foi mais

efetiva, como a amostra CB25c, a biotita apresenta composição esperada para um

minerai residual da fusão, tendo sido consideravelmente enriquecido em flúor e

titânio, chegando a valores de porcentagem em peso do óxido respectivamente de

1,4 e 5,3%.

Nesta última amostra foram obtidos em alguns cálculos, com análises de

porção ¡ntermediária de granada, valores mais altos de pressão, chegando próximo

de 1 1 ,5 kbar quando calculada pelo TWQ e até 10 kbar quando calculacla pelo

Thermocalc, porém com indicações de temperatura acima de g00 eC para estes

cálculos, indicando desequilíbrio químico enlre estas porçöes da granada e a biotita.

Entretanto, esles dados não invalidam os obtidos pelo equilíbrio granacla-

plagioclásio-sillimanila.

O zonamento da granada nas diversas amostras mostra s jstematicamente um

aumento da molécula grossulária do núcleo em direção à borda do míneral ou clo

núcleo em direção às porções intermediárias com posterior queda nas análises de

borda.

Esle comportamento é sugestivo de resfriamento com manutençäo ou com

aumenlo da pressão, gerando uma trajetórìa no campo p-T onde as rochas

atravessaram as seguintes reações que conlrolam o teor da grossulária da granada:

3An€Grs+Qtz+2Sil

3 En +3 An <+ 2 Prp + Grs + 3 Qtz

3 Fs + 3 An € Q¡s +2 Aim + 3 Qtz

Tal ¡nterpretação é corroborada pelos cálculos geotermobarométricos da
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amostra cB25c, onde se nota uma importante diferença entre os dados de pressão

obtidos pelos cálculos com análises de porção inlermediária da granada, que geram

condições báricas superiores às obtrdas através de análises de núcleo, moslrando

um deslocamento, das linhas de equilibrìo da reação 3 An <+ Grs + 2 Sil + elz, como

mostrado na Figura 7.514, onde levou-se em conta apenas a intersecçäo das

reações citadas acima com as de troca ferro-magnesiana.

Caso análogo é observado na banda M1 da amostra CB35a, oncle os valores

P-T obtidos com análises de núcleo mostram-se localizados abaixo, em linhas de

equilibrio da reação Fs + An (+ Grs + Alm + elz, dos obtidos com porçoes

intermediárias ou mesmo de borda dos minerais (Figura 7.S1 B).
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Figura 7.51 - A) cálculos geotermobarométricos no TWe da amoslra cB25c com
análises de núcleo, porção intermedrária e borda dos minerais, mostrando
deslocamento em relação às Iinhas de equilítlrio da reação 3 An <+ Grs + 2 sil + etz;
B) cálculos geotermobarométricos da amostra cB35a mostrando associações com
análises de porção intermediária deslocadas pra o campo cle maior pressão
atravessando as linhas de equilíbrio da reação Fs + An € Grs + Alm + etz.

Ainda em relação à amostra cB35a, os dados com pressões mais elevadas,
obt¡dos na banda M2, apresentaram um clesequilíbrio ainda mais nítido entre o teor
de Al no piroxênio, controlado basicamente pela temperatura, e as reações cle troca
ferro-magnesiana entre granada e piroxênio. Tendo em vista as diferentes taxas de
difusão entre estas reações, assume-se que o estágio da mais alta temperatura
registrado pelo alto alumínio no piroxênio representa uma etapa anterior ao equilíbrio
da reação Alm + En € Prp + Fs sugerindo um estágio prévio de ainda mais alta
temperatu ra.

o estágio inicial do caminho retrógrado é também mostraclo pelos cálculos cle

CB25c
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associações de borda dos minerais da amostra CB35d, que geraram diferenças,

pr¡ncipalmente, em relação à queda de temperatura comparacla com os cálculos das

associações de núcleo, mantendo a pressão relalivamente estável em torno de 7,5

kbar, enquanto que os cálculos com análises de núcleo variam entre 7 e B kbar entre

750 e 860 eC.

TWQ
! Núcleo e Lntermedìário

e borcla

Thermocalc
0 Nricleo e nle ìediário
O borcla

Figura 7,52 - Cálculos geotermobarométricos da amostra CBSSd mostrando
associações com análjses de porção intermediária deslocadas para o campo de
maior pressão atravessando as linhas de equilíbrio da reação Fs + An c) Grs + Alm
+ Qtz.

Este comportamento evidencia um caminho metamórfico no qual a rocha

atravessou as linhas de equilíbrio das reações, citadas acima, em direçäo ao campo

de maior pressão e/ou menor temperatura, independenlemente do reequilíbrio ou

não das reações de troca ferro-magnesiana

A dispersão dos dados geotermobarométricos das amostras em geral e o

alinhamento dos cálculos com análises de borda, núcleo e porção intermediária dos

minerais, d jscutidos acima, sugerem um caminho metamórf ico retrógrado passando

por condições de pressão e temperatura muilo próximas das experimentadas pelas

rochas durante o metamorfismo progressivo, que culminou com fusão parcial de

diversos litotìpos. Tal fato é corroborado pela ocorrência frequente de texturas como

as de cristal¡zação de biotita envolvendo granacla nos leucossomas, caracterizando

back reactions no sentido estrito do termo, segundo Brown (2002), onde as rochas

durante a cristalização do fundido atravessam as mesmas reações que promoveram

a fusão, neste caso as da quebra da biotita.

As condições metamórficas referenles aos estágios mais avançados do

emperoluro fC)
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retrometamorfismo foram obtidas pelos cálculos de borda da associação granada-

plagioclásio-biotita da amostra P19D, que indicam condições, respect¡vamente, de

700 aC a 6,6 kbar e de 500 eC a 3,6 kbar em associações com textura granoblástica

poligonal, indicando equilÍbrio, e com substituição das bordas da granada pela

biotita.

Outros cálculos podem ser associados a este estágio tardio da evolução

metamórfica, os quais foram obtidos em algumas associações de borda de mineral

da amostra C7, gerando valores em torno de 74O eC e 5,7 kbar (TWA) e 650 e 5BO

eC e 4,5 kbar (Thermocalc). Todavia, as diferentes naturezas das reações envolvidas

na intersecção que gerou estes dados, e conseqüentemente as diferentes taxas de

difusão dos elementos que controlam tais equilíbr¡os, tornam os dados de mais balxa

temperatura ainda mais suscetíveis a enganos, devido ao processo chamado por

Harley (1989) de feedback, que aqui pode ser exemplif icado pelo contínuo e rápido

reequilíbrio da troca ferro-magnesiana entre granada e biotita, em comparação a

reação que define a pressão envolvendo grossulária, sillimanita e anortita durante o

reequil íbrio metamórf ico.
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8 COND|çÕES METAMÓRFTCAS DAS ROCHAS GRANULÍT|CAS

DE CACONDE _ SP

TNTRODUçÃO

O estudo da evolução metamórfica de Caconde foi baseado nos trabalhos de

Juliani ef al. (198a), além dos dados produzidos pelo mesmo autor quando da

participação no projeto Avaliação das Áreas Potencais para Ouro (Seragiolto ef

al.19B2) e, poster¡ormente, pelos trabalhos de iniciação científica financiados pelo

CNPq (Mendes & Juliani 1996) or¡entados pelo mesmo, cujas amostras foram

ulilizadas no presenle trabalho.

O trabalho de Juliani et al. (1984) forneceu a base cartográfica de geologia,

tanto como a subdivisão das unidades Iitológicas utilizadas no presente trabalho, Foi

feita uma pesquisa nas cadernetas de campo deste autor onde através de suas

descrições buscou-se novas interpretações, à luz dos novos conhecimentos

referentes à área, e dos novos conceitos estruturais e de petrologia metamórfica.

A região de Caconde é formada por inlercalaçöes de gnaisses granulílicos,

ortoderivados, m¡gmatitos, granitóides e uma expressiva seqüência

metassed¡mentar, denominada de Grupo Caconde por Hasui (1988) apud Morales

(1ee3).

A estruturaçäo geral da área apresenta direção noroeste-sudeste ocorrenclo,

localmente algumas inflexões direções norte-sul ou leste-oeste. Os mergulhos das

foliações são balxos a moderados, variando entre 20 e 40a para sudoeste, devido à
presença de dobras fechadas a isoclinais. Esta foliação foi interpretacla por Juliani ef

al. (1984) como foliação plano axial apresentando paragênese granulítica, porém em

diversas amostras e descrições de campo nota-se forte presença de deformação por

cisalhamento simples que em certos locais resullam em uma foliaçao

blastom ilon ítica.

8.1 GEOLOGIA ESTRUTURAL

As principais eslruturas observáveis nas rochas de Caconde são foliações
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gnáissicas, que adquirem características distintas dependendo do litotipo em que se

encontram.

Nos granulitos alaskíticos a foliação apresenta característìcas

blastomiloníticas com lentes discóides de quartzo e porfiroclastos estirados de

feldspato polássico. Os migmatitos mostram-se geralmente gnaissificados, com a
foliação paralela ao bandamento, e formação de boudins de anfibolito, localmenle

com porçöes leucossomálicas ou mesmo pegmatóides também afetadas pela

foliação.

Os granulitos básicos apresentam-se variavelmente deformados, com

porções gabróicas levemente foliadas de granada granulito, notando-se um sutil

bandamento composicional dobrado, lransposto pela foliação. As porções mais

deformadas mostram uma foliação marcada tanto por anfibólio nas porções

retrometamórf icas, como por piroxênios nas porçöes não reequilibradas, rndicando

tratar-se de uma deformação em fácies granulito. lsto também é observaclo em

afloramentos de rochas calciossilicáticas, cuja foliação é marcada pr¡ncipalmente

pela isorientação de porfiroblastos de anfibólios e de wollastoníta.

Os paragnaisses com sillimanita apresentam um bandamento conspícuo,

formado pela anatexia, com leucossomas q u a rtzo-feldspáticos concordantes com a

foliação gnáissica. ocasionalmente possuem granada extremamente achatada na

foliaçäo, podendo representar direções preferenciais cle crescimenio, tendo em visla
a reologia da rocha com matriz quartzo-feldspática pouco competente, tais cristais

de granada ocorrem junto com cristais granoblásticos ou porf irobláslicos, que

infletem a foliação sugerindo tratar-se de cristais pré-cinemáticos.

o arcabouço eslrutural da área é caracterizado por uma foliação gnáissica de

baixo ângulo, com direção NW-SE, mergulhando para SW (Figura 8.1)onde foram
plotadas 215 medidas de foliação gnáissica no estereograma cle igual área.

O plano médio possui atitude N136/27SW. Localmente, observam_se

variações na atitude desla foliação, com uma inflexão da estrutura para direção
WNW-ESE, chegando E-W com mergulho para sul e, mais raramente, NW-SE com
mergulhos inversos à foliação regional.

Tais variaçöes são observadas no esrereograma da Figura g.2, oncle geram

uma guirlanda mal definida com direção de mergulho N345/76, e eixo beta N16s/14
o que está em acordo com os dobramentos das unidacles litotípicas representadas



119no mapa geológico, ma¡s evidentes na porçåo sudoeste e central da área. Este
dobramento pode representar uma seqúência de dobras assimétricas de grande
escala, com flancos rongos mergurhando para sudoeste e francos curtos, de
ocorrência restrita, mergulhando para nordeste,

Figura 8.1 _- Estereo Td medidas cafoliação gnáissíca da área mapeada de Caconde.
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Fig.ura 8.2 - Estereograma com gmirlañOa
gnarssrcas mostrando um eixo com mergulho suave para sul_sudéste.
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Adicionalmente, ocorrem dobras fechadas com plano ax¡al mergulhando para
sudeste, definidas pero contorno de arguns corpos de ritotipos distintos, como
exemplo do corpo de mármores, rochas calciossilicáticas e metaconglomerados
calcíticos, aflorantes na porção centro nordeste da área.

A lineação de estiramento mineral apresenta invariavelmente mergulho baixo
a sub-horizontal, orientada preferencialmente para oeste e para sudeste (Figura B 3).
Esta geometria sugere uma provável reorientação deste conjunto de estruturas,
tendo em vista que em uma deformaçâo tangenciar se esperaria mergurhos maiores
da lineaçâo de estiramento.

Figura 8.3 - Estereognarna represèntanOo a
mineral da regÍão de Caconde.

8.2 UNIDADES LITOTíPICAS

As unidades descritas adiante representam domínios ritotípicos mapeáveis na
escala de 1:25.Ooo, constituídos, murtas vezes, por assocÍações diferentes,
denominadas de acordo com o litotipo predominante (Anexo V ).

As principaís unidades geológicas são:

8.2'1 MrGMATrros GRANírcos E cNArssEs AFETADoS poR rNJEçoes cnnlrlrrcns (NPGM)

Esta unidade representa as rochas de ma¡or expressâo na área, e é

das lineações de estiramento
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constiluída pela associação de migmatitos polifásicos, granitos e gnaisses que

apresentam anatexia tardia originando leucossoma róseo de composição granítica,

pouco ou não afetado pela deformação.

Ao sul da área mapeada estas rochas encontram-se em contato tectônico

com charnockitos e mangeridos da Suite Divinolândia, ciescritos por Janasi (2002).

As rochas mais comuns desta unidade são migmatitos de composição

granítica, com leucossomas róseos e melanossomas ricos em hornblenda (prancha

4 - Foto 1), além de biotita gnaìsses e hornblenda*biotita gnaisses.

Nesle l¡totipo foram incluídas rochas das demais unidades afetadas pelo

evento anatético tardio, caracterizado por injeções nos planos da foliação gnáissica,

além de corpos de granrtos porfirÍticos foliados, de coloração rosa, com megacristais

ovóides de feldspalo potássico, aflorantes principalmente na porção noroeste cla

área.

No litotipo também são observadas intrusões de corpos graníticos porfiríticos

levemente foliados, de cor cinza a rosa-acinzentado, atribuíclos ao complexo pinhal

de Wernick (1978).

8.2.2 MrcMATos cNArssrFrcADos, coM pALEossoMA ANFrBoLiTrco e cRnruu¡-írrco (pGM)

A unidade é const¡tuída por migmatitos caracterizados por mesossoma ou

melanossoma granulítico e gnaisses cinza a róseos, fitados e bandados.

Os tipos mais comuns são biotita gnaisses, hornblenda gnatsses e

hornblenda-biotita gnaisses, freqüentemente granatíferos. Localmente, ocorrem sob

a forma de boudins e intercalaçöes, corpos concorclantes de anfjbolilos, quartzitos,

granulitos alaskiticos e granuiitos paraderivados contendo sillimanita.

Estes migmatitos muilas vezes apresentam características de eventos

anatéticos policíclicos com presença de paleossomas granulíticos e porções com
paragênese hidratada, constituídas por leucossoma e melanossoma anfibolítico.

os leucossomas são constituídos predominantemente por biotita gnaisses de
coloração clnza escura, granulação média e apresentam porções quartzo-

feldspáticas com contatos difusos, além dos porfiroblastos de feldspalo potáss¡co

associados ao evento anatético_

Localmente a unidade apresenta-se menos afetada pela anatexia e
segregação de leucossoma, constituindo gnaisses com biotita e/ou hornblenda, além
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de porfiroblastos de feldspatos, por vezes estirados. Neste caso, os leucossomas

ocorrem em menor proporção e formam delgadas bandas concordantes com a
foliação gnáissica.

Os melanossomas são constituídos por granulilos diversos, predominando

piroxênio granulitos e granada-piroxênio granulitos (Prancha 4 - Foto 2), ocorrendo

também anfibolitos, muitas vezes como boudins.

8.2.3 GRANULTToS ALAsKíïcos E GNATSSES ouARrzosos (PGA)

Esta unidade é constituída pela intercalação de gnaisses muito ricos em

quartzo, chegando localmenle a quartzitos com gnaisses hololeucocráticos de

composição álcaliJeldspato granílica, denominados neste lrabalho de granulitos

alaskíticos, em referência às descrições realizadas por Oliveira (1973) na região de

São José do Rio Pardo.

Estas rochas possuem granulação média, estrutura gnáissica intensa e cor

rosa-claro a amarelado. São constiluídas principalmente por feldspato potássico,

que lhes confere tonalidades róseas e quarlzo discóide, que marca a foliaçào.

Minerais máficos, como a biotita, granada e anfibólio ou piroxênio são raros

(Prancha4-Foto3).

Apresentam freqüentemente uma foliação blastomilonítica, conferida pela

deformação e blastese dos feldspatos e por sua reologia condicionada pela

composição quartzo-feldspática que facilita a deformação dúctil.

Outra feição estrutural observada é a presença de dobras intrafoliais,

marcadas por finos leitos de quartzo, bem como reorientação do quartzo,

interpretada como devida a uma tectônica tardia. Entretanto eslas feiçöes podem

também representar fenômenos de recristalização por dissolução por pressão, que

tendem a recristalizar o quartzo em direção oblíqua à foliação, perpendicu larmente

ao eixo de maior esforço do elipsóide de tensão.

Estas rochas mostram, ocasionalmente, um bandamenlo milìmétrico, deviclo à

variação textural e de granulação, com leitos finos com cristais equidimensionais de

2 a 3 mm de diâmetro e leitos com porfiroblastos de feldspato potássico pertítico,

com diâmetro maior que 5 mm. Próximo aos contatos com os corpos de quartzitos,

estes granulitos mostram bandamento, com leitos ricos em quartzo, que gradam

para quartzitos feldspáticos.
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Em toda área de ocorrência, observa-se uma contÍnua e grande variação na

proporção de quartzo e feldspato potássico, interpretada como originária de seu

protolito sedimentar.

Localmente, pode-se notar variações na granulação, com a presença de

pequenos clastos elipsoidais de até 2 cm de comprimento, reforçando a hipótese cle

origem sedimentar.

8.2.4 GNAISSES n¡¡e u¡ríÏcos e GRnruuLlros ALAsrílcos (pMAL)

A unidade apresenta uma constituição híbrida, sendo formada por gnaisses

de composição mais máfica, em parte migmatizados, com biot¡ta e hornblenda, e

rochas hololeucocráticas tendendo aos granulitos alaskíticos, representando desta

forma áreas ou faixas transicionais situadas entre as duas unidacles.

Os gnaisses e granulitos alaskíticos formam intercalações tectônicas

centimétricas a decamélricas, ou mesmo gradacionais nas proximidades dos

contatos com os biotita-hornblenda gnaisses, dada pelo enriquecimento em anfibólio

e bjotita nos granul¡tos alaskíticos. Também se apresentam, tal qual as rochas

anteriores, parcialmente migmatizados.

Estas rochas raramente contêm hiperstên¡o, sugerindo gradações da fácies
granulito para a fácies anfibolito duranle o reequilíbrio metamórfico associado ao

desenvolvimento da foltação S¡a1, otJ simplesmenie, um controle químico que

dificulta a cristalizaçäo do ortopiroxênio.

8.2.5 QuARrztros E GNAtssES ouARrzosos (pGe)

os litotipos desta unidade são principalmente quartz¡tos feldspáticos e
quartzitos puros, que afloram nas porções sudoeste e centro-sul da área mapeada,
onde formam corpos lenticulares com extensão de aLé 2,5 km e até 100 metros de
espessura. Encontram-se sempre associados aos granulitos alaskíticos e aos
gnaisses quartzosos, com conlatos gradativos entre os litotipos, indicando uma
variação na sedimentação psamítica entre arenitos e arenitos arcoseanos.

Depois do quartzo o plagiocrásio é o segundo minerar mais abundante, porém
não são raras bandas ricas em feldspato polássico róseo, com até 20 cm de
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espessura, constituindo leitos de composição semelhante à dos granulitos

alaskíticos, porém mais quartzosas. De modo geral estas rochas apresenlam

variável grau de pureza, com termos mais ou menos ricos em plagioclásio, podendo

conter também magnetita, hemalita e raramente biolila e anfibólio.

Na porção sul da área ocorrem corpos de quartzitos mais puros, de cor

branca, com pequena quantidade de magnetita e especularita. São rochas foliaclas

apresentando, localmente muscovita, resultado do retrometamorfismo de feldspato

potássico durante a deformaçáo. Estes corpos apresenlam expressão topográfica,

com cristas alinhadas na direção noroeste sudeste, segundo a estruturação regional,

sendo facilmente observadas em fotografias aéreas.

Associações destas rochas com rochas calciossilicáticas lambém são

observadas, em especial em um grande afioramento na estrada que liga Caconde a

Barrânia.

8.2.6 GRANULTToS cALctosstLtcÁrrcos (PMn)

São rochas bandadas de granulação fina a média e cores verdes a branco-

esverdeado, cujo produto de intemperismo caracteriza-se por solos argilosos

avermelho escuro. Afloram comumente como blocos e matacões, sendo raros os

af loramentos ln silu.

Seu bandamento se dá pela allernância de leitos centimétricos de cor escura,

ricos em clinopiroxênio, e Ieitos mais claros, de composição mais pobre em minerais

ferro-magnesianos (Prancha 4 - Foto 4). Possuem uma foliação penelrativa e

frequentemente apresentam dobras intrafoliais.

Nesta unidade inserem-se corpos de metaconglomerados polimilicos de

matriz geralmenle carbonática, cuja associação com as rochas descritas acima, é
feita através de intercalações que eventualmente podem ser observadas em escala

de af loramento.

Os metaconglomerados possuem cor cinza-esverdeada a branca, são

sustentados pela matriz, com clastos angulosos a arredondaclos, cle diâmetro

variado e composição litológica igualmente diversa, predominando os granulitos

ácidos, mármores, rochas calciossilicálicas, m¡gmat¡tos, rochas máficas e granulitos

alaskiticos. A matriz em geral apresenta-se fortemenle foliada e é

predominantemente calcítica e mais raramente quartzo-feldspática e quartzosa.
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Os seixos são variavelmente deformados segundo a diferença de reologia

entre estes e a matriz, como é observado no afloramento 49, onde o

metaconglomerado de matf¡z quartzo-carbonática apresenta seixos pralicamente

indeformados de rochas calciossilicática e seixos carbonáticos com alto grau de

achatamento, de até 4 vezes, indicando uma deformação com grancle componente

de cisalhamento puro (Prancha 4 - Folo 5). Em outros locais como no afloramento

500, observa-se uma deformação dominada por cisalhamento simples, notada pelo

formato sigmoidal de clastos, que são rotacionados gerando inflexão da xistosidade

da matriz que os envolve.

Neste último afloramento a rocha apresenta uma matriz q uartzo-f eldspática

de granulação grossa, contendo também granada e titanita. Os clastos chegam a 20

cm de diâmetro e são constituídos de rochas básicas com granada e clinopiroxênio.

Porções irregulares com cristalização de epidoto, representam reequilíbrio

metamórfico durante o resfriamento, acompanhado da mudança da fase fluida,

composta principalmente COz, durante o metamorfismo granulítico, para uma fase

hidratada no retromelamorf ísmo.

Em certos locais como no afloramento C351, a rochas apresenta grande

variação no tamanho dos clastos, com seixos de 3 cm até blocos de até 40 cm de

diâmetro, constituídos por gnaisses charnockiíticos, anfibolitos cje grã grossa, rochas

calciossilicáticas e até mesmo pegmatitos.

8.2.7 STLLTMANtTA-BtolrA-cRANADA GNAtssEs (PSc)

Esta unidade é formada por paragnaisses de origem pelítica, caracterizaclos

pela presença de sillimanita, com exceção de porçöes anatéticas onde apresentam

leucossomas granitìcos com granada e sem sillimanita.

Estas rochas são constituídas predominantemente por sillimanita-granada-

biotila gnaisses, em geral bandados, de granulação média a grossa, mostranclo

foliação de cisalhamento com sillimanita, cuja orientação marca a lineação mineral.

são também comuns porfìroblastos de granada e nas porçÕes preservaclas da

anatexia, apresentam bandas gnáissicas homogêneas de espessuras variáveis.

Nas porções menos deformadas apresentam estruturas migmalíticas, com

leucossomas gnaissificados conslìluídos por biotita-granacla gnaisses e gnaisses

graníticos com porfiroblastos de granada com até 2 cm de diâmetro. Estes
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leucossomas ocorrem sob a forma de bandas com espessura entre 10 e 20 cm,

separadas por melanossomas constituídos predominanlemenle por biotita e

porfiroblastos de granada com até 2 cm de diâmetro (Prancha 4 - Foto 6). Termos

grafilosos são comuns e ocorrem na forma de pequenos corpos inlercalados nestes

gnaisses.

Apresentam sempre intensa deformação dúctil, com granada na forma de

porfiroblaslos rotacionados ou achatados na foliação, demonstrando um crescimento

condicionado pelos esforços, tendo em vista a grande resislência da granada em

relação à deformaçäo (Prancha 4 - Folo 7).

Nesta unidade associam-se pequenos corpos de granulitos básicos e de

granulitos alaskíticos.

8.2.8 GRANULTToS BÁsrcos E ANFrBoLrros (PGB)

Ocorrem sob a forma de pequenos corpos distribuídos por toda a área

mapeada, conslituídos por rochas de coloração verde-escuro, de granulaçäo

predom¡nante grossa, multo embora não faltem tipos f inos.

Estas rochas foram caracterizadas como anfibolitos, piroxênio anfibolitos,

hornblenda-granada-piroxênio granulitos e granada-piroxên¡o granulitos. São

comuns em um único corpo a presença de lilotipos característicos de metamorfismo

das fácies granulito e anfibolito, sugerindo um variável reequilíbrio retrometamórf ico,

com porções preservadas do retrometamorf ismo pela falta de fase fluida.

Apresentam-se em geral associados às rochas metasseclimentares em

especial aos sillimanila-biotita-granada gnaisses e aos granulitos alaskílicos. São

rochas comumenle foliadas, com um fino bandamento geralmente marcado por

leitos ricos em granada ou mais quartzosos, que por vezes apresenta-se dobrado e

transposto pela foliação (Prancha 4 - Foto B).

Em um corpo de granada-piroxênio granulito com porções de granada

anfibolito, situado na porção nordeste da área, observou-se a presença de malaquita

em leitos mais ricos em quartzo. Próximo a este corpo foi realizada uma sondagem

rotat¡va onde se constatou que o mesmo apresenla-se íntíma associaçäo com

rochas paraderivadas, sendo sobreposlo por uma seqüência de biotita gnaisses,

granada-biotita gnaisses, metaconglomerados, rochas calcioss ilicáticas e mármores.
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Boudìns de rochas básicas säo observados em diversas unidades, como nos

gnaisses migmatíticos e nos granulitos mesocrálicos. Aparentemenle estas rochas

apresenlam relação genética com as metabásicas presentes nos corpos de maiores

dimensões descritos acima, tendo em vista suas características metamórficas e

estruturais.

Localmente ocorrem corpos de anfibolito discordantes, cortando

perpendicularmente os migmatito, com até 0,5 m de espessura, apresentando borda

de reação com a encaixante, com cristalização de biotita no contato. Estes são

¡nterpretados como diques tardias em relação aos outros corpos de melabásicas.

8.2.9 GNATSSES CHARNocKíïcos a ENDERBÍïcos (PGCH)

Esta unidade é constituída por hiperstênio gnaisses charnockíticos a

enderbíticos, com predominância dos primeiros, e hedenbergita gnaisses

intercalados com termos contendo anfibólio e biotita.

Os gnaisses charnockíticos são rochas cinza-claras, de granulaçäo fina a

média, com texturas granoblásticas a blastomiloníticas, localmente bandadas pela

variação na proporção dos minerais máficos. Mais raramente ocorre granada em

leitos mais básicos. Tais rochas, por vezes, mostram-se reequilibradas

metamorf icamente em biotita gnaisses e hornblenda gnaisses e, em alguns

afloramentos, o clinopiroxênio ocorre como principal mineral máfico, podendo o

hiperstênio não estar presente.

Os gnaisses enderbíticos constituem dois corpos paralelos orientados

segundo a estruturação regional, localizados ambos a cerca de 750 metros do

córrego São Tomás, um na margem esquerda e outro na margem direita. Este tipo

de rocha também foi amostrado na sondagem rotativa executada na porção norte da

érea.

São gnaisses de cor cinza-escuro, grã média a grossa, mesocráticos, com

bandamento constituído, principalmenle pela variação na proporção de plagioclásio

e minerais máf icos, podendo também ocorrer leitos quartzo-feldspáticos.

O principal constituinte é o plagioclásio e os minerais máficos são

representados por hiperstênio e hornblenda, além de biotita que, localmente pode

ocorrer em quantidades maiores que os primeiros.



FOTO I - Migmaiito granítico com melanossoma buldinado de anfìbolito;

galeria de inspeção da usina hidrelétrica de Caconde (afloramento CF34)

FOTO 2 - Amostra de migmat¡to com mesossoma granulít¡co com 3 cm de

espessura, composto por ortopiroxênio, granada, plagioclásio e quartzo (amostra

CF2c).

FOTO 3 - Amostra de Granulito alaskítico composto principalmente por

feldspato potássico e quartzo em menor quantidade (amostra CF15).

FOTO 4 - Rocha calciosilicática bandada com leiios mesocrát¡cos com

maior quantidade de clinopiroxênio e le¡tos leucocráticos com predominância de

wollastonita e escapolita. (amostra CF44b).

FOTO 5 - Metaconglomerado com clasto achatados na porção superior da

amostra e pequeno clasto básico na face cortada da amostra.

FOTO 6 - Migmatito de gnaisse metapelít¡co, com leucossomas e

melanossomas com porfiroblastos de granada e mesossoma gnáissico na porção

superior da foto.(afl oramento CF31 ).

FOTO 7 - .Amostra de biotita-sillimanita-granada gnaisse com

porf¡roblastos pré-cinemáticos de granada e cr¡stais de forma achatada do mesmo

m¡neral, em detalhe.

FOÏO I - .Amostra de granulito máfico composto por ortopiroxênio,

clinopiroxênio, granada e quartzo, com bandamento dobrado, transposto pela

foliação (amostra CFSc)
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8,3 PETROGRAFIA

8.3.1 GRANULITOS ALASKiTICOS

Os granulitos alaskíticos possuem textura granoblástica, grã fina a média com

porfiroblastos de feldspato potássico pertítico, por vezes deformados em regime

dúctil, conferindo a rocha aspecto blastomilon ítico, com matriz recristalizada

dinamicamente, onde se observam r¡bbons de quartzo poli- ou monocristalinos com

variável grau de recuperação pós-deformacional. lsto sugere uma continuidade

localizada da deformação em estágios de menor temperatura, ou variação na taxa

de def ormação.

O principal mìneral constìtuinte é o feldspalo potássico, constituindo entre 40

e 55% do volume da rocha, ocorre de dois modos distintos: como porfiroblastos de

ortoclásio perlítico, podendo em algumas amostras chegar a mesopertita, e como

microclínio recristalizado na matriz ou nas bordas dos porfiroblastos devido à ação

deformacional.

O quartzo apresenta-se com proporção modaì em geral entre 25 e 35%

podendo, em alguns casos, superar o feldspalo potássico em volume. Ocorre como

crìstais granoblásticos na matr¡z ou intercrescìdos com plagioclásio, sob a forma de

mirmequita, ou a¡nda em arranjos discóides policristalinos.

O plagioclásio, que constitui entre 15 e 25"/" da rocha, é representado pelo

oligoclásio e, por vezes é anlipertitico. Ocorre como cristais granoblásticos na malriz

indicando, em alguns casos, um zonamento quÍmico caracterizado pelo

enriquecimento em anortila do núcleo em direção à borda variando de Anzo a Anso.

Os minerais máficos são apenas acessórios, com proporções modais de no

máximo 57o, sendo a magnet¡ta o mais comum, seguido da biotita, que

freqüentemente apresenta exsoluções de rutilo, além de especularita.

Granada quando presente ocorre em porcentagens menores que 5% do

volume da rocha, apresentando textura xenoblástica, com inclusões de quartzo e

feldspato (Prancha 5 - Fotomicrograf ia 1).

Em aìgumas amostras estão presentes hornblenda de cor verde-oliva e, mais

raramenle, orlopiroxênio,
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8.3.2 GRANULITOS CALCIOSSILICÁTICO E METACONGLOMERADOS

a) Granulitos Ca lcioss ilicáticos

São rochas bandadas, com alternância de leitos carbonáticos,

q u artzo-f eldspáticos ou ricos em minerais ferro-magnesianos, prìncipalmenle

clinopiroxênio.

As paragêneses nestas rochas são bastante variadas, incìusive em um

mesmo afloramento, sendo condicionadas por variaçöes composicionais e,

conseqüentemente, da fase f luida.

Em geral as rochas apresentam lextura granoblástica em arranjos mais ou

menos poligonallzados, com exceção daquelas que sofreram retrometamorfìsmo e

re-hidratação, resultando na cristalização principalmente de clinozoisita. Usualmente

são rochas relativamente ficas em alumínio, contando sempre com uma fase com

este elemento como granada, plagioclásio ou escapolita.

Quando possuem granada säo associadas a sedìmentos margosos ricos em

alumínìo, e seu sistema químico em geral é negligenciado nos livros texto sobre

petrologia metamórf¡ca, que coslumam abordar apenas sìstemas como o Ca-Si-

Mg-C-H*O.

Um dos primeiros trabalhos experimenlais nestas rochas foi feìto por Gordon

& Greenwood (1971), que calcularam experimentalmente as relações das fases

grossulária no sistema Ca*Al*Si-HzO-CO2 entre 400 e 900 aC a 2 kbar, por meio

das das reações:

a) Calcita + anortita + quartzo = grossulária + COz, com baixa atividade de

CO2 (< 0,2) a temperaturas abaixo 580 qC.

b) Wolaston¡ta + anortita + calcita = grossulária + COz, com a XCOz entre 0,2

e 0,4 a temperaturas acima de 580 aC. (Figura 8.4).
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Figura 8.4 - Grade petrogenética para o sistema Ca-AI-Si-HzO-COz a 2 kbar de

Gordon & Greenwood (1971),

Os autores aplicaram os resultados a paragêneses naturais de calcários que

sofreram metamorfismo de contato a 6 kbar, definindo através da sucessão de

assembléias minerais, o campo de estabilldade das associaçoes minerais anortita-

wollastonita-quartzo e grossulária-calcita-wollastinila, segundo as varìações de

temperatura e a composição do fluìdo (Figura 8.54 e B).
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Figuura 8.5 - A) Estabilidade da assembléia mineral An-Qz-Wo. Campo de
estabilidade da associação Cal-Grs-Wo a 6 kbar de Gordon & Greenwood (1971).

As assembléias minerais das rochas calciossilicátìcas de Caconde podem ser

divididas em dois grupos, segundo a presenÇa ou ausência de wollastonita.
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O primeiro gupo é caracterizado pela estabilidade da associação

calcita-quartzo, no qual se observa uma maior tendência da presença de escapolila

na paragênese da fácies granulito, O segundo constituído por rochas com

wollastonita, caracteriza locais com maior pressão parcial de CO2.

Termos que passam de um grupo para outro näo são raros, e apresentam

texturas de substituição de wollastonita por calcita e quartzo, podendo representar

tanto variações na composição do fluido, como resfriamento duranle o

retrometamorf is mo.

Variações na composiçäo da fase fluida podem ocorrer em domínios de um

mesmo afloramento, conforme a variação da proporção dos carbonatos ou mineraìs

hidratados pretéritos, que no metamorfismo progressivo liberam grande quantidade

de COz ou H2O e, tendo em v¡sta o caráter relativamente pouco deformado das

rochas, acabam formando sistemas com composição de fase fluida diferentes, alé

mesmo na escala de afloramento.

A despeito da maior ocorrência de escapolila em rochas com associaçäo

calcita-quartzo, o que implicaria em sislemas com fase fluida muito rica em COz, as

condições do pico melamórfico destas rochas é definido pela paragênese

escapolita-wollastonita (Prancha 5 - Fotomicrogralia 2) observada em algumas

amostras do afloramento CF44, 526 e 519, sendo os dois últimos inclui rochas

portadoras de diferentes paragêneses e condições de fase fluida.

A associação wollastonila-escapolita é típica de granulitos de alta

lemperatura e foi descrìta por vários aulores como Warren et al (1987), ao estudar

granulitos cálciosilicáticos da Austrália, cujo pico metamórfico foi estìmado entre 850

e 920 aC a B kbar, além de Harley & Buick (1992) e Sengupta efal. (1997), dentre

outros.

O carbonalo presenie nestas rochas é a calcita, que ocorre com proporções

de alé 7O'k do volume da rocha, mas pode estar ausente em aìgumas delas.

Apresenta texlura granoblástica com arranjo poligonal e, localmente, forma cristais

alongados na foliação.

O quartzo apresenta-se com proporções modais entre 10 e 707o, com textura

granoblástica poligonalizada, sem defeitos cristalinos causados por deformaçào,

apresentando em algumas amostras uma extìnção ondulante incipiente.

Feldspato potássico está presente na maioria destas rochas, em proporçöes
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modais entre 5 e 20"k, principalmente nos leitos maìs quartzosos. Apresenta-se em

arranjos granoblásticos e, locaìmente, há o incipiente desenvolvimento de

gemìnação em grade. Também ocorrem em rochas calciossiìicáticas máficas, como

representado pelas amostras C-524 e C-506, ricas em clinopiroxênio.

A wollastonita pode constitu¡r a|é 20"/" do volume da rocha, apresentando

invariavelmente textura idioblástica, com prismas alongados na foliação, geralmente

como porfiroblastos indicando uma cristalìzação sin-deformacional. Possui inclusões

de hedenbergita, quartzo ou calcita, dependendo da composição da rocha e, em

algumas amostras, está em equilíbrio textural com a escapolita e em outras

situações mostra em desequilibrio, com a cristalização de fossos de granada

separando ambos minerais. Por vezes nota-se que a desestab ilização da

wollastonita gerou calcita e quartzo (Prancha 5 - Fotomicrografia 3).

O clinopiroxênio ocorre em proporçöes modais entre 10 e 30%, chegando até

70'/" na amostra C-524. O mlneral apresenla cor verde-claro, indicativa de

composição mais rica em ferro em detrimento ao magnésio, com exceção da

amostra C-506, onde o mineral, que representa 35% da rocha, é pralicamente

incolor indicando tratar-se do membro diopsídio.

A escapolita é um mineral comum nestas rochas, com exceção daquelas

reequilibradas pelo felromelamorf ismo, onde a escapolita foi substituída por

clinozoisita. A variedade presenie é a meìonita, ìdentificada pela sua birrefringência

maìs aìta que a da variedade sódica (marialita). Apresenta-se com textura

granoblástica em arranjos poligonais ou como porfiroblastos com inclusões de

granada idioblástica (Prancha 5 - Fotomicrogralia 4). Em certas amostras o mineral

encontra-se instabilizado, tendo sido substituído, quase que completamente por

clinozoisìta, mas preservando a forma original da escapol¡ta, resultando em

pseudomorfos.

A sideriia é um mineral acessório comum nestas rochas e apresenta-se

sempre com lextura idioblástica, sob a forma de losangos alongados.

O plagioclásio, quando presente, ocorre em porcentagens pequenas, exceto

nas amostras de composiçäo mais básica, onde podem alcançar cerca de 20"k do

volume da rocha. Sua composição é predominantemente de uma andesina com -
An¿s.

Podem-se destacar as seguintes paragêneses da fácies granulito mais



comuns nestas rochas:

Calcita-quartzo-escapolita-cìinopiroxênio

Calcita-granada-wollastonita*cìinopiroxênio

Clinopiroxênio-granada-wollastonita-quartzo

Clinopiroxênio-granada-escapolita-wollaslonita-quartzo

Wolastonita-escapolita-clinopiroxênio

b) Metacong lomerados

Os metaconglomerados podem ser divididos, conforme a natureza de sua

matriz em dois tipos petrográficos: metaconglomerados de matriz calcítica ou

calciossilicática e os metaconglomerados de matriz quartzo-feldspática, de

ocorrência mais restrita.

Os de matriz carbonática são caracterizados principalmente pela presença de

calcita, wollastonita, granada e escapolita, e os de malriz quarlzo-feldspática, por

quartzo, plagioclásio, microclínio, hornblenda e biotita, além de granada e titanita

subordinadas.

A matriz calcílica exibe textura granoblástica, com alguma orientação dos

cristais segundo a Sn, e é composta por wollastonita mármores e escapolita-

diopsídio mármores com tremolita, plagioclásio, feldspato potássico, flogopita,

titanìla, zircáo, apatita e opacos. Estes metaconglomerados ocorrem nos

afloramentos 351 , 507, 519, 520 e 545.

As paragêneses mais típicas nestas rochas são:

Calcita + escapolita + hedenbergita r- quartzo + wollastonita

Granada + calcita + wollastonita + hedenbergita, podendo ocorrer plagioclásio

oligoclásio ou feldspato potássico granoblásticos recrislalizados a partir de clastos.

Em geral a granada não ocorre com textura de equilíbrio com a escapol¡la, o

que pode ser explicado pela presença de lexturas indicativas de substituição da

escapolita por granada, como na amostra 519a, onde o primeiro mineral é envolto

por fosso de granada + quartzo, que o separa da matriz carbonática.

Apenas na amostra 519d observou-se textura indicativa de equilíbrio entre

granada e escapolita que, juntas, constituem mais de 80% da rocha. Pequenas
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quantidades de diopsídio, além de clastos de composição granítica com

ortopiroxênio, também ocorrem nestas rochas. Sua mairiz é formada, em essência,

por calcita de granulaçäo fina a média em textura granoblástica poligonalizada.

Mesmo em rochas foliadas, raramente observa-se deformação dos cristais de

carbonato, o que implica em uma recristalização mais eficiente que os processos

deformacionais, sugerindo a manutençäo das altas temperaturas após a atenuação

da deformação.

A escapolita ocorre em textura granoblástica poligonizada, mas está orientada

segundo a foliação Sn, mesmo quando esia estrutura apresenla-se de maneira sutil.

Localmenle o mineral encontra-se quase totalmente substiluído por granada +

quartzo, formando pseudomorfos com apenas o núcleo preservado.

São observadas também texluras em fosso ou bordas de granada e quartzo,

que são descritas por Harley et al. (1994) entre outros, como sendo resultado da

desestabilização da associação escapolita-wollastonita durante o resfriamento,

ocorre adicionalmente bordas de clinopiroxênio envolvendo a escapolita, através da

reação:

Scp + 5 Woll <+ 3 Grs + 2 Qtz + COz

Durante o desenvolvimento da foliaçäo blastomilon Íticâ Sn*1 êñ algumas

amostras, houve recristalizaçäo dos diversos dos minerais pré-existentes, incluindo a

transformação de clinopiroxênio para iremolita, e forte epidotização dos minerais

clásticos e metamórficos, além de sericitização do feldspato potássico e

saussuritização dos plagioclásios.

Os clastos são formados por rochas diversas e possuem tamanhos variados,

de grânulos a matacões, podendo variar de angulosos a arredondados. Estão quase

sempre deformados, orientados ou rotacionados.

Predominam claslos de anfibolilos foliados localmente achatados, de

granitóides com anfibólio ou hololeucocráticos, foliados de granulaçáo grossa,

quartzitos, granada quartzitos, pegmatitos e gnaisses diversos além de clastos de

rochas calciossilicáticas que devem representar auto,clastos ou interações químicas

entre clasto e matriz. Muitas vezes grãos e grânulos de quartzo, feldspatos e

fragmentos líticos (principalmente de anfibolitos e de granitóides) apresentam-se

bastante arredondados, preservando as texturas clásticas originais. Localmente,

ocorrem grãos de calcita com formas arredondadas, sugerindo serem anligos grãos



detríticos.

Em alguns clastos nota-se uma foliação dobrada, ou estruturas discordantes

da deformação do metaconglomerado, o que indica área fonte tectonizada. A

presença de clastos de granulitos, poderia ser resultado do metamorfismo de alto

grau que atingiu a malrìz da rocha. Entretanto a presença de clastos de migmatitos e

granìtóides indica a existência de áreas fonte compostas por rochas metamórficas

de alto grau e igneas. A ação de esforços deformacionais é evidenciada na porção

carbonática pela presença de agregados lenticulares de quartzo, policristalinos

bastante estirados pela foliação metamórfica.

8.3.3 STLLTM AN rrA-BrorrA-c R AN ADA GNATSSES

Estas rochas apresentam grande variação na composição modal, devido a

seu bandamento composicional, dado pela alternância de leitos mais quartzosos (até

40% de quartzo) e leitos mais peliticos, onde a rocha é constituída quase que

exclusivamente por granada, sillimanita e, subordinadamente, biotita. Apresentam

foliação milonítica ou blastomilon ítica amoldada aos porfiroblastos de granada que,

muitas vezes, adquirem formado sigmoidal, devido ao crescimenlo sin-cinemático.

O quartzo é granoblástico poligonal, lem grã fina na matriz e mais grossa em

aglomerados com feldspato potássíco ou nos ribbons na foliação.

A granada ocorre como porfiroblastos nas porções maìs pelíticas, onde

constitui cerca de 50% do volume da rocha. Nestas porções observa-se uma fase

inicial de crescimento registrado em seu núcleo, indicada por uma zona com grande

quantidade de inclusões de minerals opacos dispostos na foliação Sn-r, não

rotacionada, com limites idioblásticos, passando abruptamente para uma zona

intermediária desprovida de inclusões. Nas proximidades das bordas o mineral volta

a ter grande quantidade de inclusões, exclusivamenle de biotita e sillimanita na

forma de fibrolita, com relações texturais indicando uma fase de cristalização sin-

def ormacional.

Nota-se ainda que o mineral apresenta um sobrecrescimento das bordas, nas

porções de sombra de pressäo, adquirindo, por vezes, aspecto oftalmítico, sendo o

crescimento destas porções condìcionadas pela foliaçäo, porém sem evidenciar

rotação do grão (Prancha 5 - Folomicrograf ia 5).
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Em outras amostras, notadamente naquelas onde a biotita é de cristalização

sin-cinemátìca, a granada e a sillimanita apreseniam características de cristalização

pré-cinemática.

A sillimanita constitui entre 10 e 257" do volume da rocha, ocorrendo como

minerais prismáticos idioblásticos pré-cinemáticos, como prismas alongados na

foliação Sn, como fibrolita nos planos de cisalhamento ou inclusa nas bordas sin-

cinemáticas dos porfiroblaslos de granada.

A biotita possui cor vermelha intensa e mostra-se, na maioria das vezes, em

conlato corrosivo com a granada. Nas amostras mais quartzosas, o mineral constitui

cerca de 2O"/" da rocha e apresenta-se com granulação fina e marcando a foliaçào

milonítica. Em amostra originalmenle mais peliticas, a biotita apresenta-se

cristalizada na fase tardi-cinemática, provavelmente como resultado de cisalhamento

mais tardio que afetou o pacote rochoso.

O feldspato potássico ocorre como porfiroblastos deformados em regime

dúctil, ou ainda em leitos de granulação grossa, em arranjo granoblástico poligonal.

O pìagìoclásio ocorre associado ao feldspato potássico nos leitos

granoblásticos mais grossos. Forma antipert¡ta com lamelas de exsoluçáo

isorienladas, ou cristais granoblásticos mais finos dispersos na matriz, com finas

lamelas de exsolução.

A porção límpida da granada, que apresenta caracteríslicas de cristalização

pré-cinemática (Sn) deve ter se cristalizado duranle o pico térmico da rocha, onde a

energia cinética das reações foi suficiente para expulsão das inclusões de minerais.

lsto é corroborado pelo fato da sillimanita prismática, de mais alta temperalura que a

fibrolita, possuir características igualmente pré-Sn. O quadro abaixo mostra a

seqüência de cristalização dos minerais para a amostta porfiroblástica de

composição mais pelítica.



8.3.4 GRANULTToS BÁsrcos

Podem ser divididos em três tipos petrográficos mais comuns: clinopiroxênio

granulitos, granada-clinopiroxênio granulilos e clinopiroxênio-hiperstênio-granada

granulitos básicos com quartzo, sendo este último desprovido de plagioclásio ou

com este mineral na forma de acessório, ocorrendo termos ultramáficos ou

ultrabásicos de composição cálcica-aluminosa, constituídas exclusivamente por

clinopiroxênio f erroso e granada.

Apresenlam em geral granulação fina a médìa e textura granoblástica

poligonal, de modo geral com uma foliaçáo proeminente, desenvolvida sob

condições de alta temperatura, como indicado pela orientação dos minerais da

paragênese granulítica, porém sem apresentar deformações dos mesmos.

Aspectos microestruturais e texiurais desias rochas indicam um processo

deformacional sobrepujado pelos efeitos da cristalização metamórfica, ou ainda a

permanência das condições de alta temperatura após o final da deformaçáo que

desenvolveu a foliação da rocha.

8.3.5 Clinopiroxênio granulitos

O principal constituinte deste tipo petrográfico é um clinopìroxênio de cor

verde, sugerindo iratar-se de hedenbergita, que em algumas amostras exibe

tonalidades mais escuras, chegando a verde-oliva nos membros mais ferrosos,

como na amostra 282.

O cìinopiroxênio apresenta-se sempre orientado, marcando a foliação da

rocha, em contato poligonal com o plagioclásio e com a granada e hornblenda,

quando presentes. Ocasionalmente foi parcialmente substituído por hornblenda,

caracterizando um retromelamorf ismo que se concentra em bandas ou porçÕes

irregulares leucocrátjcas, aparenlemente constituindo pequenos leucossomas.

A granada pode estar presente, possui cor amarela por vezes com

tonalidades douradas e geralmente é lepidoblástica.

O plagioclásio quando presenle ocorrendo em proporções modais variadas e

é predominantemente a labradorita e, mais raramente, andesina.

A siderita é um mineral acessório comum nestas rochas, ocorrendo em

textura granoblástica, associada ou inclusa no clinopiroxênio e na granada.
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O quartzo é raro, ocorrendo como acessório, porém em quantidades mais

expressivas em bandas mais ácidas.

Minerais opacos são acessórios comuns e são constituídos principalmente

por magnetita, além de, localmente pirlta e calcopirila. Na amostra 497 observam-se

minerais opacos, provavelmente magnetita, associada ou envolta ou por fina corona

de siderita, em arranjos granoblásticos.

Hiperslênio reslringe-se a algumas amostras, sempre em teores menores que

15%.

Termos retrometamorJisados apresentam epidoto, podendo em alguns casos

conslituir aIé 50% da rocha, juntamente com a granada e o plagioclásio em menores

quantidades.

Estas rochas especialmente as portadoras de clinopiroxênio com forte

pleocroísmo e granada com coloração dourada, características semelhantes às

observadas em um clasto básico de metaconglomerado de matriz

quartzo-feldspática, são inlerpretadas como rochas alteradas quimicamente, ou

mesmo de origem diversa dos demais granulitos máficos.

8.3.6 Clinopiroxênio-hiperstênio-granada granulitos básicos com quartzo

Estas rochas são caracterizadas pela assembléla granada-ortopiroxênio-

clinopiroxênio-quartzo, em geral com completa ausência de plagioclásio, ocorrendo

apenas em algumas amostras em proporçöes diminutas.

Apresenta na maioria das amostras um bandamento formado por leitos mais

quartzosos e ouiros constituídos predomìnantemente por granada, sempre com

textura granoblástica poligonalizada, denotando um equilÍbrio entre os piroxênios, a

granada e o quartzo (Prancha 5 - Fotomicrografia 6).

A granada é o mineral mais abundante na maioria das amostras deste tipo

petrográfico, com proporções entre 40 e 307o, apresenta textura granoblástica com

contatos poligonais indicando equilíbrio com os pìroxênios e quartzo,

ocasionalmente ocorre em finos leitos monominerálicos, onde apresentam cristais

mais grossos com inclusões principalmente de quartzo e clinopiroxênio.

O ortopiroxênio, identificado como ferrossilita devido ao sinal ótico negativo e

à cor verde-claro a rosa, ocorre em textura granoblástica e, em algumas amostras,
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como porfiroblastos alongados na foliação e com ìnclusões idioblásticas de granada.

O clinopiroxênio ocorre em proporções entre 15 e 25"/", possui pleocroísmo

verde claro a amarelado, é granoblástico ou, mais raramente, forma prismas

orientados segundo a foliação.

O quartzo perfaz um volume modal entre 10 e 2O"/" da rocha, apresentando

textura granoblástica quando presente em proporçoes maiores, ou como cristais

intersticiais quando em menores quantidades.

8.3.7 Granada-clinopiroxênio granulitos

São rochas com lextura granoblástica poligonal, de granulação grossa a

média composta por granada, andesina e clinopiroxên¡o em textura de equilíbrio

metamórfico, com bandas compostas pela variação da proporção entre os minerais,

algumas delas constituídas quase que exclusivamente por clinopiroxênio, e uma

foliação sutil, formada pela orientaçäo dos piroxênios e pelo alinhamenlo dos cristais

de granada em delgados leitos.

Ocorrem ainda granada piroxenitos, como no caso do afloramento C435,

onde uma porção ultramáfica inserida em corpo de granulito básico possui cerca de

50% de granada, juntamente com clinopiroxênio, formando arranjos granoblásticos

poligonizados.

O clinopiroxênio apresenta-se em proporções modais com até B0% da rocha

nas amostras mais básicas, e entre 40 e 20"/" naquelas com maior teor de

plagioclásio. Possui cor verde com pleocroismo variável, com tonalidades mais

fortes em algumas amostras, e sempre se mostra orientado na foliação, em texturas

indicalivas equilíbrio com a granada e o plagioclásio. Localmente foi substituído por

hornblenda em porções hidratadas da rocha durante o retrometamorfismo,

ocorrendo nestes níveis alguns cristais de clinopiroxênio com inclusões idioblásticas

de hornblenda.

A granada, que constitui entre 20 e 40'k da rocha, ocorre como porfiroblastos

com inclusões de clinopiroxênio, plagioclásio, quartzo e, mais raramente, de

hornblenda, ou ainda como cristais granoblásticos poligonalìzados ou com contatos

irregulares (Prancha 5 - FotomicrografiaT).

Andesina a andesina sódica estão presenles em proporções variáve¡s entre
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1O e 40"k do volume da rocha e, localmenle podem ocorrer termos mais cálcicos.

A hornblenda nem sempre está presente, mas quando presente constitui duas

gerações, uma em equilíbrio textural com hedenbetgita e outra formada pelo

retrometamorf ismo do clinopiroxênío. Estas duas gerações são evidentes na

amostra 533a, onde o anfibólio ocorre como inclusões arredondadas em contato

com a hedenbergita e com a granada, e como hornblenda cristalizada nas bordas

dos cristais de clìnopiroxênio, com contato dìfuso, representando o desequilíbrio

retrometamórf ico.

Leitos de leucossoma presentes em algumas amostras apresentam

composição tendendo a tronjhemítica, com iextura granobláslica mais grossa.

Nestes leitos o oligoclásio constilui cerca de 60% da rocha, possui geminação em

cunha e deformaçäo em estado dúctil; o quartzo forma cristais granoblásticos (até

20% do volume da rocha); a hornblenda orienta-se na foliação e adenlra nas bordas

idioblásticas da granada e substituindo o clinopiroxênio, sendo que estes dois

últimos ocorrem nestas porções como agregados alongados na foliação.

8.3.8 Gnaisses charnockíticos a charnoenderbíticos

Sáo rochas de granulaçäo fina a média, bandadas, com variações

composicionais dadas por leitos mais máficos alternados com outros mais félsicos.

Apresentam textura granoblástica com porções podiroblásticas e, Iocalmente, lepido-

granoblástica em alguns leitos ricos em biotita. Mostram-se sempre bem foliadas,

com os piroxênios e a biotila bem orientados, além de cristais de pertita ou de

antipertita estirados na foliação. Localmente verifica-se uma cristalização pós-

cinemátìca de hornblenda que substitui os piroxênios, causada pela rehidratação

associada ao retrometamorfismo (Prancha 5 - Fotomicrograf ia B).

O ortopiroxênio, que constitui entre 10 e 30% da rocha, foi opticamente

identificado como ferrossilita rica em ferro, em função de seu pleocroismo variando

entre amarelo-claro e verde. Em geral ocorre orientado na foliação e em textura

granoblástica e, mais raramente, como porfiroblastos. Apesar da textura da rocha

não indicar intenso cisalhamento, o ortopiroxênio apresenta-se, comumenle,

deformado ductilmente, com extinção ondulante e, em algumas amostras casos,

exibe pequeno ângulo de extinção podendo, sugerindo lratar-se de clinoferrossilita.

O plagioclásio constitui cristais recr¡stalizados granoblásticos e, mais
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raramente, forma porfiroblastos antipertíticos. Possui composição variando de

andesìna sódica a labradorita e, mais raramente chega a oligoclásio. Apresenta

zonamento composicional igualmente varlado, de acordo com a paragênese, mesmo

em uma única amostra, como no caso da Src14, onde, em geral, o mineral possui

bordas mais anortÍtlcas, porém, quando em contado com ortopiroxênio e granada, as

bordas são mais albíticas. Tal comportamento pode ser resultado de fases distintas

de cristalização e recristalização do mineral.

O quartzo é granoblástico, ocorre em proporções modais enlre 5 e 10% ou

como aglomerados lenticulares estirados na foliação.

O clinopiroxênio, identificado apenas em amostras mais básicas, possui

textura granoblástica de grã fina, ocorre em associação com ortopiroxênio e

apresenta cor verde, indicando composição rica em ferro.

A biotita, de granulação fina e cor vermelha, está presente em algumas

bandas em associação com ortopiroxênio e moslra-se orientada segundo a foliação

sn.

A granada é um mìneral relativamente raro nestas rochas, porém pode

constituir aIé 10"/" de algumas amostras. Ocorre como cristais xenoblásticos

associados à biotita e ao ortopiroxênio.

A hornblenda ocorre em leitos ou porções irregulares, caracter¡zando o

evento retrometamórf ico e por vezes subsillui completamente o ortopiroxênio,

resultando em bandas de anfibolito. Fìaramente apresenta textura de equilíbrio com

o ortopiroxênio.

8.3.9 Gnaisse enderbítico

Estas rochas apresentam lexturas granoblástica a nemato-granoblástica, são

foliadas e, localmente, possuem minerais lenticularizados, ìndicando cisalhamento

em altas temperaturas.

O principal mineral constituinte é o plagioclásio, que perfaz entre 60 e 4O"/. do

volume da rocha. Sua composição varia entre andesina e oligoclásio.

A hornblenda (10 - 25%) apresenta-se em equilíbrio com os piroxênios e, em

certas amostras cristalizou-se a partir do retrometamorf ismo do clinopiroxênio ou da

ferrossilita.



FOTOMICROGRAFIA 1 - Granulito Alaskítico com granada xenoblást¡ca

com inclusões de feldspato potássico, plagioclásio e quartzo (amostracF3a).

FOTOMICROGRAFIA 2 - Rocha cálciossilicática composta por diopsidio

escapol¡ta e porfiroblastos de wollaston¡ta cristalizados na foliação (amostra

CF44a).

FOTOMICROGRAFIA 3 - Textura em fosso de granada separando

wollastonita de escapolita, com poslerior subst¡tuição da wollastonita por calcita e

quartzo (amostra C51 9d)

FOTOMICROGRAFIA 4 - Escapolita com inclusões de granada idioblástica

(amostra C519d).

FOTOMICROGRAFIA 5 - Biotita-s¡ll¡manita-granada gnaisse com

porfiroblastos de granada com inclusöes de fibrolita nas bordas do mineral que

apresenta sobrecresc¡mento ao longo da fol¡açåo, condicionado pelo regime de

esforços da rocha (amostra Src-13b).

FOTOMICROGRAFIA 6 - Granulito básico constituído por granada,

ortop¡roxênio, clinopiroxênio e quartzo, desprovido de plag¡oclásio, apresentando

textura granoblástica poligonal, ¡nd¡cativa de equilíbrio químico (amosira C131b).

FOTOMICROGRAFIA 7 - Granulito básico constituido por granada,

plagioclásio, clinopiroxênio e quartzo (amostra CF21a)

FOTOMICROGRAFIA B - Granada-biotita-hiperstên¡o gnaisse enderbítico

com porf¡roblasto de ortopiroxênio envolvendo cristal de granada (amostra Src'l4).
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A ferrossilita foi identifica somente em alguns afloramentos, onde pode

constituir entre 5 e 10"/. do volume da rocha. Em aìgumas amostras com

características petrográficas semelhantes, o hiperslênio encontra-se ausente, em

detrimento ao clinopiroxênio, o que pode ser ìndicativo de pressões de formação

mais elevadas, tendo em vista que granada foi descrita no campo em um destes

afloramentos, ou ainda a temperaturas mais amenas.

O clinopiroxênio é acessório ou ausente em algumas rochas, em especial

daquela com ferrossilita, mas também chega a constituir alé 157o em algumas

rochas sem ortopiroxênio.

O quartzo apresenta-se em proporções variadas nas rochas de um mesmo

afloramento ou mesmo em diferentes bandas de uma mesma rocha. Pode ocorrer

como intercrescimento mirmequítico ou como cristais xenoblásticos amebó¡des nas

porções mais félsicas, estando na, maioria das vezes em proporções entre 5 e 10%

do volume da rocha.

Outros minerais acessórios comuns são a apatita e o feldspato potássico,

além de minerais foramdos de reequilíbrio tardio, como epidoto, carbonato e sericita.

8.4 OUíMICA MINERAL

As tabelas com os dados discutidos abaixo são apresentadas no anexo lll.

8.4.1 Silliman ita-biotita-gra nada gnaisses

A amostra Src13, escolhida como representativa deste litotipo, foi classif icada

como biotita-sillimanita-granada gnaisse, foi coletada em lestemunho de sondagem

rotat¡va em uma camada intercalada a metassedimentos de alto grau, formados

predominantemente por granulitos ca lciossilicáticos e alaskiticos, e biolita gnaisses.

A granada desta rocha apresenta um zonamento químico sutil, mascarado pela

dificuldade de se estimar o teor de Fe3*, que varia conforme o método de cálculo e é

extremamenle sensível à qualidade da análise. Desta forma o perfil composicional

de um porfiroblasto pré-cinemático com sobrecrescimento sin-cinemático de bordas

é apresentado em termos de X6u, X¡¡n e Xç" (Figura.8.6).
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Figura 8.6 - Perfil composicional do núcleo (1 ) em direção à borda (7) de um
porfiroblasto de granada da amostra Src13.

Quando a fórmula estrutural do mineral é calculada pelo método de Knowles

(1987), a relação Fe2*lFe2*+Fe3* é de 0,95, gerando teores de andradita entre 3 e
4,5o/o'lazendo com que o teor de molécula grossulária seja zero na maioria das

análises. Quando o estado de oxidaçäo do ferro é estimado por balanço de cargas

(Droop, 1987), a relação Fe2t lFez* +Fe3* fica entre 1 e 0,96, gerando teores de

andradita entre 0 e 2,7o/o, de grossulária ente 1 e S,7o/o, de almandina entre Sg e

65%, de piropo entre 29 e 34o/o e de espessartita em torno de 2,5o/o (Figura 8.7).

1234567a9

Figura B 7 - Análises de granada da amostra src13, conr Fe3* calculado por balanço
de cargas.

o plagioclásio é representado pelo oligoclásio sem variações composicionais,

enquanto o feldspato poiássico tem o teor de albita variável entre 20 e 40o/o (Figura
8.8)

A biotita apresenta variações na razão Fe/Mg e nos teores de Allv e Alvr,

fazendo com que o mineral se localize entre as linhas eastonita-siderofilita e
ff ogopita-annita em qualquer uma das duas classificações mostradas na Figura g.g.
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Porém, observa-se maior teor de Allv em cristais de biotita inclusos em granada que

nos da matriz, tendência esta inversa à clo Alvr.

Figura 8.8 - Composição dos feldspatos da amostra Src13 mostrando a composiçäo
do plagioclásio e e do feldspato potássico, no qual o variável teor de sódio pode ser
devido a exsoluções muito finas de albita.

Os teores de titânio são altos, variando entre 3,1 e 4"/" de TiO2 na biotita da

matrìz e entre 3,7 e 47" nos cristais inclusos em granada. Os diagramas binários de

Ti por outros cátions também mostram diferenças enire a biot¡ta da matriz e a inclusa

em granada (Figura B.'1 0).
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Figura 8.9 - Classificação da biotila da amostra Src13 segundo teor de Alrv e
segundo o teor de Al"' utilizado por Guidotti (1984)

O diagrama binário entre Ti e Mg/(Mg+Fe) mostra forte correlação negativa

para a biotita da matriz, além do enr¡quecimento de Fe da biotita das inclusões

dev¡do ao reequilíbrio da troca de Fe e Mg entre granada e biotila durante o
resfr¡amento. Adìcionalmente a variação de Ti com pequenas variações de

Mg+Fe+Mn, Si e Altotur na biotila da matriz, pode inclìcar a presença de ma¡s de um

tipo de troca catiônica responsável pela adição de Ti ao mineral.

È
w

Sitlcrolill¡lx li¡s(o¡ih
' 2¡

l

1

lr:i
l

at
ti
i,

l0
¡c/(lrc+Vlg) /lrtri(â l logoì)itl

> Ujotirrì irrlrNiì cln grnr)ltdî Y tliotir¡ pr.sc rc nrì nÌrrriz

i

Y
Þw

Irc/(Iic+lvl!Ì)



141

O enriquecimento de Al tetraédrico da biolita inclusa em granada, como

observado na Figura 8.9, e a correlação negativa de Ti com Si e posiliva de Ti com

Altolur (Figura B. 1 0), poderia indicar a presença da troca Ti Al2 ö R,1 Si-2, onde R

representa os cátions bivalentes como ferro e magnésio, embora a pequena

quantidade de dados dificulte tal interpretação. A introdução de titânio na biotita da

matriz, por sua vez, é aparentemente condicionada pela troca Ti 02 () R (OH) tendo

em vista a correlação negativa entre Ii com os cálions bivalenles e as lendências de

variações composicionais verticalizadas nos diagramas Ti versus Si e Ii yersus

Altotul, o que sugere a existência de mais de um tipo de troca catiônica, como moslra

a Figura 8.10.
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Figura 8.10 - Diagramas binários entre Ti e demais cátions para a biotita inclusa em
granada (triângulos abertos) e a da malriz (triângulos preenchidos) da amostra
Src13, indicando tendências de variação composicional verticalizadas, para a biotila
da matriz.

8.4.2 Granada-biotita-hiperstênio gnaisse enderbítico (Srcl 4)

Esta rocha encontra-se em uma seqüência metassedimentar constituída por

sillimanita-biotita-granada gnaisses e granulitos calciossilicáticos.

A rocha possui composiçäo enderbítica tendendo a diorítica, com
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aproximadamente 5% de quartzo e é bandada, com leitos de granulação grossa com

porfiroblastos de ortopiroxênio e plagioclásio com menor quantidade de biotita e

leitos mais finos com textura lepido-granoblástica afetados por uma foliação de

cisalhamenlo de alta temperaiura, caracterizada pela cristalizaÇão de biotita e

recristalização de ortopiroxênio contendo até 20ok de biotita.

O plagioclásio apresenta composições variadas, de acordo com o domínio

textu ralleslrutu ral. As maìs sódicas (Anso-oo) ocorrem nos leitos porf iroblásticos e as

mais cálcicas (Anzo-zu) nas porções lepido-granoblásticas cisalhadas (Figura 8.11). O

zonamento composicional do plagioclásio nas porções porf irob lásticas é complexo,

com cristais com enriquec¡mento ou empobrecimento em anortila em direção a

borda, mesmo em análises feitas junto aos contatos com ortopiroxênio e granada.

Nas porções lepido-granoblásticas, o feldspato apresenta um zonamento

mais homogêneo, com um leve enriquecimento de Ca nas bordas, onde o leor de

anortita varia de 7 1 a 73,6%. Estas variações devem ter sido causadas por

oscilações de pressão, tendo em vista a paragênese da rocha. Entretanto, para uma

melhor compreensão destes comportamentos, são necessárias análises químicas

comple mentares.

Figura 8.11 - Composições do plagioclásio da amostra Src14, onde podem ser
notados maiores teores de anortita nas porções mais afeladas pelo cisalhamento.

O ortopiroxênio apresenta composição homogênea, quanto a relação FelMg

não demonstrando diferenças entre os cristais com arranjos nematoblásticos na

foliação de cisalhamento, e os porfiroblastos da porção menos cleformada da rocha.

Entretanto, apresentam uma pequena diferença nos teores de Al, um pouco mais

altos nos núcleos dos porf iroblastos (1,6 a 1,Bo/o de peso do óxido AlzO3) e mais

baixos nos cristais granoblásticos e nas bordas clos porfiroblastos (1,2 e 1,4%),

E Plagioclásios das porÇöes
porliroblásticas

n Plagioclásios das porções
lepdog ranobláslicas



ocupando não ma¡s que 4o/o do sítio octaédrico do mineral (Figura 8.12).

A granada é relat¡vamente homogênea, sem diferenças composicionais nos

domínios microestruturais. Porém, notam-se pequenas variações nos teores de

almandina e grossulária nas análises de borda do mineral (Figura 8.13), que devem

estar relacionadas às variações quimicas dos plagioclásios.

Figura 8.1 2 - Ortopiroxênio da amostra Srcl 4, com composição homogênea
independente do domínio estrutural analisado.
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Figura 8.13 - Composição da granada da amostra SRC 14, evidenciando apenas
pequenas variações nos teores de almandina, grossulária e piropo.

A biotita apresenta valores intermediários da tazáo FelMg, com baixos teores

tanto de Al tetraédrico (2,2 a 2,3) quanto de Al octaédrico e situam-se próximo à

linha annita-f logopita (Figura 8.144). Os teores de titânio são relativamente altos

bem como o conteúdo de flúor, não apresentando correlação negativa entre eles

(Figura 8.148). ao contrário do que geralmente ocorre em biotita cle alta

temperatura, devido à preferência da troca Ti-oxi, que por sua vez é controlada pela

disponibilidade de (OH). Porém, como foi constatado nos experimentos cle Dooley &

Pattinõ-Douce (1996), o efeito do flúor adicionado à presença de titânio na biotita,

O Anhlises cle núcleo cle granai

Ô Anírliscs cÌc borcla dc grnnacla



aumenta consideravelmente o campo de estabilidade do mineral.
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Figura 8.14 - A) Classificação da b¡otita da amostra Src14 segundo os teores de Fe,
Mg e Alvr: B) diagrama binário mostrando relação aproximada 1:1 de Alvi e Ti.

8.4.3 B iotita-ferrossilita gnaisse charnockít¡co com granada e hornblenda
(Src25)

Esta rocha, tal qual a anleriormente descrita, foi amostrada na sondagem

rotativa realtzada em uma área onde afloram granulitos calc¡oss¡licáticos e faz parte

de um pacote de gnaisses constituído com intercalações de gnaisses charnockíticos

a charnoenderbíticos com dois piroxênios, e granulitos alaskíticos, situados na base

do pacote de rochas metassedimentares, onde foi retirada a amostra Src13 e Srcl4.

A rocha possui um bandamenlo mais sutil, definido por leitos de biotita-

hiperstênio gna¡sses de granulação mais grossa e leitos de granulação ma¡s f¡na,

com maior quantidade de biotita, com hornblenda associada. Também ocorrem

leitos com granulaçäo mais grossa, constituídos por feldspatos, piroxênio e quartzo,

igualmente afetados pela foliação de cisalhamento. O plagioclásio é uma andesina

com pequenas variações composicionais, porém sem um padrão claro de

enriquecimento ou empobrecimento do teor de anortita em direção às bordas.

Associa-se ortoclásio com baixo leor de albila (Figura 8.15).
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Figura 8.15 * Composição dos feldspatos da amostra Src25 mostrando a presença
de andesina e ortoclásio.

O piroxênio possui composição extremamente homogênea, mais rica em ferro

que o da amostra anterior, com cerca de 65 a 70!" do membro ferrossilita e ba¡xos

teores de alumínio, com menos de 1% de Al2O3 em porcentagem peso (Figura 8.16).

1.5 I

Figura B.1 6 - Classif icação do ortopiroxênio da amostra Src25, evidenciancio
composições químicas homogêneas.

A granada é um mineral acessório, tendo sido identificado apenas um cristal

na lâmina e sua presença é muito importante na definição das condiçöes de pressão

da rocha. O principal componenle é almandina, que constitui cerca de 64% do

mineral, seguido pela grossulária, cujo teor varia entre 14 e 17"/", piropo, com

aproximadamente 10%, espessartita, com cerca de 6% e andradita, com teor

variando entre 3 e 67o com Fe3* estimado por balanço de cargas (Figura g.17).

Fenossilit



Figura 8.17 - Composição da granada da amostra Src25, com Fe3* estimado por
balanço de cargas.

Os Anfibólios são classificados como ferropargasita, segundo Leake et al.

(1997), calculados através do métoclo da média entre 13cNK e 1sNK, pois o mineral

apresenta sódio e potássio no sítio A entre 0]9 e 0]7 e Si maior que 7,S cátìons
para 23 oxigênios. Adicionalmente estes minerais são ricos em potássio em relação

ao sódio (Figura B.1B).

Figura B.1B - classificaçäo dos anf ibólios da amostra src2s, segundo Leake ef a/
(1997) e um diagrama mostranclo composição rica em K nos anfibélios.

8.4,4 Granulilos máf icos

Foram analisadas três amostras de granuritos máficos, sendo duas de
clinopiroxênio-granada-ferrossilita granulìto (ci 31b e cF8c) e uma amoslra de
granada-clinopiroxênio granulito composto por clinopiroxênio, granada, plagioclásio

e quartzo (CF21a).

A amostra C131b possui composição modal aproxtmada de 3b% de
ortopiroxênio, 25"/" de granada, 20% de clinopiroxênio e zo"/" de quartzo.
Plagioclásio não foi identificado na amostra.
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A granada desta amostra apresenta núcreos com composição homogênea

para os teores de almandina (s2 a E3o/o) e piropo (- 1o%), mas os teores de
grossulária variam entre 14 e 17o/o. Na borda a variação composicional é mais
ampla, tanto para a armandina, como para grossurária e andradita (Figura g.19A).

A amostra cFSc que possui composição modal e características texturais e
estruturais semelhantes à semelhantes às da c131 b, bem como o quimismo da
granada (Figura 8.19 B), destacando-se apenas pera presença de pragiocrásio
acessório. o mesmo ocorre com a amostra cF21a, apesar de sua constituição
mineralógica ser diferente das anteriores (Figura g.19C).

A) c r3tb Atnr

FÍgura B-'1 9 - Anár¡ses de granada dos granuritos máficos com Fe3* estimado por
balanço de cargas.

A amostra cFBc apresenta um zonamento sutir com enriquecimento em
mofécula almandina e empobrecimento em píropo do núcreo em direção à borda do
mineral, enquanto que a grossulária aumenta do núcleo para as porçöes
intermediárias, diminuindo posteriormente em d¡reção à borda (Figura 8.20).
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Figura 8.20 - Perfir composicionar em granada da amostra cFBc indicando
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Foram feilos perfis composicionais em um porfiroblasto de granada da

amostra CF21a onde se observou o aumento do teor de ferro do núcleo em direção

à borda do mineral, junto com empobrecimento em e magnésio cálcio (Figura

8.214).

O comportamento da grossulária apresenta um zonamento mais dif icil de ser

observado, devido à oscilação no cálculo da molécula andradita. Desta forma a

variação do teor de cálcio na granada fica mais clara quando visualizado através de

XCa do mineral (Figura 8.218)

A)
70

aà 60

o
lg.40
3æo
Eæ
oo10

0

Figura 8.21 - A) Perfil composicional de porfiroblasto de granada da amostra CF21a,
caracterizado pelo aumento de almandina em direção à borda; B) perfil do mesmo
porfiroblasto utilizando X6¿ ê X¡,1s com o empobrecimento em Ca nas bordas do
mineral.
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Na amostra C131b, o clinopiroxênio apresenta finas exsoluções cle

ortopiroxênio, cuja influência nas análises em microssonda laz com que o mineral

caia no campo da augita. o ortopiroxênio não apresenta teor cie ca significativo e

ambos piroxênios são ricos em Mn, chegando a 4"/o em peso cle MnO nos

orlopiroxênio e 2,5"/" no clinopiroxênio (Figura 8.22). Os teores de Al são baixos,

com Al2O3 < 17o em peso no clinopiroxênio e < 0,S% no ortopiroxênio.

os piroxênios da amostra cFSc não apresentam zonamentos sistemáticos de

entre núcleo e borda, apresentando apenas variações no conteúdo de ferro e
magnésio, conforme o mineral em que está em contato. o clinopiroxênio é augita

com teores relativamente baixos de ca (Figura 8.23), apesar de nesta amostra não
ter sido observado exsoluçÕes de ortopiroxênio, como ocorre na amostra anterior.

O conteúdo de manganês é alto nesles minerais, como ocorre na amostra
anterior, com teores entre 3,3 e 4"k de MnO no ortopiroxênìo e cerca de 1,9% no
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clinopiroxênio, que apresenta também, teores relat¡vamente baixos de alumínio

(máximo 1% de AlzOg), e o ortopiroxênio possui menos de 0,57o.
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Figura 8.22 - Composição dos piroxênios de granulito básico da amostra C-13'1b,
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Figura 8.23 - Classificaçäo dos piroxênios da amoslra CFBc e um diagrama
indicando os teores relativamente baixos de alumínio nestes minerais em especial
no ortopiroxênio

O granulito básico da amostra CF21a diferencia-se dos demais por não

possuir ortopiroxênio, ocorrendo apenas augita. Observa-se na augila um maior

conteúdo de cálcio nas análises das bordas dos crislais, algumas deslas plotando clo

campo do diops ídio-hedenbergita, e uma tendência de haver maior teor de ferro nos

núcleos de magnésio nas bordas (Figura 8.244). Este padrão poderia ter sido

produzido por variações na temperatu ra, mas não observa as esperadas variações

do alumínio, que se distribui homogeneamente no mineral (Figura 8.248), o que

permite concluir que as bordas são enriquecidas em magnésio devido ao reequilíbrio

com a granada durante o resfriamento. Este reequilíbrio não redistr¡bui o alumínio

AI

D c¡'1
1\

/ \ oopx,i, \
/\z\t\

/<\
1

@o
Mg Fc



devido ao fato de esle elemento necessitar de uma

entrada ou saida do mineral.
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Figura 8.24 - A) Classificação do clinopiroxênio da amostra CF21a, indicando
porções de borda com maior conteúdo de Ca; B) Diagrama mostrando
homogeneidade do alumínio em relação ao núcleo e borda do mineral.

8.4.5 Rochas calciossilicáticas
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Foram feitas análises do quimismo dos minerais em três amostras, duas

destas oriundas do mesmo afloramento sendo uma um metaconglomerado (C51gb)

e oulra um granulito cálciosilicático (C519d) além de uma amostra de um clasto

básico presente em um metaconglomerado com matriz cálciosilicática.

a) Metacong Iomerado (C519b)

A primeira delas é de um metaconglomerado (CS19b) constjtuído por matriz

calcítica e clastos cuja mineralogia original foi substituída por granada e wollastonita,

ocorrendo ainda feldspato potássico e clinopiroxênio.

A granada desta rocha é composta principalmente pela molécula grossulária

que constitui entre 75 e 71./" de sua composição, andradita enlre 22 e 27o/o, e

almandina entre 0 e 2% (FiguraB.2S).
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Figura 8.25 - composição da granada constilu¡nte de metaconglomerado, amostra
c519b.

o clinopiroxênio ocorre na matriz carbonática e incluso em granada, sendo o
último de composição mais magnesiana, já o presente na matriz da rocha além de
ser mais rico em ferro, apresenta maior teor de alumínio com valores de 0,8 a 1,2.k
de Al2o3 enquanto o anterior, de menor temperatura, possui no máximo 0,14% deste
óxido (Figura 8.26).
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Figura 8.26 - composição cios crinopiroxênios e da woilastonita do
metaconglomerado da amostra C51 gb.

b) Granulito Cátciossiticático (C5t9d)

Wol

oriunda do mesmo afloramento do metaconglomerado (csi9d) é constituída
pr¡ncipalmente por escapolita e granada, contenclo adicionalmente feldspato
potássico, plagioclásio, wollastonita e clinopiroxênio.

A granada ocorre como finas coronas ou fossos de grossulária envolvendo a
escapolita, separando-a da wollastonita e, ocasionalmente, do plagioclásio, como
cristais granoblásticos na matriz, inclusa em escapolita, ou ainda sob a forma de
poiquiloblastos com inclusão de felc,spato potássico, escapolita e titanita.
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Em um destes poiquiloblastos foi feito perfil composicional, mostrando

pequena variação em relação aos principais componentes, exceto em uma análise
de borda intermediária, que apresentou baixo teor de andradita, composição típica
da granada coroníticas. Já em relação aos componentes menores observa-se uma
redução inicial nos teores da almandina e da espessartita do núcleo para as porções

intermediárias, e um posteríor aumento destes dois end- members na borda do
mineral, enquanto a molécula piropo continua praticamente constante, em cerca de
1o/o, êrn todas as porções do mineral (Figura g.2T).
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Figura 8.27 Perfil composicional em poiquiloblasto de granada de rocha
calciossilicática (amostra CS1 9d).

A granada na forma de corona é composta quase exclusivamente por
grossulária constituindo entre g2 e g5o/o do mineral, contendo ainda entre 2 e T,7o/o

de andradita e, no máximo, 1o/o de almandina. Os porfirobtastos, inclusöes
granoblásticas e os cristais idioblásticos na matriz apresentam maiores teores de
andradita (9 a22%) e almandina (1,3 e Eo/o) (Figura g.2BA).
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Figura 8.28. A) Composição da granada da amostra C519d, segundo seus principias
membros finais; B) Composiçåo dos feldspatos presentes na mesma amostra.
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O principal feldspato presenle na rocha é o ortoclásio, ocorrendo em menor

proporção anorlita (Figura B.2BB), distríbuida em paragènese com escapolita e

granada idioblástica.

O clinopiroxênio ocorre associado a granada granoblástica em porcenlagem

modal diminuta na rocha, pode ser classificado como diopsídio e apresenta menos

de 1% de Al2O3 (Figura 8.29).
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Figura 8.29 - Classificação do clinopiroxênio e da wollaslonita presenle na amostra
C519d e diagrama com leores relativamente baixos de alumínio no clinopiroxênio.

A escapolita é cálcica, possui baixo conteúdo de cloro e é composta

principalmente por meionita, que constitui enlre 68 e B1% do mineral, mas não foi

observada correlação de variação composicional com os dominios texturais ou

mesmo com localização da análise no mineral (Figura 8.30). Também nota-se um

possivel gap composicional entre 75 e 78./" de meionita.

A presença do gap composicional ocorre no lim¡te entre as duas séries de

solução sólida observadas por Hasan & Buseck (1988), sendo uma em escapolita

com porcentagem de meionita entre 0 e 75% denominada pelos autores de série,,a,,,

formada pela substituição [Naa.Cl] Si2 Ð [NaCa3.COs]Alz e outra série em escapoliia

com meionita entre 75 e 1)O"k denominada série "b" formada pela troca

INaCa3.C03] Si € [Ca4C03]Al. Estas trocas estão representadas pelas Iinha

diagonais da F¡gura 8.30 e, segundo estes autores, embora os crista¡s de ambas as

séries possam ser intercrescidos, eles formam domínios químicos em uma estrutura

contínua.

c) Granulito cálciossilicático (amostra CF44a)
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Originada de um af loramento no sudoeste da área, constitu ído por blocos de

rochas bandadas e porções homogêneas, a amostra é composta, em essência, por

wollastonita, clinopiroxênio e escapolila, contendo ainda quartzo inlersticial, além de

minerais retrometamórficos de ocorrência restrita, como a granada e carbonatos.

Figura 8.30 - Diagrama meionita (%) por Al/(Al+Si) de Hasan & Buseck (1988)
mostrando as análises de escapolita da amostra csl sd presentes nas cluas séries
de solução sólida.

O clinopiroxênio é representado pelo cliopsídio, que possui conleúdo de

alumínio relativamente baixo, com teores entre 0,5 e 0,7"k de Al2O3 (Figura 8.31A).

Foi lambém analisado um pequeno cristal de granada xenoblástica, em textura de

substituição da escapolita, sendo classificada como grossulária de composição
praticamenle pura (Figura 8.318).
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Figura 8.31 - A) Composição do clinopiroxênio
como diopsídio; B) Granada retrometamórf ica da
essência, por grossulária .
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A escapolita desta amostra apresenta meionita entre 6g e 70"/" de, s¡tuando-

se na série de solução sólida "a", com cerca de 1% cloro em porcentagem peso,

resultando enÍe 0,24 e 0,28 a.p.f.u., cujo cálculo foi normalizaclo em Si + Al = 12

(Figura 8.32).
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Figura 8.32 - Análises de escapolita da amostra cF44a lançada no diagrama de
Hasan & Buseck (1 9BB)
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Dentre os clastos presenles nos metaconglomerados, foram analisados os
minerais de um seixo de rocha máfica envolto por malriz composta por plagioclásio,

clinopiroxênio, quartzo, calcita e escapolita.

A escolha desta amostra deve-se principalmente às peculiaridades
petrográficas, em especial o forte pleocroísmo do clinopiroxênio variando de verde a
verde-escuro, e a cor dourada da granada.

A granada é composta principalmente por andraclita (60 a 68%) e grossulária
(21 a 3o%), além de espessartita (B a 3%) e armandina (< g%), quando carcurado
pelo método empírico de Knowles (1987) que define uma proporção de 9s% do
Fê1o¡¿¡ como Fe3n quando o mineral apresenta valores de CaO > 20"/" e Al2O3 <10%.

Quando utilizado o métoclo de Droop (1987) que utiliza balanço de cargas
para delerminar o conteúdo de Fe3*, o mineral apresenta conteúdo de andradita
entre 55 e 657o, grossulária entre 1B e 30%, espessartita entre 7 e 3% e almandina
entre 4 e 12% (Figura 8.33).
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O clinopiroxênio apesar de possuir teor cie Fe3* relativamente alto, é

classificado como um clinopiroxênio quadrilateral bem próximo do membro final

hedenbergita, contendo alumínio com teores de aIé 2"/" de peso do óxido. Foi

observado um leve zonamento químico com lendência de análises de núcleo

apresentando maior teor de alumínio e de Fe2*, ao contrário do magnésio que ocorre

em teores maiores nas bordas. Adicionalmente as análises mostram uma correlação

positiva entre o alumínio e o Fe3*, e negatlva entre Si eAl eSi e Fe3* indicando que

a entrada destes elementos deu-se por trocas ferri-tschermackílica, resultando no

frend retilÍneo do diagrama Al Fe2n Fe3*, já que esta troca, além de Si envolve um

cátion bivalente de ferro ou magnésio (Figura 8.34).

Ancl

Figura 8.33 - Composição segundo os diferentes métoclos de cálculo da granada
presente na amostra C500c, originada de clasto máfico de melaconglomerado.
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Figura 8.34 - classificação do clinopiroxênio da amostra c500c como hedenbergita
e diagramas ternários mostrando as relações do Al com Mg, Fe2* e Fe3*.

Além destes dois minerais a rocha contém quartzo, feldspato potássico e é
desprovida de plagioclásio. sendo esta composição modal interpretada, juntamenle
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com a química mineral da granada e do clinopiroxênio, como produto de forte

interação dos clastos com a matriz.

8.5 GEOTERMOBAROMETRIA

8.5.1 Sillimanita-biotita-granada gnaisses

A amostra Src13 escolhida para representar os paragnaisses mostrou em

muitos cálculos valores de temperatura demasiadamente altos quando utilizadas

análises de núcleo de granada, segundo a reação de lroca de ferro e magnésio

entre granada e biotita, resultando em temperaturas superiores a 1000 qC em alguns

casos, o que ¡ndica desequilíbrio quÍmico entre as porções de núcleo da granada e a

atual composição da biotita. Já nos cálculos com análises da borda de granada, os

resultados são compatíveis com o campo de estab¡lidade da biotita.

Cálculos utilizando o software TWQ indicaram para uma biolita inclusa em

borda de granada, condições de 760 eC a 9,5 kbar segundo o geolermômetro

granada-biotita e o geobarômetro granada-plagioclásio-sillimanita-quartzo em

equilíbrio com feldspato potássico ê Xs26 = 1 (Figura 8.354). Oulro cálculo para a

borda de granada em contato com biotita e para a borda cle plagioclásio inclicou

condições de 850 eC a 10 kbar (Figura 8.358).

As condições de pressão e temperatura obtidas pelas reações: An Þ Sil +
Qtz + Grs e Alm + Phl <) Prp + Ann no cálculo utilizando-se borda de granada com

biotita inclusa, mostradas na Figura 8.354, geram valores que se situam no campo

de estabilidade da cianita, quando está presente apenas sillimanita. Tal resultado

pode ser devido ao reequilíbrio da troca ferro-magnesiana entre granacla e biot¡ta

durante o resfriamento, implicando que a temperatura deve ter sido originalmente

mais elevada, ou ainda devido à superestimação da pressão, devido ao cálculo clos

membros finais da granada pelo TWQ, que negligência o membro andradita.

Quando utiiizado o software Thermocalc, os cálculos geotermobarométricos

mostram resultados semelhantes quanto às temperaturas, porém com valores mais
realistas em relação à pressão. O cálculo através do moclo Average p-T do

Thermocalc na associação de borda cle granada com biotita inclusa, mostrou

condições de 738e c e 8,5 kbar de pressão para as reações sem envoiv¡mento de
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HzO. Com estes dados foi então est¡mada a composição do fluido por cálculos P-
XCO¿ a temperatura fixa em 738 aC, resultando em um fluido com XCOz = 0,4

(Figura 8.364), dado este utilizado no cálculo mais preciso de pressão, temperalura

e do elipsóide de erro, que resultou em 750 + 36 aC a 8,6 + 1,5 kbar (Figura 8.368).

Figura 8.35 - A) Cálculo no TWQ de associação mineral constituida de borcla sin-
cinemálica de granada, biotita inclusa nesta borda, plagioclásio, sillimanita e
feldspato potássico; B) Cálculo da mesma assembléia mineral, utiiizando análises de
borda de granada em contato poligonal com biotita externa.
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Figura 8.36 - A) Cálculo no Thermocalc da composição do fluido (XCO2) da
associação de borda sin-cinemática de granada, biotita inclusa, plagioclásio,
sillimanita e feldspalo potássico. B) cálculo de P-T da mesma associação m¡neral
utilizando XH2O = 0,2 obtido no cálculo anterior.

O cálculo pelo modo Average do Thermocalc da borda de granacla em

contato poligonal com a biotita indicou condições de 869 eC e 8,6 kbar de pressão
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ignorando-se as reações de desidratação. Definida a composição do fluido de XCOz

variando enlre 0,5 e 0,9 foi definida em diagrama T-XCO, à pressão 8,6 kbar (Figura

8,37A).

O cálculo da temperatura e pressão para XH2O = 0,3 mostra desequilíbrio da

reação 7 desta Figura, que plota fora do elipsóide de erro obtido pelo modo Average

(Figura 8.378).

O
o

I)
s
oo
E
c)

l) 3An =G¡s r Qz f25l
2) Prp r 3Eãs r4Q¿.3Phl r 45
3) P¡l l' 2olz r Sl'. Prp r Sa,î i HP
4) 3Eas r ICOìZ - 2Prp + 3sar rS + 3F!O
5) !Eæ + 60lz = 2Phl fsar r 3S + 4o
6) A¡n r 202 rsl=Am r Saf 

' 
H.O

Figura 8.37 - A) Cálculo no Thermocalc da associação mineral constituída de borda
de granada, em contato poligonal com biotita; B) Cálculo de P-T e seu elipsóide de
erro da mesma associação utilizando-se XHzO = 0,3.

Cabe ressaltar que o software TWQ não possui modelo de atividade para o

feldspato potássico e, assim sendo, os cálculos da Figura 8.35 foram feitos com

atividade igual a 1 para este mineral, enquanto que no Thermocalc a sua atividade é

calculada com base na química mineral do feldspato potássico, sendo desta forma o

mais confiável na estimaçäo da composição do fluldo, pois para isto säo utilizadas

as reações de desidratação (quebra) da biotita que envolvem, necessariamente, o

feldspato potássico.

8.5.2 Granada-biotita-ferrossilita gnaisse enderbítico (amostra Srcl 4)

Os cálculos geotermobarométricos desta rocha mostraram variações nas

condições de pressão e temperatura menores que o esperado, tendo em v¡sta as

variações químicas dos minerais nos diferentes domínios estruturais, demonstrando

que parte destas variações deve-se também a variações químicas destes domínios
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e não só a reequilíbrios durante o cisalhamento.

Todavia os cálculos feitos com as análises de núcleo da granada, plagioclásio

e ortopiroxênio na banda rica em biotita deformada e recristalizacla pela foliação de

cisalhamento resultaram em pressão entre 7 e 7,7 kbar a temperaluras entre g1O e

860 'QC, evidenciando também um desequilíbrio entre o leor de Al no ortopiroxênio

em relação à parlição Fe-Mg entre ortopiroxênio e granada (Figura B.3BA).

No domínio porfiroblástico pouco afetado pela foliação de cisalhamento, os

cálculos geotermobaromélricos mostraram um maior equilíbrio entre as fases

minerais, com condições de pressão levemente superiores às definidas para o

domínio cisalhado, ao redor de 8,1 kbar a temperaturas cle - 860 eC (Figura B.3BB).

cálculos em outra porção da rocha com as mesmas caracteríslicas texturais e

estruturais moslraram desequilíbrio devido ao excesso de Al no núcleo do

porfiroblasto de ortopiroxênio, em relação aos seus teores de Fe e Mg e na granada.

t66

Figura 8.38. A) cálculo no TWQ de análises de núcleo de granada, plagioclásio e
ortopìroxênio, em porção cisalhada da amostra Src-14; B) Cálculo dã mesma
assembléia mineral em porção porfiroblástica menos deformada da amostra.

Os dados obtidos alravés pelo uso do software Thermocalc mostraram

resultados seme¡hantes, porém com temperaturas mais elevadas no domínio
porf iroblástico, além de um desequilíbrio devido ao excesso de Al no ortopiroxênio

em ambos os cálculos.

Para o dominio afetado pela foliação cle cisaihamenro as condições obticlas

foram de 720ec a 6,1 kbar para a reação baseada na partição Fe-Mg entre granada

e ortopiroxênio e o geobarômetro granada-ortopiroxênio-plagioclásio (reações 2,5



e 6) da Figura 8.39A. Já no domínio porf irobláslico, as

em 780 aC a 6,7 kbar (Figura 8.398).
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Figura 8.39 - A) Cálculo com Thermocalc da associação de granada, plagiocláslo e
ortopiroxênio em porção cisalhada da amostra Src-14; B) Cálculo da mesma
assembléia mineral em porção porf iroblástica, menos deformada.

8.5.3 B iotita-ferrossilita gnaisse charnockítico com granada e hornblenda

A amostra Src25 indicou condições de temperatura e pressão ligeiramente

mais brandas que as amoslra anterior, apesar de estar situada em um pacote de

gnaisses charnockíticos a enderbíticos, enquanlo que a amostra Src14 é de rochas

intercaladas em rochas calciossilicáiicas e sillimanita-biotita-granada gnaisses.

O software TWQ moslrou equilíbrio para a associação denominada Src25c1 n,

constituida por núcleo de granada xenoblástica, núcleo de ortopiroxênio

aparentemente sin-cinemático e núcleo de plagioclásio, cujo cálculo indicou

condições de temperatura e pressão de 780 aC a 7,5 kbar (Figura B.4O A). Outros

cálculos geotermobaromélricos com esle software, como cla associação Src25n5

mostram, entretanto um desequilíbrio entre as fases minerais, devido à baixa

atividade do componente Al-opx, que representa as trocas tschermackíticas no

ortopìroxênio, em comparação a partição Fe-Mg entre ortopiroxênio e granada

(Figura 8.408).

Devido aos diferentes modelos de atividade do componente que represenla

as trocas tschermackíticas no ortopiroxênio, denominado AlOp no TWe e MgTs no

Thermocalc, os cálculos mostram resultados conflitantes quanto ao equilÍbrio entre
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este componente e a reação de troca ferro-magnesiana entre ortopiroxênio e

granada.
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Figura 8.40. A) Cálculo no TWQ da associação Src25c1n, constituída por análises
de núcleo da granada, pìagioclásio e ortopiroxênio, indicando equilíbrio a 780 eC a
7,5 kbar; B) Cálculo da associação Src25n5, mostrando desequilíbrio entre o
geotermômetro da troca Fe-Mg e o teor de Al no ortopiroxênio.

O primeiro software tende a subestimar a atividade deste do Al-Opx ou a
superestimar a temperatura da troca ferro-magnesiana, enquanto que o Thermocalc

age ao contrário, como mostram as Figura s 8.414 e B.
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Figura 8.41 - A) Cálculos geolermobarométricos pelo Thermocalc da associação
Src25C1n, indicando desequilíbrio da partição Fe-Mg entre granada e piroxênio e o
teor de Al no último; B) Cálculo da associação Src25n5 mostrando equilíbrio em 750
aC a 7 kbar.
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Todavia, quando são analisados somente os cálculos que indicam equilíbrio

segundo os dois soffr¡rzares, os resultados são consistentes, mostrando condições de

temperatura entre 750 e 780 qC a pressöes entre 7 e 7,5 kbar.

8.5.4 Granulito máf ico

Foram feitos cálculos geotermobarométricos em três amostras de granulitos

máficos, sendo uma com paragênese granada-clinopiroxênio-ortopiroxênio-

quartzo, desprovida de plagioclásio (amostra C131) e duas outras contendo

plagioclásio, uma com paragênese semelhante a primeira porém com plagioclásio

como mineral acessório (amostra CFBc) e outra com paragênese granada-

clinopiroxênio-plagioclásio-quarlzo, sem ortopiroxênio (amoslra CF21 a).

Apesar da lextura granoblástica poligonalizada da amostra C131b, os

cálculos geotermobarométricos mostraram desequilíbrio entre a granada, o

ortopiroxênio e o clinopiroxênio, principalmente quando utilizadas as análises de

núcleo.

Cálculos realizados no TWQ com a associação C131n2, constituída por

análises de núcleos dos minerais, indicaram equilíbrio a alta pressão pela

intersecção dos diversos geotermômetros baseados na partição de ferro e magnésio

com as reações entre a granada e o Al no ortopiroxênio (Figura 8.424). Entretanlo,

as reações envolvendo grossulária indicaram pressões extremamente baixas (Figura

8.428), demonstrando nítido desequilíbrio químico entre as fases.

Cálculos utilizando análises de borda dos minerais, sem a utilização do

componente grossulária, indicam equilíbrio a pressões intermediárjas, como é

moslrado na Figura 8.43A, cujos dados apontam condições aproximadas de 700 eC

a 10,5 kbar.

Ouiros cálculos de borda dos minerais, mostram leve desequilíbr¡o entre as

reações de troca ferro-magnesiana entre ortopiroxênio, granada e clinopiroxênio,

que se interceptam a baixa pressão, com os equilíbrios calculados a partir do teor de

alumínio no ortopiroxênio, represenlado pelo componente AlOp, indicam pressões

relativamente altas, entre 13 e 14 kbar (Figura 8.438).



Figura 8.42 - A) Cálculo da associação C131n2 envoìvendo equilíbrio das trocas
Fe*Mg entre ortopiroxênio-grossulária-clinopiroxênio e Al no ortopiroxênio; B)
Cálculo da mesma associação mineral, envolvendo os equilibrios da molécula
grossulária e do ortopiroxênio com clinopiroxênio, indicando desequilíbrio entre as
fases.

Figura 8.43 - A) Cálculo no TWQ de associação constituída por análises de bordas
de granada, orto- e clinopiroxênio, excluindo-se o componente grossulária; B)
Cálculo dos mesmos componentes da associação 131b1 , mostrando desequilíbrio
entre o o componente AlOp e as reações de troca ferro-magnesiana entre
ortopiroxênio, granada, e clinopiroxênio.

Os cálculos com o Thermocalc para as análises de núcleo dos minerais

moslraram mais claramente o desequilíbrio entre as três fases minerais, gerando

sislematicamente temperaturas mais elevadas para a troca ferro-magnesiana entre

clino- e ortopiroxênio, seguida desta reação para o par clinopiroxênio-granada e

valores mais baixos para o par granada-oÍtopiroxênio.
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O valor mÍnimo de pressão para esta paragênese foi definida pelas reaçöes 7

e B da Figura 8.444, que representaria a desestabilizaÇão de anortita pura na rocha,

tendo em vista que a rocha em questão não possui plagioclásio ou qualquer outra

fase com sódio.

O equilíbrio parcial, envolvendo lodos os componentes das três fases

minerais foi obtido em apenas um cálculo utilizando a associação de borda dos

minerais quando caìculada pelo Thermocalc, resultando em valores de temperatura

entre 750 e 840 qC a pressões entre 5,5 e 8 kbar, porém com grandes erros

associados, principalmenle em relação à definição da pressão, como é demonstrado

na Figura 8.448.

C13l cl]}ì

Figura 8.44 - A) Cálculo com Thermocalc utilizando análises de núcleo de granada,
clino e orlopiroxênio, indicando desequilíbrìo entre as fases; B)Cálculo da
associação 131b'l indicando equilíbrio parcial enire granada, clinopiroxênio e
ortopiroxênio.

A utilização do componente grossulária nos cálculos geotermobarométricos

nesta rocha, invariavelmenle resulta em desequ¡líbrio entre a as três fases minerais,

devido ao excesso de molécula grossulária na granada, como mostrado na Figura

8.42 B, resultando em equilíbrios a baixa pressão e temperatura segundo as reações

dependentes:

6 enstatita + grossulária = piropo + 3 diopsídio.

6 ferrossilita + grossulária = almandina + 3 hedenbergita.
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Entretanto a última reação, apesar de aparentemente constìtuir um bom

barometro, devido a sua pequena inclinação, apresentando pequena variaçäo de

volume (-0,a1 1 j/bar).

Por oulro lado, as reações envolvendo o Al no ortopiroxênio (Al-ortopiroxênio

+ 3 enslatita <+ piropo) representada nas Figuras 8.42A e B, que indicam pressões

elevadas nos cálculos do TWQ e intermediárias no ïHERMOCALC, possui variação

de volume de -1,181 j/bar, maior que a das reações anteriores, constituindo assim,

por definição, um geobarômetro mais confiável. Entretanto, os teores naturalmente

baixos de Al no ortopiroxênio tornam os erros analíticos extremamente relevanles

nestes cálculos, tornando-os igualmenle duvidosos. Desta forma a ausência de

plagioclásio nesta rocha impede que a pressão seja calculada de uma forma mais

segura.

Da mesma forma que a amostra anterior (C131) a amostra CFBo mostrou

desequilíbrio enlre as fases presentes, com as reações de troca ferro-magnesiana

enlre granada e ortopiroxênio gerando sistematicamenle temperaturas mais baixas

que a troca entre granada e clinopiroxênio, como mostra a Figura 8.454 e B, apesar

da rocha mostrar ao microscópio ótico, textura de equilíbrio.

Figura 8.45 - A) Cálculo no TWQ da assembléia granada-plagioclásio-
clinopiroxênio- ortopiroxênio utilizando conjunto de análise que mais se aproximam
do equilíbrio; B) Mesmo cálculo utilizando análises de minerais em contato,
mostrando como no exemplo anterior, desequilíbrio entre as três reações de troca
ferro-magnes iana.

Cálculos da associação granada-ortopiroxênio-plagioclásio geraram valores
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de temperatura entre 650 a 715 eC e pressão entre 5,5 e 6 kbar, correspondendo a

condiçöes metamórficas incompatíveis com a paragênese presenle na rocha,

enquanto que os cálculos da associação granada-clinopiroxênio indicam

temperaluras entre 750 e 770 eC.

A utilização do software Thermocalc confirmou os dados acima, sugerindo

desequilíbrio entre o ortopiroxênio e a granada, tendo em vista os valores

temperatura obtidos nos cálculos desta associação, de no máximo 690 eC a 6,6

kbar, segundo a intersecção das reações de troca f erro-magnesiana com as reaçoes

do tipo Opx + Pl = Grd + Qtz, representadas pelos números 3,7 e 12 da Figura

8.464. Os valores médios, oblidos através do módulo "Average" desle software,

utilizando lodos os componentes da assembléia mineral, indicam condições de 826 r
168 eC e B,O + 2,2 kbar.

Alguns cálculos geraram um desequilíbrio ainda maior, colocando a

intersecção das reações 7, 11 e 14 representando a associação granada-

ortopiroxênio-plagioclásio a 630 qC a 5,4 kbar, fora da elipse de erro, calculada para

este conjunto de análises (Figura 8.468).

A)'

Figura 8.46 - A) Cálculo com Thermocalc da assembléia granada-plagioclásio-
clinopiroxênio-ortopiroxênio da amostra CF8c, com o valor médio de 826 aC e 8
kbar; B) Mesmo cálculo utilizando ouiro conjunto de análise de minerais em contato,
com valor médio de 860 aC e 8;2 kbar, demonstrando desequilíbrio entre as fases.

A amostra CF21a portadora da assembléia mineral granada-clinopiroxênio-

plagioclásio-quartzo apresentou as condiçöes de pressão mais allas obtidas nas

rochas de Caconde, com cáiculos com o software TWQ das associações de análises
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de núcleo dos minerais, com valores de temperatura entre 830 e 900 aC e pressão

entre 10 e 1 1 ,5 kbar demonstrado na Figura 8.47.

Figura 8.47 - Cálculos no TWQ de associações de núcleo de granada plagioclásio,
clinopiroxênio da amostra CF21a.

A ulilização de análises porções intermediárias dos minerais nos cáiculos

geotermobarométricos geraram condições entre 815 e 860 eC a 9,5 e 10,5 kbar

(Figura B.4BA) valores estes semelhantes aos cálculos com análises de núcleo. Os

cálculos com conjuntos de análises de bordas de minerais mostraram condições

mais brandas de melamofismo, não somenle pelas temperaturas mais baixas, mas

também pelos novos equilíbrios das reações do lipo Cpx + An = Grd + Qtz, gerando

pressões mais baixas, apesar das bordas do clinopiroxênio apresentarem maior teor

de cálcio com conseqüente aumento da atividade de diopsídio e cle hedenbergita

(Figura B.48B).

Os cálculos geotermobrarométricos com a utilização do software Thermocalc

moslram condições de temperatura e pressão ainda mais altas, com valores de no

mínimo 830 aC e pressão entre 9,5 a 11,5 kbar chegando em alguns cálculos, a

temperaturas próximas 950 sC, porém com grande erro associado (- 1SOa C), devido

ao pequena número de reações presentes no cálculo, pois certas análises de

clinopiroxênio não possuem alumínio suficiente para que o software em questão

calcule a atividade do componente Ca-tschermackita (Cats), como mostra a Figura

8.49 A.

Todavra outros cálculos em conjuntos de análises com clinopiroxênio com

componente "Cats", mostram desequilíbrio, devido à sua baixa atividade quÍmica

Iemperoturo (C)



(FiguraB.49AeB).

Figura 8.48 - A) Cálculo no TWQ de associação granada-plagioclásio-
clinopiroxênio-quartzo de análises de porções intermediárias da amoslra CF21a; B)
Cálculo de associação de análises de borda dos mesmos minerais.
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Figura 8.49 - A) Cálculo no Thermocalc da amostra CF2la para a associação com
análjses de núcleo de granada plagioclásio e clinopiroxênio sem o componente Ca,
tschermakita; B) Cálculo da mesma assembléia mineral com análise de
clinopiroxênio com componente Ca-tschermackita.

Associações formadas por conjuntos de análise de bordas e porções

intermediárias de minerais mostram melhor equilíbrio entre os componentes das

dìversas fases, diminuindo desta forma o erro associado ao valor médìo de

temperatura e pressão como mostra o cálculo da associação de análises de porçäo

intermediária CF21atZ, que gerou valores de 790 t 115 aC e 8,4 * 1,7 kbar (Figura

8.504), condições estas semelhantes às obtidas com o cálculo da associaçäo
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CF21ab5, que resultou em 802 + 1154 C e 8,1 + 1.7 kbar (Figura 8.508)
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Figura 8.50 - A) Cálculos no Thermocalc de conjunto de análises de porções
intermediárias de granada plagioclásio e clinopiroxênio da amostra CF21a: B)
Cálculos com conjunto de análises de bordas de granada, plagioclásio e
clinopiroxênio.

8.5.5 Rochas calciossilicáticas e metaconglomerados
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As rochas calcìossilicáticas são especialmente úteis nos estudos das

condições metamórficas, não somenle pela possibilidade dos cálculos

geotermobarométricos, mas também pela utilização de grades petrogenéticas e de

diagramas de fases, lendo em vista a grande quantidade de fases presentes em

relação aos componentes do sistema, possibilitando primeiramente uma grande

quantidade de reações independentes, como mostra a equação derivada da regra

de fases de Gibbs: "nri = nf - ncd', onde nri é o número de reações indepenlendes,

nf o número de fases e ncs o número de componentes do sistema.

Esta quantidade de fases que se sucedem durante a evolução metamódica,

continuam ainda presentes, como cristais isolados de seus reagentes por texturas

como fosso ou coronas, ou ainda mantém-se mela-estáveis, gerando nos diagramas

de fase calculados para estas rochas uma grande quanlidade de pontos invariantes

e de campos com estabilidade de diferentes paragêneses, o que possibilita uma

¡nterpretação sobre a sua sucessão duranìe o processo evolutivo da rocha.

Nestas rochas foram aplicados somente cálculos utilizando o software

Thermocalc, devido as ferramentas de construção de diagrama de fases desle
programa e pelo fato do TWQ não calcular a atividade da andradita, componente
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este ¡mportante na granada das rochas calciossilicáticas.

O metaconglomerado representado pela amostra C519b apresenlou

desequilíbrio entre as três reações independentes sem o envolvimento de fase fluida

(Figura 8.514), dif icultando desta forma a definição mais precisa da composição do

fluido. Todavia a reação 3Hd + Cats <+ Alm + 4Wo, que resulta em temperaturas

mais brandas, é menos confiável por ter um erro intrínseco de -t- 176 aC. Enquanto

que as reações Grs + Hd () Alm + Wo e Grs <+ Cats + 2 Wo possuem

respectivamente erros de f B0 qC e -r 41 eC.

No diagrama da Figura 8.518 é representada em cinza a área de ocorrência

da paragênese calcila-wollastonita*granada, assumindo-se uma pressão de 8 kbar,

valor este compatível com os cálculos obtidos na maioria das rochas da área. A

composição do fluido segundo esle cálculo deve apresentar XCOz entre 0,2 e 0,6,

assumindo-se que a temperatura mínima é definida pelo equilíbrio Grs + Hd € Alm

+ Wo e a máxima definida pela reação Grs ê Cats + 2 Wo.
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Figura 8.51 - A) Cálculo das reações sem envolvimento de fase fluida do
metaconglomerado, amostra C519b; B) Est¡mat¡va da composição do fluido da
mesma associação mineral indicando XCOz entre 0,2 e 0,6.

A amostra de rocha calciossilicática C519d, com a paragênese granada-

escapolita-quartzo-wollastonil¿+pl¿gioclásio, mostrou temperaturas entre 865 e 830
eC para as condições de pico metamórfico, compativeis com a paragênese presente

na rocha, porém com grandes erros no cálculo da pressão, que variou entre g + g,g

kbar a 5,8 + 3 kbar ou ainda menor, dependendo da composiçäo assumida para o

fluido e do conjunto de análises utilizadas.
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Foram calculados diagramas de fase com o Thermocalc para as paragêneses

consideradas como represenlalivas do pico metamórfico, por meio de análises de

porfiroblastos de granada e escapolita em associação com clinopiroxênio,

wollastonita e quartzo. Tal paragênese é representada pelo ponto invariante [An]
indicado na Figura 8.524.

A partir deste ponto a rocha provavelmente sofreu descompressão com leve

resfriamento inicial, passando pelo campo da paragênese grossulária-meionita-

hedenbergita-quartzo (Figura 1268), tendo em vista a formação de coronas cle

granada entre wollastonita e escapolita, que sugerem que a rocha passou pela

reação 5 Wo + Me = 3 Grs + 2 Qtz + CO2.

Outro indicio da trajetória metamórJica é a ausência de moiécula almandina

na granada das coronas, o que seria de se esperar caso a rocha após o ponto [An]
entrasse no campo de establlidade da paragênese Me-Alm-Grs-Qtz (Figura 8.528),

pois ao fazê-lo teria desestabilizado a molécula hedenbergita para formar almandina

através de reação 15 Hd + 6 Me = 13 Grs + 5 Alm + 12 Qtz + 6 COz
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Figura 8.52 - A) Diagrama de fases da amostra c519d, calculado com as análises
do núcleo de porfiroblastos de granada e escapolita (fases em excesso) associados
a wollaston¡ta, clinopiroxênio e plagioclásio; B) Paragênese estável em cada um dos
campos do diagrama, com condições de pico metamórJico represenlado pelo ponto
invariante [Anl.

Foram calculados adicionalmente diagramas para a mesma paragênese em

diferentes condições de fluido. Mudanças significativas para o pico metamórfico

foram observadas principalmenle em relação à pressão (9 a 6,S kbar), com
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pequenas variações da temperalura entre 865 aC para XCO, =l e 830 qC para XCO2

= 0,5.

Diagramas da paragênese retrometamórf ica representada por plagioclásio,

granada coronítica e borda de escapolita foram calculados resultando em disiintos

campos de estabilidade (Figuras 8.534 e B) relacìonados às diferentes composiçöes

de fluido. Entretanto, a pequena quantidade de fases que seguramente representam

lal reequilíbrio impossibilita a definição exata das condições de pressão e
lemperatura do retrometamorf ismo.
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Figura 8.53 - A) diagrama de fase calculado através da associação de granada
(fosso) com plagioclásio e borda de escapolita, representando o evento
retrometamórf ico em condições de fase fluida com XCO2 = 1; B) Cálculo da mesma
associação com XCOz = 0,25.

8,6. DISCUSSÃO
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Os cálculos geotermobarométricos das rochas granulíticas de Caconde

indicam condições de temperatura entre 760 e 870 aC e pressão entre 6,5 e B kbar,

indicando forte gradiente geotérmico de cerca de 33 ecikm. Tal gradiente caracleriza

uma anomalia geotérmica semelhantes às modeladas por Speer (198S) para regioes

de alto fluxo térmico mantél¡co ou de crosta duplicada após o relaxamento termal.

Condições báricas mais elevadas foram obtidas na amostra de granulito

básico CF21a, portadora da assembléia mineral granada-cl¡nopiroxênio-

plagioclásio-quarlzo, para a qual condiçöes de pressão entre 9,5 e 1 1,3 kbar a
temperaturas entre 850 e 900 ec foram estimadas a partir de cálculos com análises

de núcleo dos minerais. Esta amostra mostrou eviclências de re-equilíbrìo químico de
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sua assembléia mineral a condiçöes de pressão entre B e 8,5 kbar segundo os

cálculos de associações de borda dos minerais, e aproximadamente g kbar para os

cálculos com análises de porções intermedìárias dos minerais, ambos a

temperaturas ao redor de 800 aC.

Ao analisar as reações que definem tais condições, nota-se que as diferentes

condições de pressão e temperatura entre núcleo e borda refletem não somente o

re-equilíbrio devido ao resfriamento e, conseqüenlemente, à diminuição da pressäo

devido à inclinação das reaçöes que a definem, mas também a novos equilibrios

exemplificados na reação clinopiroxênio + plagioclásio <å granada+ quartzo. lsso

sugere que as rochas atravessaram as linhas de equilíbrio destas reações,

configurando uma descompressão com pequena variação de temperatura como

mostra a Figura 8.54.

Figura 8.54 - Posição dos dados geotermobaromélricos da amostra CF21a com
análises de núcleo e porção intermediária dos minerais (símbolos preenchidos) e
com análises de borda (símbolos vazios), em relação à linha de equilíbrio da reaçäo
Cpx + Pla ê Grt + Qtz, constituída por duas reações depenclentes (membios
ferrosos e magnesianos).

A amostra de biotita-sillimanita-granada gnaisse (Src13), de forma análoga ao

verificado em relação ao granul¡to básico discutido acima, apresentou pressões mais

elevadas que as demais rochas da área, com valores de até 10,3 kbar, a

temperaturas entre 850 e 870 qC. Tais condições metamórficas seriam
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suf¡c¡entemente altas para o iníc¡o da quebra da biotita gerando um mineral residual

com teores elevados de iitânio, entre 3,7 e 4"k do óxido, que teria sido incorporado

ao mineral através da troca Ti-oxi "Ti O <+R (OH)" que promove uma desidratação

do mineral, como mostrado na figura 8.10 do capítulo referente à química mineral.

Cálculos de associações de biotita inclusas em porções intermediárias da

granada, mostraram valores de lemperatura e pressão localizados no campo cle

estabilidade da cianita, quando utilizado o TWQ, e próximo ao limite sillimanita-

cianita quando utilizado o Thermocalc. Tal fato pode ser provocado pelo re-equilíbrio

da troca f erro-magnesiana entre granada e biotita durante o resfriamenlo, sem

significativo re-equilíbrio da reação An cr Grs + Qtz + Sil. Desla forma, os equilíbrios

podem ier sido alcançados em tempos diferentes e registrados quimicamente no

mesmo ponto dos minerais, ou seja, no momento em que a rocha registrou tais

pressões as temperaturas eram maiores que as registradas nos cálculos.

Todavia, a hipótese das rochas terem passado pelo campo de estabilidade da

cianita não pode ser descartada pois a análise dos estados de equilíbrio da amostra

CF21a evidencia deficiência do componente Ca-tschermackita, o que representa a

entrada de alumínio no clinopiroxênio que tenderia a registrar as condições prévias

do metamorfismo devido à sua baixa laxa de difusão.

Como as reações envolvendo este componente mostfam temperaturas mais

baixas que a da troca ferro-magnesiana entre granada e clinopiroxênio, há a
possibilidade destas rochas terem passado por condiçÕes cle mais baixa

temperatura a pressão relativamente alta, sofrendo posteriormente um processo de

descompressão associado ao aquecimento, o que re-equilibraria a partição de ferro

e magnésio entre a granada e clinopiroxênio e configuraria, desta forma, um pico

bárico anterior ao pico térmico a condições de pressão intermediária.

Esta hipótese é corroborada pelos perfis composicionais de granada clas

amostras que registraram esse evento de alta pressão (Figuras 8.6 e B.2l ), nos

quais pode ser observado um sutil aumento da molécula piropo do núcleo para as
porções intermediárias dos cristais, enquanto que a molécula grossulária diminui,

sugerìndo aquecimento acompanhando a descompressão.

Tal dedução permite relacionar o caminho metamórfico cleste granulito básico

e do paragnaisse ao caminho registrado na grande maioria das rochas granulíticas

de Caconde, que teriam sido equilibradas a condiçöes de temperatura alta e
pressões relalivamente baixas. Desta forma, o pico térmico das rochas de caconde
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seria representado pela associação mineral dos granulitos calciossilicáticos com

wollastonita e escapol¡ta, que mostraram um metamorfismo com pico térmico a 860
qC e pressão aproximada de 8 kbar, condições estas prevalecentes na maioria das

rochas da região de Caconde.

Condiçöes semelhanles a estas foram registradas nas porçoes

porf iroblásticas da amostra Src14, cujos cálculos reg¡straram entre 810 e 860 eC a

pressão de I kbar obtidas pelo TWQ e temperalura de 780 eC a 8,1 kbar obtida pelo

Thermocalc. Nesta mesma rocha, em uma porção cisalhada, os cálculos

geotermobarométricos mostraram temperaturas e, principalmente, pressöes

inferiores, aproximadamente 1 kbar mais baixo, em relação às registradas no

domínio granoblástico, refletindo a ação da deformação de baixo ângulo nos

processos de exumação.

A dúvida posta em questão é se o pico térmico, experimentado pelas rochas

de mais alta pressão, foi atingido concomitantemente ao pico bárico ou

posteriormente em condições de pressão intermediária, como registrado pela

maioria das rochas de Caconde.

Tal dúvida pode ser esclarecida aìravés de cálculos geolermobarométricos

para definição do regime bárico dos leucossomas dos granulitos de alta pressào,

como a amostra CF21a, cuja fusão parcial ocorreu nas condições de mais alta

temperatura. Porém as análises necessárias para islo não foram realizaclas, pois

esta questão foi levantada nos estágios finais da realizaçáo do presente estudo.



As rochas granulílicas de Socorro mostram dois estágios metamórficos com

cond¡ções geotérmicas distinta da crosta.

O primeiro estágio é represeniado por granulilos máficos oriundos da base de

uma crosta continental relativamente Íria, que sofreram aquecimento e

descompressão, sendo então colocados lectonicamente justaposlos a gnaisses

ckarnockíticos a enderbíticos. Os dados geoquímicos, aliados à migmalização que

os afetou, indicam que este estágio constitui-se em um evenlo de metamorfismo

progressivo, com uma hisloria prévia às condições de fácies granulito, representada

por uma analexia que afetou as rochas heterogeneamente, com varlações na fase

fluida e temperatura. O pico térmico é representado pela paragênese granulítica, que

não atingiu temperatura suficiente para fusão anidra.

O pico bárico das rochas de Socorro é representado pelas amostras cle

granulitos básicos com texluras de descompressão, que podem ser enquadrados

nos granulitos de alta pressão e temperatura intermediária de O'Brien & Rötzler

(2003) que, segundo estes autores, podem ser formaclos em uma antiga crosta

espessada, onde a produção radiogênica de calor já diminuiu o suf¡ciente para gerar

uma crosta fria, neste caso, provavelmente de idade arqueana ou paleoprot erozoca.

Apesar da sobreposição de processos metamórficos e cla diferenciaçäo

Ígnea, é possível reconhecer-se nas rochas charnockíticas uma série tipicamente

cálcio-alcalina, provavelmente, geradas em ambiente de arco magmát¡co.

Estas rochas foram então afeladas por novo evento tectônico que provocou a

exumação das rochas da base da crosta em um regime térmico de alta temperatura.

Assim, a evolução e as trajetórias metamórficas clas granulíticas de socorro podem

ser comparadas com o modelo de dois eventos tectônicos definido por Ellis (19g7).

O modelo alternativo seria o tradicional, de trajetória horária, gerado em

ambiente colisional Himalaiano, formado por um único evento tectônico, como

def inido por England & Thompson (1986). Este modelo, entretanto, parece näo ser
aplicável à região de socorro, por não explicar o estágio inicial de alta pressão e

baixa temperatura no estágio pré-colisional, que seria em ambiente de arco

I CONSTDERAçOES FtNA|S.
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magmático continental, tendo em vista que o terreno em questão sofreu subducção,

representando a faixa móvel em relação ao Cráton São Francisco.

A região de Cambuí, apesar de encontrar-se no mesmo domínio estrutural da

região de Socorro (Nappe Socorro-Guaxupé ou da Placa São Paulo), apresenta

uma evolução metamórfica d¡slinta, além de uma constituição litotípica bastante

diferenciada das rochas metamórficas, sendo formada por migmatitos ortoderivaclos

com razões ferro/magnésio intermediária, como evidenciado pela química mineral da

suas fases máficas, em especial os piroxênros e anfibólios, Este comportamento é

diferentes do verificado nas rochas de Socorro, onde os gnaisses charnockíticos a

enderbíticos apresentam ínvariavelmente hedenbergita e hiperstênio rico em ferro.

A evolução melamórfica da região de Cambuí é caraclerizada por pico

metamórf ico a 860 aC a pressão entre 8 e 10 kbar para os migmatitos afloranles na

porção central da área. O paragnaisse fortemente cisalhado, localizado na porção

noroeste da área, mostrou condições báricas diferentes, com pressões máximas nas

registrada nas porções intermediárias da granada, em torno de I i kbar, e

temperaturas na ordem de 900 aC, o que pode indicar desequilíbrio quimico (ver ttem

8.5) com subseqüente equilíbrio a pressões intermediárias registradas nas borcjas

dos minerais (Figura 9.1 ).
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Figura 9.1 - caminho metamórfico percorrido por ganisses metapeliticos de cambuí
em relação à linha de equilíbrio da reação 3 An <+ Grs + 2 Sil + elz.
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Na hipótese das allas temperaturas desta rocha representar desequilíbrio

químico, sendo desta forma valores irreais, o caminho percorrido no campo pT pode

ter uma trajetória horária gerada por compressão, aquecimento e quebra total da

b¡otita e subseqüente resfriamento com descompressão e nova cristalização cla

biotita.

Os zonamentos quÍmicos na granada dos diversos litotipos cle Cambuí,

aliados à comparação de cálculos geotermobarométricos de núcleos, porçoes

inlermediárias e bordas dos minerais, indicam para as rochas da porção central da

área, uma evolução metamórfica marcada por uma compressão posterior ao pico

térmico, deduzida em duas amostras de migmatitos aluminosos, represenlados pelo

seu mesossoma, como mostra a Figura 9.2A e B.
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Figura 9.2 - A) Caminho metamórfico decluzido a partir clos dados
geotermobarométricos obiidos no mesossoma denominado M1 da amostra CB35a,
em relação às linhas de equilíbrio da reação Fs + An {) Grs + Alm + etz; B) para a
amostra CB35d.

Desta forma pode-se concluir evoluções melamórficas distintas entre as

rochas da porção noroeste e central cla área, sendo a primeira marcada por uma

variação bárica mais acentuadas com compressão e posterior descompressão, que

pode ser associada ao regime deformacional de baixo ângulo que promove o

cavalgamento das rochas situadas a leste sobre os corpos de paragnaisses (Figura

9.3 A).

As rochas da porção central da área são menos afetadas por este evenlo
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compressivo e mostram uma trajetória retrógrada marcada por uma pequena
compressão inicial, podendo ser já acompanhada do início do resfriamento, que
segue depois por um caminho retrógrado, no campo P-T, onde estas rochas
passam pelas condições de pressão e temperatura próximas das condições do
metamorfismo progressivo, desenhado um looping fechado de sentido anti-horário
(Figura 9.38).
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Figura 9 3 - A)Trajetória metamórfica dos paragnaisses da porçåo noroeste da área
mapeada de Cambuí; B) Trajetória metamórfica do conjuntó oai rochas granulíticas
de Cambuí, com sentido anti-horário, em regime de alta temperatura e pressão
intermediária.
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O corpo de paragnaisse situado na porção centro-oeste da área,
representado pela amostra C7, apresenta características híbridas entre os dois tipos
de caminho metamórfico, porém a grande variação nos cálcutos
geotermobarométricos, principalmente de temperatura, e a ausência de uma
variação sistemátíca nos dados de núcleo, borda e porção intermediária dos
minerais, impede uma melhor caracterizaçäo da evolução metamórfica nesta rocha.

As rochas granulíticas de Caconde foram metamorfisadas na grande maioria
dos litotipos sob condiçöes de alta temperatura e relativamente baixa pressão, com
um provável pico térmico a temperaturas em torno de 860 oC e pressões próximas
de 8,5 kbar, implicando na existência de uma forte anomalia geotérmica na crosta,
durante sua geração.
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Algumas rochas, entretanto, registram condições de pressões mais elevadas,

como o paragnaisse Src13, que resultou em pressões na ordem de 10 kbar, e

granulito básico CF21a, com 1 1 ,3 kbar. Esla segunda amostra registra um

reequilíbrio químico da borda dos minerais sob condições entre B e 9 kbar e - 800
eC, indicando a existência de um evento de descompressão com pequena variação

de temperatura.

Tais resultados permitem relacionar as trajeÌórias metamórficas deste

granulito máfico e do paragnaisse com aquelas que constituem a grande maioria das

rochas granulíticas de Caconde, equilibradas a condições de alta temperatura e
pressöes relativamente baixas.

Desta forma pode-se deduzir uma evolução melamórfica com forte

descompressão a altas temperaturas, que deve ser a continuidade de uma traietória

de sentindo horário no campo P-T.

Resta, entretanto, a dúvida levantada no item 8.6 quanto à sincronicidade dos

picos térmicos e báricos sofridos pelas rochas de mais alta pressão, o que é de

fundamental importância na definição da trajetória metamórfica percorrida pelas

rochas no campo P-T e, conseqüenlemente, na identificação clo ambiente tectônico

de formação, pois implicam em diferentes condições termais da crosta_

Na Figura 9.4 estas trajetórias metamórficas são comparaclas a três modelos

de geotermas calculados por Speer (1995), sendo o caso "a" obtidos por valor

médios de fluxo térmico, condutividade térmica e produção radioaliva de calor,

caracterizando uma crosta continental estável, o caso "b" calculado com alto fluxo

térmico e o caso "c" representando uma crosla continental duplicada após o

relaxamento térmico e com grande produção radiogênica de calor.

Na alternativa onde o pico térmico é posterior ao pico bárico, as rochas
partem de condições relativamente frias, com geoterma típica crosta continenlal

estável, mostrada pela linha "a" e são exumadas durante a instalação de um novo

regime térmico de alta temperatura, semelhantemente ao registrado em nas rochas

de Socorro.

Neste modelo a crosta previamente aquecida seria espessada durante a

colisão continental com uma subseqüenle exumação em regime de alta temperatura,

provocando fusão parcial dos diversos ljtotipos em especial aqueles com
paragêneses de minerais hidratados, tendo em vista que neste caminho as rochas
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atravessam a maior¡a das reações de fusåo por hidratação que apresentam

mergulho com dPldf positivo, conforme defendido por Thompson (2OO2) para

rochas com este mecanismo de fusão.

Na segunda hipótese as rochas partem de uma crosta já aquecida, o que

seria o esperado no modelo de England & Thompson (1986) para colisöes
himalaianas, em um ambiente de arco continental caracterizado por alto fluxo
térmico, ilustrado pela geoterma "b".
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Figura 9.4 - Trajetória metamórfica deduzida para as rochas granulíticas de
Caconde, com descompressão isotérmica, onde o pico bárico ioOe ter sido
concomitante ao pico térmico ou, alternativamente, serem dissociados no tempo,
com pico térmico tardio (trajetória em pontilhado) comparado com as geotermas de
Speer (1985) em vermelho.

Todavia a anomalia geotérmica, registrada nas rochas de mais alta pressão
de Caconde podem ter sido geradas durante a própria colisão continental por
processo de incorporaçåo às profundidades mantélicas de material com alta
produção radiogênica de calor da margem continental ou do prisma acrescionário,
como no modelo de Jamieson ef a/. (1998) ou, mais provavelmente por uma
somatória de processos envolvendo adicionalmente, fluxo térmico mantélico,
dissipação mecânica de energia pela deformação crustal, advecção por
transferência de materíal quente da crosta inferior para profundidades intermediárias

loo 2oo 3oo 4oo soo 'ocio

Temperatura (C)
800 900 1000



e condução de calor durante o relaxamento termal segundo Brown (2001)

Nas áreas estudadas, a relação da evoluçäo metamórfica pode ser associada à

convergência das placas São Paulo (ou Nappe Socorro-Guaxupé e Brasília ou Cráton

São Francisco) e destas com a Placa Vitória (Eberl & Hasui, 1998). Estes dois eventos

tectôn¡cos sucessivos estariam associados ao fechamento do oceano Goian íades e a

formação da faixa Brasília, e ao fechamento do oceano Adamaslor, resultando na

geração da Faixa Ribeira (Hackspacher et a/., 2003).

Neste contexto as rochas de Socorro teriam uma evolução metamórfica

preservada de possíveis anomalias térmicas pré-colisionais, com uma crosta fria,

situando-se geograficamenle em uma região mais d¡stante da zona de subducção da

Placa Brasília sob este terreno, o que seria corroborado pela presença de rochas

arqueanas do Grupo Amparo.

Já a região de Cambuí apesar de encontrar-se no mesmo domínio estrutural

da unidade tectônica que a regiáo de Socorro, apresenta uma evolução metamórfica

distinta, marcada por pico bárico posterior ao pico térmico e caminho no campo P-T

em sentido anti-horário, o que sugere forte influência de um ambienle tectônico de

arco magmático e uma posterior exumação provavelmente desencadeada já em

ambienle colisional.

A região de Caconde apresenta características semelhantes à evolução

metamórfica de Socorro, com trajetória metamórfica horária típica de ambientes

colisionais, porém em um regime térmico de mais alta temperatura que pode ser

causado pela proximidade com um arco magmático pré-colisional ou, ainda ter sido

gerado no próprio ambiente de colisão cont¡nental.
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ANEXO I :Legenda de símbolos das análises geoquímicas - Socorro

A) Suíte Metamórfica Mostardas

soc-45-D

soc-46-B

rt',

soc46-A

Charnockitos - V Charnoenderbitos

soc-39-E

Hiperstênio-Dip./Hed. charnockito com granada

soc-100-E

Hiperstênio-Dip./Hed. charnockito porñroblástico. c/ Grd.

soc-57-B

Hipcrstênio-Dio./Hed. Charnoenderbito quartzoso

Hy-Biotita charnoenderbito porfiroblástico (Kfs)

IIb-Hy-Dip./Hed. Charnoenderbito quafzoso

Hy-Dip./Hed. charnoendeúítico c/ Grd e Mag

tltt-272A
w647tC

Charnockitos Charnockito milonítico (Grossi Sad et a1986

Lt9-255

Enderbito

Charnockito

Charnockito milonítico

soc-42-A

I

soc-42-B

r
Charnoenderbitoseenderbitos u Leucossoma

soc-42-c

Enderbito (paleossoma),

Enderbito com melanossoma quartzo diorítico

Leucossoma granítico

soc-l0l-A

)

soc-l0l-B
soc-133

Granulito alaskitico/ biotita gnaisse rósco

soc-36-A

Biotita gnaisse rósco

Granulito alaskítico com magnetita

Granulito alaskítico róseo

o
soc-51-B

Kinzigito

a

Hornblenda-biotita grnisse -

soc-18-E

soc-s3

Hornblenda -biotita gnaisse milonítico

soc-33-A

c

soc-33-B

Granulitos Básicos -
Granulito básico heterogêneo com textura dc descompressão

Granulito básico homogêneo de grã fina

Kinzigito -

Granulito básico reequilibrado em fácics anfibolito e defonnado

wt2-20

Granulito básico homogêneo de grã média

r/12-18

Granr¡litos básicos - (Grossi Sad et al 1986)

Metabasito

Metagabro



soc-134-B

soc-l3s-B

soc-l3s-A

Milonitos (Anfibolio-biotita gnaisse)

soc-135-c

Anlìbólio-biotita gnaisse

Anfibolio-biotita gnaisse milonítico

Anfibólio-biotita gnaisse rnilonítico

F/14-553-B

Ultracataclasito

Glt3-2t

J/6-300

Milonitos - (Grossi Sad et al 1986)

K/10-230

Brecha de esmagamento

Brecha de esrnagamento

Milonito

V
soc-22-B

Blastornilonito

soc-72-A

F/l l-19r
Bl12-248
F/4-3s3

Biotitaìornblenda eïaiss€ facoidal homosêneo

F/13-48A

Hornblenda snaissc facoidal

Gnaisscs (Grossi Sad ct al 1986)

Glr-392
D/749

Gnaisse milonítico
Gnaisse miematizado

B) Grupo Amparo

Biotita snaisse "rráfrco" milonítico

A-VIII-96, A-tX-29, A-X-7, A-X-39-C, A-X-51-A, A-X-51-8, A-X-106-A, A-XI-99

Biotita-¿mfibólio gnaisse núlo¡útico
Gnaisse leucocrático milonítico
Biotita pnaisse milonítico

Gnaisscs ácidos - Seqüência I - PURIQUIMA - Basei et al. (1986)

^-x-32-C, 
A-Xr-8s, A-XI-97-A

A-X-35, A-X-l0l-C
A-X-39-A
A-VI-87-8, A-XóO-F, A-XI-9 I

Gnaisses intenncdiários - Scqüôncia I - PURIQUIMA - Basei et al. (1986)

A-III-7.5, A-III- 1 4. A-VI.25
A-ilt-63, A-VII-130-8, A-X{O-B

A-V-I05, A-VI-85, A-VII-I I8-8, A-VIII.I5, A-VIII-55. A-X-60-G

A-X-l l2-B

Mctaintcrmediiárias - Basei et al. (1986)

Mctabasito - ACTLABS

soc-24-B

Encrave rnetabásico
Encrave ultramáfico
Metabásica

G/9-177

Metabásica rica em Mg

clt2-547

Metabásica rica em Fe

Anfibolitos - (Grossi Sad ef a/ 1986)

Hornblcnda anfrbolito sráissico

Roclra calciossilicática - Basei et al. (1986)

Anfibolito
Anfibolito



Sanìpl
si()2
Tio2
A1203
Fe2O3

FcO
MnO

CaO
Na20
I(20
P205
FI2O

so2
LOt
'fotal
Bit
Rb

Sr
Cs

Ga
TI
Gc
'I iì
Nb
Hf
Zr

'fh
U
(lr
t\l
Co
Sc

Cu
Pb
Zl
Slr

Mo
tsc

La
Cc
Pr
Nd
Srn

Eu
Crl
'r'b

Dv
Ho
tir
'frn

Yt)
Lu

Análises Geoquímicas
socl(x)E soct0tA soct0tB socl33 50cl34B Soct35A Socl35B Socl35C SocltiE Soc22B Soc24[ì

6t.95 73.(13 16|12 16.51 l80t 7(r'50 76 58 "161'1 4805 (r9 3(r 5003

0.78 0.20 0.09 0.09 0.12 lr.l2 0.t4 0.12 0.74 041 0.90

t5.55 13.16 11.92 t2,tl lI.I'7 tl.3l Ll.12 Il.16 15 49 11 9l 14'76
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Sârryl Soci3B Soc36A Soc39E Soc4zA Soc42B Soc42C Soc45D Soc46A Soc46B Soc5lll Soc53 Soc57U Soc72A

sro2 5¡ì.ti 53.45 (rt 05 5t.lt 49.88 13.26 57.90 58. 19 (t(¡.16 '/2.25 50.24 58.'7'l "7539

TiOZl.41l.2'11.1'7t.ll¡1.010041.241.3tt0'f)0221o'/12'/020
Alror t3.09 22.38 15.61 15.{ìl 18.05 14.13 17.06 l(¡.lll I5,31 13.62 15)-6 l'l.26 t149

FczO'l 2.00 1.39 075 l.4l L26 00tl I02 09tì 050 026 193 093 O29

FcOt3.359.2'74.989.448.3905(¡6'1'7(¡5iì33(;l'7112-86623194
MnO 0.25 0.l9 0. t0 0.25 0. t9 0.02 0 20 0 18 0 09 0 04 l' 21 0 17 0 0-5

MgO 2.61) 3'1t ?-.09 4.91 4.88 0.J2 I 15 ?-t2 0.30 )'t'l '5'69 093 0'II
CaO 6 7tl 0.44 4.50 tl.8l 1ì.28 3.00 4 09 4.86 1 94 t'13 10.8:ì 3 89 0 92

Na20 1.0? ().(¡./ 1.20 4.ll 4.42 3.(r5 4.31 4.28 3.13 4.3 I 0.f14 4.46 3.40

K2() 0.26 4 06 3.26 t.23 1.28 2.82 4.115 3.'76 5 93 2.94 0 t5 4 56 4 21

p2()5 0. t7 0 0? 0.46 0.25 0 28 0.1 I 0.55 0.44 0. l? 0.06 0 12 0.61 0 03
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SO2 (\.22 0.5(r 0.20 0.04 0 10 0. t0 o lZ 0 t2 0 0(r 0 12 (''22 \t 12 0 02

LOI -0.59 1.51 0.58 O.tllì I llì 0.79 -0.02 -0 (16 O9'7 0 75 { 57 0'06 0 53
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Sample G/13-21 ç19-177 Hl12-20 ll11-272A l/12-18 J/6-300 K/10-230 U9-255 Ylq- M/6-671c M/9-260
4loA

sio2 78 49.9 48.1 53.5 48.2 77.1 69.2 60.8 82.4
TìO2 0.12 0.97 0.78 3.5 2.1 0.12 0.49 1.3 0.14
At203 10.4 14.3 14.5 13.4 13.1 10.9 13.6 15.6 8.5
Fe2O3 0.59 8.56 3.7 0.82 5.8 1.1 2.9 0.97 0.45
FeO 1 3.3 9.7 13.84 10.56 1.14 1.57 6.46 0.28
MnO 0.11 0.2 0.22 0.27 0.27 0.04 0.07 012 0.009
MgO 0.13 8.6 8 3.9 6,3 0.08 0.18 2.1 0.24
cao 0.6 11.7 12.1 8.5 10.5 0.3 1 .1 4.3 0.9

Nazo 3.9 1.6 '1 .5 '1.2 2.1 3.3 3.2 3.6 1.5

K20 4.6 0.14 0.13 0.1 0.19 5.5 6.4 3.1 5

P205 0.04 0.08 0.07 0.1 0.22 0.04 0.09 0.37 0.04
H20 0.67 0.32 0.18 0.5 0.36 0.15 0.87 0 0.37
coz 0.06 0.06 0.13 0.13 0.13 0.06 0.06 0.19 0.13
so2 0.02 0.14 0.18 0.32 0 0.02 0.02 0.01 0.02
LOt 0.75 0.62 0.49 0.95 0 0 0.95 0 0

Total 100.24 99.87 99.29 '100.08 99,83 99.85 99.75 98.92 99.98
Ba 910 70 60 55 270 620 1800 1200 1800
Rb 120 24 18 14 18 185 106 98 161

sr 37 92 110 22 64 41 150 300 470
ca 24 29 24 27 28 28 29 30 13

Nb 10 35 185842 51636 5

Zî 220 5ô 46 220 190 220 640 470 42
cr4360210225244224
Ni 7 130 150 32 8'1 I 12 38 9

co 4574031 31 4 4144
Sc4323358584494
v 24 240 240 460 460 19 26 110 44

Cu 2 66 92 60 1.18 1 4 16 5

Pb 2 3 3 3 1 3 4 4 'l

Zn 30 90 78 104 108 69 68 100 I
sn446774444
Mo464894454

ou.c o I .l
0.88 1.3
17 .3 15.3
0.78 3.5
J.t ó

0.12 0.09
0.62 1 .7
J-J 1

4.5 3
65

0.26 0.35
0 0.26

0.1 3 0.1 9
0 0.06
0 0.53

99.59 99,45
3140 2100
78 146
330 550
36 30

26 22
970 370
6 14
16 '18

713
to o
54 100
69
14

118 96
44
54



Sampl A-lll- A-lll- A-lll- A-lX- A-V- A-Vl- A-Vl- A-Vl- A-Vll- A-Vil- A-Vlìl- A-Vlll- A-V¡lf- A-X- A-X- A-X- A-X- A-X- A-X- A-X-
14 ô3 75 29 105 25 85 87-B 118-8 130-8 '15 55 96 101-C 106-A 112-8 32-C 35 39-A 39-C

sio2 48.4 48.7 51.9 71.1 ô3.8 50-5 59.9 46.1 56.6 49.5 62.6 53.8 7Ð.2 51 .4 72.9 51 .8 60.6 49.1 40.9 71 .7

Tioz 0.27 2.15 0.37 0.35 0.98 0.87 I .36 1 .46 1.25 I .5 0.9 A.25 0.38 3.18 0.22 0.97 0.64 1.13 4 0_41

At2a3 12.88 13.54 1ô.03 14.46 14.59 14.46 15.77 15.11 14.19 13.41 13.69 '16.32 14.19 12.75 13.67 8.81 13.93 14.19 14.19 14.A6

Fe2O3 0.98 2.3 1.41 0.31 1.74 1.29 1.76 2.23 0.59 1.9 4.28 0.77 0.34 2.69 0.87 1.89 1-24 1.48 6.13 0.15
FeO 4.76 13.27 5.23 1 .85 5.35 8.53 ô.3 10.24 8.31 13.2 5.2 3.67 2.25 9.4 1.56 10.34 5.49 11.02 11.31 I .67

MnO g.27 o.44 A.25 0.12 0.22 0.32 0.21 0.48 0.26 4.54 0.4 0.21 a.21 0.49 0.'16 0.4 0-33 0.39 0,5ô 0.09

MSC 19.43 5.31 7.5 0.81 3.6 7.43 2.71 7.05 6.17 5.38 1.24 7.84 1.01 5.01 0.47 9.A2 3.96 7.17 5.76 0.94

CaO 17 .45 10.27 10.98 1.57 2.23 10.46 2.92 10.62 6.9 9.73 3.97 12.05 2.24 6.9 2.46 10.70 5.18 9.48 6.06 ?.38

Na2C 0.04 0.98 1.54 5.17 2.37 2.3 3.4é, 2.11 2.28 1.26 3.A7 1.99 5.38 2.12 4.79 2.27 3.15 2.33 1.67 5.52

K2o 0.15 0.37 A.44 2.83 2.36 0.57 2.68 1.C7 1.71 0.37 1.74 0.21 1.59 1.81 1.7 0.17 1.89 0.4 3.54 1.3
p205 a.2 0.4 0.28 A14 A.2 0.04 0.38 0.19 0.06 0.15 0.6 0.04 0.18 1.1 0.11 0.1 0.18 0.14 1.6 0.21

'f,za 1 .05 1 .31 3.02 0.55 1 .87 2.34 1 .59 2.28 1.19 1 .ü ',l .3 2.33 1 ...3 1.85 A.43 2.47 2.? 1.93 3.25 0.92

coz û.8 0.17 0.19 0.08 0.16 0.1 0.25 0.18 0.14 0.36 C.21 A16 0.3S 0.51 û.18 0.3 0.36 0.36 0.44 4.18

soz 0.1 a.28 0.04 a.a2 ç.02 0.a2 0.02 9.0? 0.08 0.14 0.c2 t.cz 0.02 a.02 a.02 0.a2 0.02 0.08 al2 a.az

LOI 2.74 3.04 3.43 0.79 2.22 2.e6 1 .9 2.7 I .ô1 ?.33 1.72 2.77 2.7 2.ó, 0.67 2.87 2.65 2.49 3.97 1 .16

Totat 98.98 99.49 99.58 99,36 99.49 99.23 99.29 99.14 99.73 99.A5 99.22 99.6ô 99.51 99.23 99.54 99.32 99.17 99.2 99.53 99.55

Ba 150 190 200 700 730 62A 870 300 550 180 75C 150 530 550 425 120 520 27o 71C 480

Rb 6 13 'X19 68 9'1 11 92 22 76 1ç 67 I 47 11 61 5 91 12 1e2 46

Sf 261 140 234 436 217 167 250 188 284 54 31å 280 424 235 254 83 266 249 241 46

Li I7 92529942 11 17 14 147 2A28 14 7 20 95925
Nb l5 15 7 12 11 19 14 17 14 1'1 18 4 4,3 28 11 15 29 13 34 12

zr g 125 30 125 180 80 155 12A 125 360 320 2A 11Ð ?85 95 73 130 82 395 125

Y 1035 4 421 27 32 32 21 38 5e 4 4 54 ',13 25 57 24 7s I
Cr g2O 90 266 4t 166 130 94 146 2AZ 1A4 60 600 74 48 54 550 166 170 30 14

Ni 13ô 104 48 12 80 QA 68 62 126 6B 16 74 2A 44 2A 17A 26 154 42 14

co 42 72 48 2A 44 52 46 62 54 64 3e 32 22 57 24 62 24 62 58 20

v 160 340 14A 15 QA 22A 120 240 180 360 15 10C 15 280 15 200 80 200 280 15

cu 103 72 49 46 13 75 41 191 95 61 34 11 23 23 7 145 I 115 89 12
pb 24 20 24 16 2A 16 22 26 30 22 14 24 24 28 22 18 26 24 26 22

zn 48 1rc 54 44 74 7ô 80 78 78 ß4 108 38 56 162 36 100 58 90 320 44

Sn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Mo 1.8 1.8 1.8 6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 18 4 18 4 I 6 18 4 6 4 4

Be 0.8 1 1 1.4 0.8 1.2 1.4 1 1.2 '1 1.6 08 1 2 1.6 0.8 1.8 1 2.4 1.8

AE C.4 0.4 0.4 a.4 0.4 a.4 0.4 0.4 0.4 0.4 a.4 0.4 a.4 rJ.4 0.4 0.4 0 4 0 4 0.4 0.4



Sampl AX-51- A-X- A-X- ,A-X- A-X- A-X- A-Xl- A-XI- A-Xl- A-Xi- ACô- AC7- 13112- Ci12- D/7- Fl11- Flrc- Fn4- Fl4t- Gll'
A 51-B 60-8 {50-F 60-G 7 85 91 97-A 99 14-g 14-g 248 547 69 191 484 5538 353 392

sio2 71.9 68 49.8 5A.2 53.8 69.8 64.3 49-5, 62.9 67.3 66.1 52.4 75.3 50.5 70 72.1 72 76.5 õ7.4 80.2

Tio2 a.26 0.ô5 2.83 0.96 1.1 0.43 I .03 '1.03 0.67 0 7s 0.66 û.8s 0.05 0.9 0.54 0.48 A.29 0j4 0.Ê8 0.41

At203 13.67 13.93 12.88 15.77 14.46 14.9 13.93 15.9 16.82 14.46 15.6 14.8 12.5 14.4 14.1 12.1 13.9 12 14.9 14.1

Fe2o3 0.1? 0.56 4.54 3.02 5.57 0.87 1.86 1.48 2.17 1.62 0.86 '1.95 0.31 8.7 0.85 1.4 0.64 A.77 4.42 1.42

FeO 1.49 2.58 9.87 7.19 4.36 1.56 3.97 9.32 3.48 3.01 4.14 6.86 0.35 2.s 2.56 2.93 1.42 0.57 1.2 A.82

MnQ 0.08 0.09 0.44 0.31 0.33 0.15 0.21 0.8 A.24 Ð.2 0.13 0.15 0.01 0.18 0.04 0.05 0.02 0.02 0.06 0.A2

MSO 0.62 1.13 3.77 6.05 4.88 0.77 1.89 5.88 1,14 1.11 0.42 4.57 Ai1 7.6 1.1 t.29 1.4 A.25 1.4 0.25

CaC 1.95 1.88 7.73 8.? 7.92 1.83 3.75 9.7 2.14 2.5A 2.16 7.63 0.88 11.6 2.7 2 2.3 0.95 3.1 3,6

Na20 3.51 3.39 2.45 3.04 2.8ô 5.61 4_06 2.72 5.77 4.26 3.38 4.31 3.9 2 4.9 3 2.2 3.4 3.4 2.2

K20 4.52 5.05 2.15 1.13 1.06 2.19 2.26 0.47 1.86 2.3 5.77 2.79 õ.2 Ð.43 2.1 5.1 0.53 4.6 2.6 0.53
p205 a12 0.3 0.85 A.U 0.23 0.18 0.63 0.28 0.38 G.39 0.19 A32 0.04 0.08 0.14 t.12 0.05 A.04 0.15 0.05

H20 0.91 1.38 L63 3.01 2.51 0_75 1 1.92 1.31 0.91 0.02 Û 38 0.74 0.25 0.04 A.42 0.41 0.04

coz 0.11 0.16 0_3 Ai4 0.42 9.11 0.22 A.17 0.14 0.22 0.C6 c.13 0.13 A13 0.06 0.13 0.13 0.0Ð

so2 a.a2 a_02 0.'1 0.02 0.a4 Ð.02 0.a2 9.12 0.04 A.02 C.02 0.16 0.02 0.Ð2 0.04 0.02 0.12 o.O2

LOt 1.14 1.6 2.15 3.3-1 3.03 0.89 1.41 2.33 1.68 'i.27 û.61 2.59 0.1 0.67 0.89 0.4 A14 t.57 0.66 Aiz
Tota! 99.28 99.12 99.34 99.75 99.54 99.2 99.13 99.29 99.06 99.1',l 99.75 99-56 99.92 99.97 94.89 99.81 99.97 99.72

Ba 1850 2600 630 42A 300 560 620 300 25A 75Ð 770 220 72A 2000 120A 2200 680 990

Rb 95 134 80 38 25 65 67 15 1?5 87 124 124 218 36 85 110 103 95 110 37

sr 443 344 2A8 353 292 497 385 348 184 328 21Ð 210 160 14A 340 1190 27A 264 2õ0 390

t-i 812 17 I926 16 I4427
Nb 193ô 28 6 815 19 23 24 15 86 86 510?6 5 5 511 21

zi 104 175 340 60 87 150 320 83 315 235 802 802 38 85 310 470 190 42 150 80

Y 415 4721 25 8482A 36 40

cr 30 26 42 116 150 42 54 156 42 56 4 360 18 4 12 5 36 25

Ni 16 16 48 52 78 16 30 52 18 22 22 22 613022912 6 35 9

Co 18 22 56 46 38 22 28 48 24 22 440 104 6 411 5

v 15 15 24A QA 180 15 60 140 15 4A 32 340 68 32 47 41 60 33

Cu 4 7 883063 I202562A4A 40 512021A 6 3254
pb 30 38 22 24 24 18 22 24 30 12 1 4 4 4 3 3 3 2

zn 22 44 132 72 76 60 92 122 140 78 115 115 17 90 81 74 55 11 80 4

Sn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4

Mo 1.8 6 ô 4 4 6 6 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4



ANEXO ll- Química mineral - Cambuí

Silimanita-biotita-granada gnaisse (Amostra C-7)
Granada

Am C-7 C-'7 C-1 C-1 C-'/ C-1 C'7 C 7 C-'/ C-1 C-'7 C-7 C.7 C-7
Anl gtl b gL-l ib grl int gr'-l nc gllb br gtlbin gr-2 br gr-2 nc gr,2 ni gr.8 nc grSa nr gr'8b rb grSc bl gr8<l br
l,ocal C I C-l C-l C I C I Ctc/in C-l C-l C-l C-Z C-2 C-2 C\c/lli C2clQz
s(), l8ra-Jq.il lqrji Jd.?0 

-_.ì8óo tfuO J&7q i8r,8 Js-w
'[io2 0,06 0.01 0.r I 0.04 0,07 0.06 o.04 0.10 0.04 0.07 0.02 0.00 0.04 0.0ó
Alro3 21.55 22.06 22.21 22.| 22.09 22.02 2t.8t 22.12 21.85 22.t1 2t.8t 21.88 2t.30 22.03
fìeO 31.92 27.t9 21.47 2'7.21 29.59 29.0t 30.90 21.10 29.34 21.74 2'7.4'7 29.59 33.03 28.04
MnO 0.92 t.1l 0.'72 0.73 0.71 O.'7'7 0.94 0.61 0.79 0.89 0.78 0.95 2.16 0,93
MSO 7.28 9.88 9.84 9.86 8,87 8.85 7.1'1 9.98 8.44 9.93 9.62 8.30 4.94 9.43
CnO L26 1.64 1.62 1.54 1.26 I.46 1.44 1,44 1.46 1.27 1.60 1.49 1.20 t.44
'fotal l0l. 100.60 10r.29 r00.19 10r.2{ì 100.97 I01.09 100.09 100.45 100.91 100,4r 100.68 100.60 100.89

'I Si
'tAl
Alvr

Ti
te
Mg
Mn
Ca

2.95

0.05

|.92
0.12

0.00
1.95

0.84
0.06
0.l0

2.98 2.9 ¡r

0.02 0.02
L96 r.96
0.05 0.04
0.00 0,01

L69 t.',70

l't2 l.r I
0.05 0.05
0. l3 0. r:l

Alrn 0.0
Ancl 0.0
G¡ s 0,0
Pr'¡r 0.0

2.96 2.96
0.04 0.04
L96 L95
0.07 0.08

0.00 0,00
1.6'7 l.8l
t,l3 l,0l
0.05 0.05

0. 13 0, l0
56.4 .56.9 56.2
2.4 2.0 3.6

2.t 2.4 0.6

3'.7.6 3'/.2 ',3',7.9

1.5 1.5 1.6

l2 Ox igônios
2.91 3.00 2.96

0.03 0.00 0.04
r.96 L99 l.96
0.06 0.00 0.0(r

0.00 0.00 0.0 t

1.80 2.o0 I .68

l.0l 0.83 l.14
0.05 0.06 0.04
0.t2 0.t2 0.12

Feldspatos

0.0

Amost[¿ì

A nli lisc
Locali,zação C-l C'l C-3 C-3 C-l C I Cl-l Cl-l C-,1

Sio, ¡4.¿ti G.l6 sq.qt Cì9.o.ì 0f .82 56r-.W
'l'io2 0.00 0.00 0.06 0.01 0.01 o.02 0.00 0.04 0.04
Al2or 18.'74 19.06 25.t3 25.29 19.08 25.03 25.26 25.32 25.10
Iìc2O1 0.l4 0.00 0.05 0.0.5 0.00 2.23 0.06 0.08 0.02
IlaO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

c-7 c-'/ c-7 c-1 c,'t c-7 c-7 c-'7 c-'7
Kll bGr Kf4 nc l'12 Plz-l Plb b(ìr I'3t¡-bGr P3b-nc P4-br P4 nc

2.97

0.03
t.96
0.06
0.00
1.84

0.9'7

0.05

0.t2
60.4 66.5 56.4 6 L6 0.0
2.9 0.0 2.9 2.8 0.0
r. l 4.0 0.9 1 .3 0.0
33.9 27.5 38.3 32.6 0.0
1.7 2.0 1.3 t.1 0.0

CaO
Na2O

K¿o
1'otal

2.96 2.99
0.04 0.01
r.94 1.96

0.09 0.04
0.00 0.00
t.68 r.12
l.t3 Ll0
0.06 0.05
0.l0 0. 13

si
AI
lìel
't'i

Ila
Ca

Na
K

0.l9 0.44 6.80 6.72 0.90 6.69 6.85 6.97 6.6',7

t.47 L72 1,94 8.01 3,31 1.32 8.00 7.95 7.9ti
14.81 14.51 0.r8 0.14 u.85 0.09 0.t9 0.13 0.2'/
99.80 99.90 100.07 100.86 98,98 99.56 100,12 100.43 IoO.52

2.9't 3.00 2.98

0.03 0.00 0,03

1.95 1.98 L96
0.07 0.01 0.0ó

0.00 0.00 0.00

.1.83 2.18 l73
0.9-5 0.58 1.0'7

0,06 0,14 0,06

o.t2 0.10 0.12

I1.90
4.O',l

0.02
0,00
0.00
0.04
0.5 3

3.49

57.2 6t.',1 72.4 58.1
2.t 3.ó 0.3 2.8

2.3 0.5 3.1 l.t
36.6 32.t t9.4 36.0
t;7 2.t 4.8 2.O

L 1.84

4.1,4

0.00
0,00
0.00
0.09

0.ór
3.42

t0.68
5.28
0.0l
0.0l
0.00
r.30

0.04

32 Oxigênios
10,71 11.80
5.26 4. 15

0.01 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00
t.27 0.18
2.',7 4 L t9
0.03 2.80

10.38 10.65

5.37 5.3 1

0.31 0.01
0.00 0.00
0.09 0.00
1.3 I L3l
2.59 2.77
o.o2 0.04

10.65 10.'12

5.30 5.24

0.01 0.00
0.01 0.01

0,00 0,00
1.33 L2',7

2.'74 2.75
0.03 0.06



Biotita

Analisc Br 1b-inG lli6a
sio2 37.70 35.70
l'io2 2.64 2.89
A1203
|eO

Fe203

MnO
Mgo
ll aO

Na2O

K20
F
CI

Total
'fotâl

I7.68
9.08

0,l4
0.04
t7 .'/2
0.26
0.22
9.62
0.21

0.28

95.60
95.60

I 8.62
15.5 0

0.26
0.00
12.47

0.22
0,07
l0.08
0.28
0.06

96. l5
96. 15

ll ifl c/Cr lli9-islcl
35.49 37.32
3.34 3.51

t7 .4'7

t4.84
0.50
0,03
12.36

0.07

0.08

9.78
0.48

0.06
94.48
94.49

t8.31
8.32

0.00
0.00
t6.20
0.28

0.2l
9.16
0.3 5

0. r0
93.8 8

93.8 8

Biotita-sillimanita-granada gnaisse (CB2Sc)

G ranada

si
AIIV
AIVI
'ti

Fe3

Fe2
Mn
Mg
Ilx
Na

K
(lâtions

CF
CCI

tl i I b-inG
5.5 8

2.42

Sampl
e CB25c Cll25c CB25c

ani,'rlise G|l int Grl3 nc GLl3a

0.67
0.29
0.o2
l. t2
0.0l
3.91

0.02
0.0ó
|.82

15.91

0.l0
o.o'1

sio2 38.97 38.90
'Iio2 0,08 0.00

Al2O3 22.6t 22.t9
I¡eO 26.3"1 26.45
MnO t.-59 1..5ó

MgO 9.54 9.23
CaO 1.34 1.20
'tbtal t00.49 99.53

Bióa
5.41

2.53

0.8 3

0.33

0.03
t.99
0.00
2.85

0.01
o.02

l'97
t 6.03

0.13

0.o2

IliS-c/Gl lìi9-islcl
5.56 5.ó3
2.44 2.i7
0.7 8

0.39
0.06

t.94
0.00
2.8 8

0.00
0.02
r.95
l6.04
0.24
0.02

1Si 2.98 3.01

TAI 0.02 0.00
Sum_T 3.00 3.01
Alvt 2.0t 2.02

Fcll 0.00 0.00
'r-i 0.00 0.00
Cr 0.00 0.00

l're2 ] 69 l.'7 l
Mg 1.09 1,06
Mn 0.l0 0.l0
Ca 0.1 I 0.10

0.90
0,41

0.00
L05
0.00

3, (r5

0.02
0.0(¡

1.77

15.84

0.l7
0.03

39.1 1 37 .48

0.00 0.00

22.48 22.37
2'.7 .16 29.29
l.'76 2.n
8,ó I 6.94
t.02 0.94

100.14 99.12

CB25c CB25c CR25c
G|l3c GII¡ b¡ G|lc

38,82 39.t1

0.09 0.00

22.34 22.35
26.88 26.4t
L61 L52
9.39 8.84
0.97 l.03
100.15 99.33

3.02

0.00
3.02

2.04

0.00
0.00
0.00

|.75
0.99

0.t2
0.08

Alm 56.46 57.46
And 0.00 0.00
Grs 3.68 3.35
l'rp 36.42 35j6
Sps 3.4-5 3.44

2.9(¡

0.04

3.00

2.03

0.0l
0.00
0.00

1.93

0.82

0.l4
0.08

CB25c Cll2.5c CIl25c
Grld int Grle

38.87 39.47 39.64

o.04 0.04 0.00

22.36 22.80 22.82
26.14 26.93 26.34
t.49 L58 L.54

9.73 9.57 9.39
l.lt 1.25 r.34

q9.7 r l0l .(,t t_0L00
2.98

o.o2
3.00

2.00

0.00

0.0l
0.00

L73
1.08

0.l l
0.08

59.56

0.00
2.87

33.66

3.92

3.04

0.00
3.04

2.04

0.00
0.00
0.00

1.7 t
L02

0. l0
0.09

ó5.04

0.24
2.45

27 .52

4.15

2.99 2.99

0.01 0.02
3.00 3.00
z.Ot 2.02

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

l.68 L.10

t.t2 L08
0.10 0. t0

57 .',7 4

0.00

2.68

35.95
3.61

58.67

0.00
2.93

34.9 8

3.43

3.01

0.00

3.01

2.04

0.00

0,00

0.00

)..67

1.06

0.l0
09 0.10

56.32 57.08 56.84
0.00 0.00 0.00
3.07 3.39 3.'70

37.36 36,14 36.10
3.25 3.39 3.36



Amosh Cts25c CB25c CIl25c CIl25c
aruilise Grl_g--*- Grlh _-*._G¡! G¡lj
sio2 38,71 39.47 39.41 39.10 39. l0
'Iio2 0.00 0.00 0.o2

41203 22.t5 22.5t 22.61
FeO 26.74 26.42 26,11
MnO 1.55 | .49 ll37
MgO 9.65 9.48 9.37
C'aO 1.32 L03 1.24

Toral 100.13 100.40 l00.l8 99.'79 100.91 lo0.3l 100.80 tooj2 r0l.l8
'I'Si 2.9'l
TAI 0.03

Sum T 3.00
AIVI I,97

Fe3 0.0-5
'r'i 0.00
Cr 0.00

fte2 1.6ír

Mg LlO
Mn 0.10
Ca 0.l l

3.02 3.03

0.00 0,00
3.O2 3.03

2.03 2.04

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

L69 1,6'1

L08 L07
0,10 0.09
0.0rJ 0. t0

Cll25c
Gr20 nc

0.1I

22.41

25.92

t.43
9.62
] 20

Alm 55,88
Ancì 2.62
Gls 1.04

PrÞ 31 .09
Sps 3.38

Feldspatos

Cll25c CB25c ClB25c Cll25c
Gr'20a it.-_ -Gr'20b l)l--9t2!S Þl_-.g-¡-l-b,

22.62 22.7l
26.93 26.4 |
1.60 l.6t
9,54 9 .29
L.ll Lt5

39,

0.04

3.01 2.98 3.00
0.00 0.02 0.00
3.01 3.00 3.00
2.03 2.0t 2.05

0.00 0.0t 0.00
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

L6'7 L7 l l.(r9
L l0 1.08 L06
0.09 0.I0 0.I I
0.l0 0.09 0.09

.{mosrra cB25c CB25c

anitlise P55d I l,l 14 bL

Minelal Pla Pla

39.38 38,88 39.05

0.00 0.09 0.04

22.'78 22.69 22.75
26.73 26.89 21.0't
1.58 |.64 l.ó l
9.34 9.59 9.69
0.99 0.9.5 0.9"1

57.2(t 57.04

0.00 0.00
2.85 3.46

36.62 36,48
3.27 3.03

sio2 6t.t4 61.08 61.66

Tio2 0.04 0.02 0.04
Al2O3 24.20 24.02 24.t2
FclO.ì 0.1I {).t)L 0.rl()

CaO 5.69 5.71 5.ó I
Na2O 8.28 8.35 8.l3
K2rJ 0.09 0,20 0.23

56.28 57.25 57.33
0.00 0.31 0.00
1.34 2.71 3.l9

3',7 .24 36.27 35.94
3.l5 3.46 3.55

3,00 2.91 2.9't
0.00 0.03 0.04
3.00 3.00 3.00
2.05 2.0t 2.00

0.00 0.01 0.03
0,00 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00

I.7l L10 1.69

t,06 1.09 l.l0
0.10 0.1I 0.l0
0.08 0.03 0 08

CIl25c CB25c CB25c CB2-5c

t)I14 nc Pl15 nc Pl16 bL Pl16 nc

Pla I'la PIa PI¿

si 10.89 10.91 10,96 t0.94 t0.87 10.91

Al 5.08 5.06 -5.05 5.05 5.l0 5.08
lro3 0.04 0.00 0.00 0.00 0.OZ 0.00
't'i 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Ca 1.09 Ll I t.07 1.09 Ll4 t.to
Na 2.86 2.89 2.80 2.19 2.82 2.82

99.7 4 99 .45

6t.41 61.19 6t.21
0.o2 0.02 0.02

24.09 24.40 24.19

0.00 0.17 0.00

5.73 6.01 5.78

8.08 8,20 8,17

0.33 0.t3 0.26

99.66 100.13 99.(t3

K 0.02 0.05 0.05 0.08 0.03 0,06 0.09

5?.81 57.22 56.96
0.00 0.59 |.27
2.74 2.02 1.38

35.99 36.63 36.91

3.47 3.55 3.49

Ab 72.t 7 t.5 1t.4 ?0.5 '70.1 70.8
An 27 .4 27 .3 21 .3 Z't .6 28.6 Zi ..7

Q, 0.5 Ll 1.3 t.9 0.8 t,5

CB25c

PllT is

t,l¡

CIl25c CB25c CB2.5c

fl5 f-l5a Fl5t)

61.40

0. t4
23.92

0.0ó

5.7 8

8.06

0.3 9

K têtd

64.91

0.14

18.8ó

0.00

0.30

2.O3

13.04

99.93

Kfeld
(¡4.8'7

0.l6
1 8.68

o.25

0. t0
3.59

ll.ll
99.29

,1

10,94

5.02

0.01

0.02

r. l0
2.79

Ktbtd

CI]25c

t,l5c

Pla

65.22

0.08

18.75

0.t7
0.l5
2.5r)

12.86

too.42

I1.93

4.08

0.00

0.02

0.06

o.-7?.

62.t5

0,00

24.48

0, t6

-5.6-5

8,3 8

0. to

11.92

4.04

0.04

0.02

0.02

L28

70

27 .'7

2.2

n.92
4.04

0.02

0,01

0.03

0.92

3.0.5

I 8.8

L6
19.6

10.93

5.07

0.02

0.00

r.06

2.86

9

32.8

0.-5

66.7

1.00

23.3

0.7

76

0.02

72.4

27

0.6



Amostr¿r CB25c Cll2-5c CB25c CB25c

análise l'l5d Plób br Pl(rb nc Pl6b ni

Minerll Pla Pla Pla l>la

sio2 60.97
'r'ioz 0.06

A¡203 24.2t

Fc2O3 0,34

CaO 5.84

Na2O 8.36

K20 0.08

Toral 99.88

60.85 6 r.55

0.08 0.00

24.0t 24.15

0.00 0.03

5.79 s.',l 5

8.44 8.29

0,09 0.r3
v).28 99.90

si 10.rì6 10,89

Al 5.08 5.06

Irc3 0.05 0.00

Ti 0.0r 0.01

Ca Lll Lll
Na 2,89 2.93

CB25c CB25c CB25c

Fl(rc Pl7 br Pl7 nc

I(feld Pla Pla

62.0-t ó3.01

0.08 0.02

24.4t 18.24

0.04 0.01

5.7 | 0.08

8.30 L45

0.14 14.39

100.75 9'7 .22

Ab 71.¡l 72.1

An 27 .'7 27 .4

t0.94 r0,93

5.05 5.06

0.00 0.0r

0.00 0.01

L09 L08

2.8 6 2.84

0.02

6l, 18 59.32

0.12 0,06

24.03 23.62

0.04 0.04

5.82 5.79

8.24 8. 13

0.10 0.26

99.54 9-7 .2.).

B iotita

CIl25c CB25c CB25c CB25c

Pl? ncl Pl8 br Pl8 nc PI5d

Pla Pla Pla PIa

0,02

Amostr¿r llil0 nc

sio2 3-5.54

Tio2 -5.34

A1203 i5.ó0
FeO 16.I I

Fc2O3 0.28

MUO 0.08
MgO t2.16
ll aO 0.23
Na2O 0.08

K20 9.',76

F 1.4 t

cl 0.0ó
TotiÌl 96.65

L r,93 10.91

4.07 5,05

0.00 0.0r

0,00 0.02

0.02 l. I I

0.53 2.85

0.03

0..5

61.44 6 r.-5ó

0,00 0.04

24.15 24.t5
0.03 0.00

5.',79 5.70

8.20 8.31

0.24 0.13

99.86 99.91

7 1.8

27 .5

0.1

0.03
'7 t.9 13.2

2',7 .3 0.4

10.86 10,93 10.93

5.09 5.06 5,05

0.01 0.00 0.00

0.01 0.00 0.01

L t4 L l0 1,08

2.89 2.83 2.86

B il I nc B i 12 nc ll il3 bl Bil3 nc Bi25

0.8

6I ,17 60.9'7

0.08 0.06

24.04 24.2t

0.03 0,34

5.70 5.84

8.27 8.36

0.19 0.08

99.49 99.88

35.56 35.13 36.21 35.89 35.93
4.31 4.7',7 3.32 3.43 4.1ó
15.58 15.64 16.19 t5.97 16.02

l_5.28 t5.27 t2.t6 t2.t4 t4.87
0.80 0.-50 0.ó0 0.72 0.ó.5

0.09 0.09 0.03 0.01 0.08
12.91 13.0"/ t5.49 15.71 t2.84
o.2I 0.11 0,16 0.2t 0.2-5

0.05 0.08 0.04 0,0(r 0.01
9.60 9.83 9.7'/ 9.7t1 9.48
o.97 0.86 L29 t.5't | .24
0.05 0.09 0.o'1 0.07 0.06
95.46 95.49 95.32 95,52 95.57

86.4

7 t.5 70.'1

27 .9 27 .8

si 5..5.5 5.58 5.50 5.5'7 5.53 5.62
Alrv 2.45 2.42 2.50 2.43 2.47 2.38
AtvI 0.43 0.45 0.38 0..50 0.43 0.51
'ti 0,63 0.52 0,56 0.38 0.40 0.49
Itre3 0.03 0.09 0,06 0.07 0.08 0,08
Fe2 2.tt 2.00 2.00 1.56 t.57 1.94
Mn 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
Mg 2.83 3.02 3.05 3.55 3.61 2.99
Ba 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Na 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00
K r.95 1.92 L96 ]l92 t.92 L89
cF ù.70 0.48 0.43 0.63 0.17 0.61cL o.o2 o.ol o.o2 o.o2 0.02. o.o2

0.06

06

t0.92 l0.rJ6

5.05 5.08

0.01 0.05

0.0 r 0.0 r

1.09 Lll
2.86 2.89

1.5

71 72

27 .7 21 .3

003

t.4

l.e2O3 pol ISruiyn et al (1983)

o04

0.7

7 t.'7 ? 1.8

27 .3 2'/ .1

o 02.

Ll

l4 C¿rtions



Migmatito aluminoso (amostra CB35a)
G ranada

âmostr'{r CB35a CIl3-5a CIl35a
auiílise Gll0 nc Gll I br Grl I it
Loc mlano M2 M2

sio2 38.91

'tio2 0.02

A1203 22.24
FeO 26.01

MnO L60
MgO 8.36

CaO 2.69
'Ì'otal 99.82

38.82 39.12

0.00 0.04

22.23 2t.8'7
26.13 25 .07

L73 I.53
7 .86 8.09

3.41 4.08

100.18 99.80
'lsi
't'At

Atvt
Fc3
'I'i

Fe2

Mg
Mn

CIl3-5a CB35a CB35a CIJ35a ClB35a
GllI nc Grlla¡t cr13 br Grt3nc GrlS br

M2 M2 ml¿rno mlano mlanc>

3.01 3.00 3.02

0.00 0.01 0.00
2.02 2.O2 L99

0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00
1.68 t.69 |.62
0.96 0.90 0.93

0.tr 0.11 0.10

38.98 38.84 38.96

0.02 0.0ó 0.l I

22.34 2t.92 22.26
25.93 26.18 21.87
1,54 1.54 1.64

8.03 8.04 1.33

4.20 3.69 2,81
l0l.03 100.27 100.98

Al¡¡
And
Gls
Prp

56.57

0.00
'7 .49

32.42

3.52

2.98 2.99

0.02 0.0 r

l.99 1.98

0.03 0.01

0.00 0,00
t.63 |.67
0.91 0.92

0, l0 0.l0

38.87 39.l6

0.04 0.02

22.41 22.t2
25.83 26.l8
1.38 t,38
8.64 8.03

3.25 3.14
r00.40 100.04

rmosh a Cll35â
an/rlise Gr l9nc

0.28

56.49

0.00
9.43

30.29
3.79

CB3-5a CB35a CB35a
GrlS it Grl8 nc Gr'19 br'

mlano mltrno let¡c

f .r¡:

o.i4

si()2
'I',io2

A1203
l,eO
MnO
Mgo
CaO

54.I7
0.00
I 1.30

31. 18

3.3 5

3.00

0.00
2.02

0,00
0.01

1.80

0.84
0.ll
0.23

38.99 39.5ó 39.19

0.02 0.13 0.I l
22.34 22.43 22.13
25.93 25.12 25.66
L35 1.39 L62
8.69 8.'13 8.13

2.94 2.96 3.31

100.25 100.92 100.l6

Cll35a Cll35a
Gr'2 bt (]r'2 nc

0,34

39.02

0.o2

22.68

26.02

|.49
8,71

2.56
r00.49

54.51

t.4'/
10.04

30.65
3.i3

2.98

o.02
2.00

0.0 r

0.00
1.64

0.99
0.09
0.27

MI

0.31

3 8.32

0.04

21.7 5

26.01

t.67
7 .89

2.99
99. r0

55.14

0.68

9.41

30.17

Total
TSi
1"\l
AIVI
Fe3

[¡e2

Mg
Mn
Ca

3.02 2.99
0.00 0.01

2.0t 2.oI

0.00 0.00
0.00 0.00
t.69 Ló6
o.92 0.99

0,09 0.09

MI
3 8.60

0.06

22.3()

25.62
L61
8.3-5

2.87

99.61

CR35a CB35a ('ll35a C'll3-5a

Gt3 b¡ GI3 ib Gr3 int Gr'3 nc

60.33

0.00
'7 .18

28.30
3.603

2.99
0.01

2.03

0.00
|.67
0.99

0. t0
o.2l

MI

39.02 3 8.8 8

0.09 0.23

22.42 22.50

25.20 2-5.84

l.68 t.64
8.08 8.25

3.58 3.45

5 5.04

0.57

8.37

33.03

2.99

3.02 3.02

0.00 0,00
2.0t 2.01

0.00 0.00
0.01 0.01

r.64 L65
0.99 0.93
0.09 0.I I

3.00
0.00
2.01

0.00
1.'70

0.92
0.

0.25

MI

0.26

Alm
And
Gls
PLp

spt

57 .02

0.00
8.7 6

31.18

3.04

2.99

0.01

2.03

0.00
L6ó
0.96

0.ll
0.24

MI

3 8.8 8 39.24

0.0ó 0.17

22.25 22.19
24.96 25.7I
1.65 t .46

¡1..51 8.49

3.t't 3.08

99.48 100.47

5ó.l7
0.00
7 .07

33.51

3.25

55.70
0.00

8.09

2.94

3.00 2.97 3.01

0.00 0.03 0.00
2.03 2.00 2.03

0.01 0.01 0.00
L62 t (r5 l.6l
0.93 0.94 0.9fì
0.ll 0.ll 0.ll
0.30 0.28 0,26

MI

CII35a CIl35a CB35a CB35a
Gr3br Gr4 bi Gr'4 bI cr4 int

0.24

51.04 55.84 54.92 55.42 54.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.03 1.95 9.79 9.33 8.87
30.86 32.45 3r.37 31..55 33.06

55.34

0.00
8. r7

33.46

3.03

100.87

MI

o.2'7

38.93 3rì.75

0.00 0.00

21.96 22.42
25.6 | 25.26

t.6'1 i.66
8, t 7 ti.40
3.29 3.32
99.',72 99.87

55.13

0.00
9.2t

3 r.49

3.5',7

3.7 I

MI

3.69

3.01 3,01 2.99

0.00 0.00 0.01
2.Ol 2.00 2.02

0.01 0.00 0.00
1.65 t.66 t.63
0.9'/ o.94 0.9'l
0.l0 0. 0.1 t

0.2.5 0.21 0.27

MI

39.38 39.15

0. t9 0.l l
22.t7 22.6',7

24.83 24.99

l.(ró 1.54

8.06 9.02
3.65 2.23

100.00 99.8(,

3.-7 t

MI

3.57

-5-5.63

0.00
8.47

32.66

3. 193.64

3.04 3.01

0.00 0.00
2.01 2.05

0.01 0.0r
L60 l.6l
0.93 t.03
0.1I 0. i0
0.30 0. r8

55.58 54.'t t 54,50
0.00 0.00 0.00
9,03 9,16 t0.t2
31.60 32.44 3l.54
3.66 1.63

54.94

0.00
6.25

3 5.34
j '70 3.44



amostla

¿r n¿i lisc

Loc

SiO2 38.8¡ì 18.(18 38.82 38.74 38,48
'lioz 0.04 0,08 0.00 0.ll 0.15

,{1203 22.60 22.24 22.23 22.tt 22.06
IreO 25 ,55 26 .38 25 .36 ?-4 .84 24 .65
MnO 1.57 1.82 1.69 1.48 I.38
MgO 9.20 8.12 8.14 8..5(r 8.(r3
CaO t.80 2.91 3.49 3.46 3.64'IÌ'tal 99.70 100.36 99.72 99.30 98.99

CIl3 5 a

Gr'4 nc

MI

CB35¡
Gr'4a br

MI

'tsi 3.00 2,98 3.00 3.00
TAI 0.01 0.02 0.00 0.00
AlvI 2,05 2.00 2.02 2.01
Fe3 0.00 0.00 0.00 0.00
'fi 0.00 0.00 0.00 0.01
Itc2 1.65 1.70 t.64 l.6t
Mg 1.06 0.93 0.94 0.99
Mn 0.10 0.12 0.11 0.10
Ca 0.15 O.24 0.29 O.29

CB35â
G14b

MI

CB35a
Gr6 bl

MI

CII3 5a

Gr'6 ¡nt

MI

Alm 55.74 56.fll -5.5,08 53.g'l
And 0.00 0.06 0.00 0.00
Gls -5.01 7.73 9.7 I 9.62
Prp 35.78 31..19 31.51 33.14

CB35â
Gr'6 nc

38.3E 38.89

0.00 0.08

22.19 22.37
25.02 25 .12
t.4 | t.25
8.62 8.9 1

3.22 2.52
98.84 99. r4

I

Feldspato

CB35a
Gr'7 nc

MI

Amostra

an¿ilise

46 3.98 3.7 t 3.27

CII35¡
GrTa i

MI

2.99 2.98
0.02 0.02

2.00 2.0t
0.00 0.00
0.01 0,00
1.60 Ló3
r.00 1.00
0,09 0.09
0.30 03.7

bcaliz¡ç¿o

si02
Ti02

41203

Fe2O3

CaO

Na2O

K2C)
'l'otal

Cll3 5 a

Pl ll br

M2
58.42

0.00

26. t7
0.26

8.24

6,8 I
0.07

100.00

39.0ó 38.23

0.02 0.08

22.46 2t.96
25.04 25.97
l.l ó 1..59

8.8ó '/.65

2.94 3. l8
99.53 98.65

CB35.r

GrTb

Cll35 a

Pllnc
M2

5 {l.25

0.00

26.03

0.l2
8.07

7.00

0.07

I

3.01 3.0t 3.00
0.00 0,00 0.00

2.04 2.04 2.03
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.63 l.ó l t.70
L03 t.02 0.{J9

0.08 0.08 0.1 I
0.21 0.24 0.27

CB35a CB3.5a CIl3.5a CB35¡ CIl35a CU35a CU3-5a
Pl llabr Pl llb Pl 12 nc Pl 13 pl l4br pt t5 pt 16br

M2 M2 M2 M2 MZcGr M2 M2
57.90 51.1t 58.81 57.26 57.70 58.28 57.,/4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 o.tD.
27.02 26.18 25.53 25.14 26.05 25.7(¡ 25j0
0.62 0.t4 0.22 0.04 0,52 0.13 0.00
8.88 8.1.5 7,48 8.02 8.29 7.99 8.04
6.33 613 7.04 6,88 6.82 6.tì9 6.-¡2
0.04 0.09 0.14 0.14 0.09 0.18 0,16

53.48 54.47 55.22 54.71
0.00 0.00 0.00 0.00
10.12 8.98 7.10 8.22
33.37 33.45 34.90 34.50

Si

A¡

Fo3

Ti
Ca

N¿ì

K

I0.4-5

5,51

0.04

0.00

L58

2.36

10.46 t0.29 10.42 t0.57 10.44 10.40 t0.50 10.49 10.51

Ab

C)r

5.50 -5.65 5.57 .5,41 5.53 -5.53 5.46 5.50 5.4(t
0,02 0.08 0.02 0.03 0.01 0.07 0.02 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.0l 0,00 0.00
1.55 1.69 1..58 t.44 L57 t.(r0 1.54 t.5i 1.53
2.44 2.18 2.36 2.45 2.43 2.38 2.4t .¿,:\1 

2.44

100.91 99.01 99.26 98.08 99.49 99.26 98.41

59.7

39.9

0.4

s',l .34

0.00
8.99

30.12

3.55

0.02 0.01 0.02 0,03 0.03 0.02 0.04 0.04 0,03
60.8 56.2 59.6 62.5 60.4 59.5 60.3 59.6 6t
38.8 43.6 39.9 36J 38.9 40 38.7 39,5 38.4

-1____,! s 0.8 0.8_ 0.s I 0.9 0.7 0.6

Cts35a

l'l 16 nc

M2

.5 8.64

0.00

25.83

0.06

7.98

7.01

o.t2
'7



Amostra CB3-5a CB35a CB35a
¿rn¿ílise I'l 18 nc I>l¡2û PlZnc
Mineral mela Ml Ml

s ìo2 59.22

Tioz 0.00

41203 25.2t
Fe2O3 0,04

CaO 7 .21

Na2O 'l .19

K20 0.19

Total 99.08

5ó.51

0.02

21 .51

0.21

9.52

6. r0
0.13

100.03

si t 0.65

Al 5.34

lìe3 0.01

Ti 0.00

Ca 1.39

N¡ 2,51

57 .()5

0.00

26.67

0.0l
8.67

6.41

0.1 I

99.54

CB35a CB35a CIì35â

Pl 3 br Pl 3 nc Pllla
MI MI MI

51 .46

0.0{ì

26.46

0.40

8.44

6.47

0,18

99,51

K 0.04

r0.l5
5.82

0,03

0.00

1.83

2.1),

Ab (>3.6 53.3

An 3-5.3 45 I

5 8.35

0.l4
26.06

0.l9
8.21

6.44

0.25

99.64

10.36

5.64

0.00

0.00

t.61

2.23

Amostr¿r

aniílise

CB35a CB35a CB35a CB35a
Pl 4 br Pl¿[ nc Pl5 rt Pl5 ¡c
MI MI MI MI

57 .48

0.00

26.28

0.40

t,47

ó.43

0.l-5

r 0.35

5.6 r

0.05

0.01

r.63

2.26

noral

Cll35 rr

Pl 6bl
MI

5'7 .37

0.00

26.56

0.35

8.80

6.-5 8

0.rI
99.77

si02
Tio2
N203
Fe2O3

CaO

Nâ2O

K20
'Iotal

0.03 0.04 0.06 0.03

t0.41

-5..5 I

0.03

0.02

L58

2.24

-56.9

42.5

0.6

57 .90

0.06

26.43

0.l7
8.3 8

6.'/0

0.14

99.'/9

CII35a
PI 6it
MI

57 .66

0.00

26.32

0.45

8.69

6.31

0.10

26

10.37

-5.-5 8

0.0s

0.00

t.64

2.25

57 .5 57 ,8

4l.5 40.'1

58.03

0.06

25.88

0,08

8.16

6.62

0.35

CB35a

Pl 6nc
MI

58.17 58.50 58.36 58.53 58.63 58.63
0.00 0.04 0.04 0.02 0.00 0.00

26.06 25.96 25.91 25.{J0 25.84 25.63
0.3{ì 0.09 0.01 0.03 0. t0 0.00
8.06 7.95 8.18 7.82 8.04 7.8.7

6.49 6.88 6.60 6../7 6.62 7.05
0.t'7 0.1ó 0.2t 0.19 o.29 0.09

1O.32

5.62

0.05

0.00

L70
2.30

Si

AI

Fe3 0.06 0,05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
f i 0.00 0.00 0.01 0,01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00Cìa r.68 1.55 1.53 l.-58 t.5l 1.55 t.S2 1,50 L.¿tjNî 2.20 2.26 2.39 2,30 2.36 2.31 2.46 2.43 2.4iK 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.07 0,02 * 0.05 0.06Ab 56.4 58.7 60.5 58,6 60.3 58.9 61.5 6l,1 6t.4

5'1 .84

0.o2

25.7 5

0.15

8.13

6.37

0.39

98.67

Cll35a

Pt 7br
MI

10.39

5..58

0.02

0.01

L6t
2.i1

51 .4

4l .8

0.9

10.37 10,46 10.50 t0.-50 10.53 10.-52 10.54 10.51 10.58
5.58 5.52 5.49 5.49 5.47 5.46 5.43 5.38 5.40

CB35a

Pl 7nc
MI

0.03

10.47

-5.50

0.01

0.01

L58

2.32

r8

99.3'1 99.57 99.31 99. ts

51.t
42.2

0.6

An 42.9 40.3 38.6 40.2 38..5 39.5
Or 0.6

CB35a

Pl Tbnc

MI

10.4 8

5.50

0.o2

0,00

1,58

2.24

58.6 58.3

40,5 39.7

0.08

CB 35a

Pl 8br
lleu

0,09

CII35a

PI 8 nc:

5 7.3

40.4

2.3

CB 35a

Pl 9nc
leLr

-58.34 -5{ì.(r4

0.08 0.02

25.t9 25.41

0.09 0.05

7.73 L59
6.93 6.96

0.2t 0.28

0.9

54 99.32

1.2 Ll

99.02

L'7

38 37.7

0.-5 1.2

37

t.6



O rtopiroxênio

iìmostr'¿r Cll35a CD35a CIl35a CB35a CB35a

anÍlisc Opl br Opl nc Opl I nc Opl2 Opl3 bl Opl3 nc Op2 nc Op3 Op4 bL Op4 nc
Loc Ml Ml M2 M2 M2 M2 Ml Ml Ml Ml

l¿¡¡94 _ 
pp^ _ Op\ Opx Op¡__ lìIL_Ojx _ _ Opx Opx Opx _

sìo2 50.20 50.69 49.65 49.t7 49,68 49.3t 50.13 50.24 50.11 50.13
Tio, 0,17 0.17 0.28 0.19 0.1'7 0.06 0.17 0.1I 0.09 0.06
Al2or 2.13 2.95 4.82 4..50 4.10 4.25 3.51 3.28 3.39 3..5.5

Fe O 25 .40 24 .87 25 .07 25 .43 25 . I I 25 .27 26 . t6 25 .45 26 .0i 25 .9 I
MnO 0.54 0.60 0.48 0.46 0.48 0.52 0.56 0.56 0.58 0..53

MgO 20.16 20.33 t9.92 20.03 19.39 19.36 19.-53 20.08 19.54 19.(10

CaO 0.25 0.27 O.2l 0,16 0.15 0.19 0.32 0.28 O.2B 0.30
Na2O 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0,03 0.01 0.00
Torût 99.46_*_ 99.89 100,46 99.95 921-5 9{ì.95 100.44 100.03 100.09 100.07.
TSi 1.90 l,9t 1.86 1.85 1.89 1.88 1.89 1,89 t.ft9 1.89
At 0.t2 0.13 0.21 0.20 0.18 0.19 0.1ó 0.15 0,15 016
Ti 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0,00 0,ol 0.00 0.00 0.00
Fe3 0.07 0.04 0.06 0.09 0.03 0.05 0.06 0.07 0.06 0.0(r

M I Mg l.l4 l.l4 l.1 l L 13 l.l l 1.10 1.09 t.t2 l l0 l l0
Fe2 0.74 O.14 0.13 Q.'¡ I 0,77 0.16 0.7'/ O.i4 O.i6 0]6
Mn 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 O.O2 0.02 0.02 O.O2

Ca 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Ctl35a CIl35a CB35a CI]35a CB35a

Mg

Na 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Biotita

Amosrra CIl35a CIl35a CB35a CB35a CB35a
Analisc Ilil0 br llilO nc llil0a bl llil0¡ is llit I

0,61

ò^iO2 35.84 t
't'io2 3.u93
,4.1203 t4.942
FeO 13.83

Fe2O3 [339
MnO 0.022
MgO 14.216

llaO 0.49
Na2O 0.09.5

K20 9.37 4

I¡ 0.326
cl 0. r04

Total 94.472

0.ói 0.60 0.(r I

36.621 36.141 36,852
4.845 3.589 3.816
l-5.04 15.218 15.218

t4.'107 13.897 14.133

0.833 t.26 1. t43
0.056 0.007 0.034
13.789 14. 184 t4,044
0.517 0.499 0.óló
0.092 0.04 0,03 8

9.283 9.381 9.37
0.512 0.587 0,736
0.09 0.062 0.t24

96.445 95.465 96.124

0.59 0.59 0.59

si 5.629
Atrv 2.371
AlvI 0.392
'f i 0.46
Fe3 0.158
Fe2 l 8l(r
Mn 0.003
Mg 3.328
Ila 0.03
Na 0.029
K I.87 8

ctr o. t 62

36.93 35.636
3.92 4.3 8

t4.82 15.017
13.t67 14.802

r.086 r.198
0.023 0.007
14.83 13.631

0.538 0.6(r

0.044 0.057
9.409 9.267

0.505 0,416
0.062 0.083

95.334 95.154

0.00 0.00 0.00 0.00

Iire2O3 por Brr.rryn ct al ( t983)
5.64 r 5.707 5,?05
2.359 2.293 2.295
o.37 0.491 0.48

0.56 r 0.419 0.444
0.09ó 0.147 0.t33
1.895 l.¡t05 1.83

0.007 0.001 0.004
3.t67 3.284 3.241
0.031 0.03 0.037
0.027 0.012 0.01I
1.824 1,859 1.851

0.279 0.288 0.36

CB35n Ctl35a
ll il4 lli 14¡

0.61

36.28 36.'7't9

3.331 4.183

r'7 .48 l5.3
10.517 r 3.833

0.232 0.848

0.002 0.Q27

t6.'745 13.626

0.-583 0.49(r

0. 167 0.07
9.385 9.373
0.691 0.71

0.128 0.076
95.54t 95.32 r

0..59

CII3 5,r

Bi20

l4 Cations
5.715 5..585 5.454 5.731
2.285 2.415 2.546 2.269
0.416 0.357 0.549 0.538
0.456 0.-516 0.317 0.49
0.126 0.l4l 0.026 0.099
t.104 1.94 L322 t.803
0.003 0.001 0 0.004
3.421 3.185 3,753 3, t (r-5

0.033 0.041 0,034 0.03
0.013 0.017 0.049 0.021
1.857 L853 t.{3 1.863
0.247 0.206 0.328 0.3 5



Migmatito aluminoso (amostra CB35d)
Feldspalo

0.028 0.024 0.016 0.033

an¿ilisc PllT bt PllT nc Pl2 br Pl2 in Pl20 bl Pl20 nc Pl22 bt Pl23 br Pl23 nc

loc ll basica B basica B basica ll basica B b¿rsica B basica Gn enclc Gn en¡le Gn ende

SrO2 56.'7 6 56.88

Tio2 0.00 0.04
A12()3 28. t5 27 ,56

tre2O3 0.31 0.08

CaO 10.03 9.46
Nâ2O 5.99 6.23

K20 0.05 0.0.5

'I',oral l0l,34 t00.29
si 10.08

Al 5.88

Irc3 0.05

Ti 0.00
Ca l.9l
Na 2.06

K 0.01

0.016 0.022 0.033

57 . t2 57 .3'./

0.00 0.02

27.59 26.8,6

0.26 0.26

9.64 8.74

6.39 6.67

0.09 0.07

rot.12 100.06

Ab

O¡'

r0.l8 10.16

-5.81 5.78

0.01 0,03

0.01 0.00

r.8 r 1.84

2.16 2,20
0.01 o.o2.

A¡nostla (1b3.5c1 Cb35cl Cb35d Cb3.5(l Cb35d
an¿ilisc Pl29 bl 1,129 nc I,132 in PI34 br lrl34 nc

loc gn cndclb gn enderb gn enclerb gn enclelb gn enclerb
sio2 59.48 59.58 .58.25 57.87 58.77

56.35 .56.0tÌ

0.00 0.00
28.72 28.41

0.33 o.tz
t0.67 10.94

5.59 .5.43

0.06 0.10

l0l,73 r0l.l3

5 l.8 54.2

47 .9 45.5

0.3 0.3

0.02

'l'io2 0.00 0.02 0.08 0.04 0.08
41203 26.28 25..50 26.04 26.08 25.87
Fe2O3 0.17 0.00 0.29 0.29 0.31
CaO 7 .93 1 .34 8.09 8.21 i .69
Nt2O 6.'/6 1.46 ó.83 (:¡.96 i.04
K20 0.t2 0. 15 0.l3 0.06 0.15'I'otal 100.76 100.08 99.j2 99.54 100,03

t0.28 9.9¡l

5.67 5,99

0.04 0.04

0.00 0.00

L68 2.02
2.32 1.92

0.02 0.01

59.20 58.01 59,54

0.00 0.00 0.02

26.03 26.2t 25.40

0. 17 0.44 0.08
'7.56 u.09 7,:18

1 .32 7 .04 '.7 .54

0,09 0.14 0.16

t00.37 99.95 100. t I

54.3

45.2

0.5

Al 5.48 5.35 5.50 5.53 -5.44
Fe3 0.02 0.00 0.04 0.04 0.04
'f i 0.00 0.00 0.0t o,0l 0.0 t
Ca 1.50 l 40 L56 1.58 L4i
Na 2.32 2.58 2,38 2.43 2.44
K 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03

Si

57.8

41,8

0.4

9.99

5.97

0.02

0,00

2.O9

1.88

0.02

10.53 10.62 10.45 t0.41 10.50

48.5

51.2

0,3

10.5 3

5.45

0.02

0.00

t.44
2.52

0.o2

Ab 60.3 64.3 60.0 60.3 6t.9
An 39.0 34.9 39.3 39.3 37.3

47 .l
52.3

0.(r

10.40 10.62

5.53 5.34

0.06 0.01

0.00 0.00

L55 |.41

2.45 2.61

0.03 0.04

or 0.7 0.8 o.j

63.4

36.1

0.5

cb.ì.sd ch.{.srt cbt5d
Pl3-5 ¡rc Pl36a br Kf3óa it

gn enclerb gn cnclclb gn enclerb

-58,13 -59.15 64.'7 t

60.1

3 8.5

0,8

0.00 0,00 0.00
25.'74 26.21 18,39

0. t0 0.1'/ 0.t8
'7 .84 '1 .96 0.02
'7.23 't.05 0.91
0.1I 0.13 14.87

64.3

34.8

0.9

99.16 100.73

10.49 10,49

5.47 5.49
0.01 0.02
0.00 0.00
|.52 l.5 t
2.53 2.42
0.03 0.03

0.3 0.8

62.t 6l.l
37.2 38.l

99.16

t2.00
4.02

0.03

0.00
0.00

0.3-5

3.52

0.7

9.0

0.1

90.9



amosn¡

Íuli'Ìlisc

I-oc

Granada

si02
't'ioz
A1203

IreO

MnO
Mgo
CâO
'l'otâl

CB35d
Cr'21 ¡rc

3 8. ¡t9

0,00
22.48

21 .36

.37
8.91

2.22
t0r.23

CB35d
Cr 2l rìci

C2

3 8.86

0.00
22.59
26.99
I 1.1

9.1'7

2.O0

r00.85

Cll3-5cl

Gr'2la i¡r
C2

't'si 2.96
't'Al 0.04
AlvI L98
Fe3 0.06

f i 0.00
Itc2 L69
Mg LOl
Mn 0,09
Ca 0.18

CB35d
Gr2lb nc

C2

39.41

0.00
22.19
2(r.08

1.33

8.64

2.40
100.04

38.67

0.02

22.59
26.28
l 3t
8.90
2.O2

99.78

cu35d
Cr3l bl

C2

2.96
0.04
|.99
0.04
0.00
l.ó{J

1.04

0.08

0. r6
Al¡n
And
Grs

Ptp
sps

3 8.80

0.00
22.20
21 .88

1.50

7.77

2.05

100.20

cB3-5d

Cr32 bì

c2

3.03

0.00
2.01

0.00
0.00
r.68
0,99
0.09
o.20

39.24

0.04
22.59
26.48

L35
Íì.83
2.26

100.78

cu 35d

Cr'32 br

C2

56.84
2.74
3.3'/

34.09

2.97

2.98
rJ.o2

2.03

0.00
0.00
L69
1.02

0,09

o. t'¡

Biotita ( l,-e2o¡ pol Bruiyn ct al 1983 )

38,46
0.0t1

27 .51

1.79

7 .',l I
2.32

100,l2

CB35cl

Cr32 int
C2

loc

56.'7

t.9
3.6

35.1

2.',l

3.00

0.00
2.02

0.00
0.00
l,8 r
0.90
0.l0
o.t'/

sio?
Tio,
Al2ol
FeO

Fe2O3

MnO
Mg{)
Il lO
Na¿O

K¿o
l.-

CI
'lb1¿ìl

Ili 13 Il in O ûilorìc

39.26

0.00
22.51

26.76
t.23
9.22
1.72

100.ó9

cll35d
Cr32 nc

C2

56.E

0.t
6.1

-r.,. o

2.9

36.7 1

3. l0
14.96

1 1.73

t.52
0.0l
16.26

l.70
0.03

9.09

Ll0
0.r7

9ó.3 8

bnsi (in rn(l tÌ

3.00
0.00
2.03

0,00
0.00
t.69
I .01

0.09

0. l9

3 8.87

0.08

22.65

26.43

L22
9.23

1.84

100.30

CB3-5(l

Cr'36 br

C2

36.',?8

t./t
14.81

t 1.97

l.38
0.03

t6_41

1.69

0.09

9.O2

0.66
0. r3

96."/ I

57 ,l
0.010
,5.61r

34.5
2..)

2.98

0.02
2.02

0.00
0.00
1.7 8

0.89

0.12
0. t9

37 .84

3.62

14.8 ó

lo.69
t.03
0.03

t7.16
0.12
0.l4
9.3 0

LO4

0. t0
96.5 3

3 8.97

0.00
22.28

26.66

,44
8.69
) l'1

r00.20

CB35d

Cr'36 nc

Ri25nc Bi25br |ti26 lti2iit

ó0.u

0.0
5.'/
30.2

3.3

3.00

0.00
2.02
0.00

0.00
t.1 1

1.05

0.08

0. t4

37.15

3.27

1 5.63

t2.82
L24
0.03

15.71

0.42
0.01

9.27

0.95

0.ll
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0.l l
22.61

27 .02
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9.

2.05

I00.90

s7 .0

0.00
6.2

33.9
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37 .31

2.57

15.50

t2.49
1.68

0.02

t -5.8 3

0.3.5

0.09

9.26

0.93

0.l l
96.20

2.98 3.00 2.95
0.02 0.00 0.05
2.02 2.02 L98
0.00 0.00 0.05
0.00 0.00 0.01
t.69 L'72 167
L05 1.00 t.04
0.08 0.09 0.09
0.l5 0.18 0.t'7

encl

si
AIIV
AIVI
'ti

Fe3

Iìe2
Mn
Mg
Ba

Na

K
CF
CCI

(hì rnrl

36.'7 5

4.26
15.42

13.45

0,7 8

0.01

t4.67
0.42

0. t2
9.49

0,66

0.l4
96.t6

59 .7 5

0,00
6.5

29.9

3.994
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2.34

0.3 8

0.3ó

0.r8
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3.7 4

0.l0
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0,05

5.63

2.38

Q.29

o.43

0.16
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0.00
3.7 4
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1.7 6

0.32

37 .l'7
3.24

t -5.75

I1.80
0.8 1

0.l3
t6.40
0.36
0.05

9.5 E
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0.04
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2.7
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Piroxênio

amosrrx Çu35d cu35d cB35d cB35d cB35d cll3.5d cB35d cB35d CIl35d CB35d
anrllisc OpI nc Opl2 nc Opl5 Opl.5a Opt-5abr Opló nc OplS nc O¡rla br Opla nc Optb br.

I-oc B basic B basic Il basio B basic ll basic B basrc R basic ll basic IÌ basic ll basìc

Wll _ ()tìx Opx (rpx _Ollx Opx Opx Onx
sio2 52.00 51.90 52.22 5 L29 51.45 -51.14 51,69 5t.96 51.88 52.3t
Tio2 0.04 O.lt 0.15 0.21 0.02 0.02 0.23 0,15 0.t7 0.23
,41203 2.90 2.29 2.4t 2.42 2.It 2.68 2.29 2.65 2.94 2.t4
FeO 22.67 22.26 22.78 22.'17 23,77 22.6t 22.63 22.6t 23.04 22.96
MnO 0.39 0.39 O.42 0.43 0.42 0.40 0.42 O.3'7 0.38 0.39
MgO 22.04 22.71 22,28 22.62 21.8'1 22.43 22.53 22.42 2Lj4 22.62
CaO 0.93 0.61 0.50 0.44 0.28 0.4ó 0.44 0.5.5 0]4 0.28
Nâ2O 0.08 0,00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
Total 101.04 100.34 100.80 100,18 99.93 99.75 lOO.23 r00.?O t009t t0oei
'ISi l.9l 1.92 1.93 1.90 L92 1,90 t.92 1.92 |.92 1.93'f^t 0.09 0.08 0.07 0.l0 0.08 0. t0 0.08 0.08 0.08 0.0.1

'I Iìe3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MlAr 0.04 0.o2 0.03 0.01 0.01 0.o2 0.02 0.03 0.04 0.02
MlTi 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0r 0.01
Mll:re3 0.05 0.0ó 0.04 0.08 0.06 0.08 0.05 O.O4 0.03 0.04
MlI.-e2 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M.lMg 0.91 0.92 0.93 0.91 0.92 0,90 0.92 O.9Z 0.92 0.93
M2Mg 0.30 0.33 0.30 0.34 0.30 0.34 O3Z 0.31 0.28 0,31
M2Fe2 0.65 0,63 0.61 0.63 0.68 0.63 0.ó5 0.66 0.68 0.67
M2Mn 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.Ol 0.0t 0.01 0.01
M2C¿ 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 O.O2 O.OZ 0,03 0.01
M2Na 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0o

amostr'¿Ì CB35cl CÌ135d CB35d
anírlisc Op tc it Op24 br Op2(r nc

l-oc B basic Gn cn(lc¡.b (ju cndcrb

Minelrl Opx Opx Opx

0.65 0.6'7 0.ó.5 0.67 0.64 0.67 0.6(1 0.6-5 o.64 0.65

sio2 51.54 50.00 49.84 49.67
'tio2 0.30 0.08 0.I I 0.00
41203 3.16 4.46 4.03 4.36
lìeo 2-2.89 25 .64 2-5.89 25 .62

MnO 0.41 0.41 0.48 0.50
MgO 21,96 19.60 20.1.5 19.(rl
CâO 0.'lI 0.21 0.13 0.18
Na2O 0.03 0.00 0,00 0.00
'l'ot¿ìl t01.00 100.40 100.ó5 99.94
'r'si 1.90 1.88 r.87
At 0.14 0.19 0.l8
Ti 0,01 0.00 0.00
lìe3 0.05 0.04 0.09
Mg I.2l 1.0 t.l3
Fe2 0.66 0.76 0.72
Mn 0.01 0.01 0.02
Ca 0.03 0.01 0.01

CB35d CIl35d CIÌ35c1

O1t2'7 Op28 br Op3l
Cìo cDdcrb Gn c dc¡t Gn cndcd)

O¡lx Opx Opx

Mg/(Ms r[t) 0.65 0.59 0.61

49.31 48.84

0,l3 0.08

4.tl2 4.96

25.7 0 25 .36

0.44 0.3-5

19.63 19.96

0. l8 0.11

0,01 0.03

99.88 99.-¡3

Na 0.00 0.00 0.00

cu35d cB3-5d cB35d Cll35d
Op37 br Op37 nc Op38 br Op38 nc
(ìr crrdcrb cr cndcrb (ì cndcú (ìlì o dcti)

Opx Oox C)nx Onx

t.87
0.20
0.00

0.06

l.l I
0.'15

0.02

0.01

0.00

49.7 4 49 .66

0.19 0.l l
4.l0 4.54
25.59 2_5.30

0.47 0.41

20.16 19.39

0.16 0.20

0.00 0.01

100.43 99 6).

1.8ó

o.20

0.00

0.07

l.0t
o.'/ 4

0.0 r

0,0r
0.00

L84
0.22

0.00

0.l0
t.12
0.10

0.01

0.01

-50.41 49.19

0.l5 0.l l
3.16 4.40

2tt.7 6 25.66

0.45 0.46

20.26 20.28

0.1[J 0.27

0.01 0.0:l

0.60

Lti6
0.9

0.01

0.08

l .l3
0.'72

0.02

0,01

0.00
0.60

l.88
0.20

0.00

0.04

l.0r
0.'7'7

0.01

0.01

0,00

99.91

o.62

r.89

o.t7
0.00

0.04

Ll4
o.'74

0.0l
0.01

0.00

0.1¡ I

L85
0.20

0.00

0.t0
t.t2
0.70

o.02

0.0 r

0.-59 O.l¡ I o.62



M¡gmatito de fácies granulito (Amostra P19-C)

Biotila

An¿ilises llil2-nc Ili5-bl Bi5-nc
t,ocal. C2 Cl Cl C2 Cl Cl
StO2 38,60 38.62 38,10 144 cátions
'l tO2 2 ,96 2 .21 2 .30
,41203 13.16 14.79 14.81
FcO 10.32 11.22 | 1.13

Fe2O3 |.39 1.83 1.84
MnO 0.01 0.00 0.0.5

MgO 17.44 16,46 16.42
BaO 0.24 0.l5 0.20
Na2O 0.07 0.l3 0.I3
K20 9.97 9.35 9.52
F 1.57 t.t1 1.05
fl 0.r0 0.tL u.r5'fot¡l 96.43 96.I I 96.28

Feldspalos

MlJr"' '8bb( ì'
Local C-2 C-2 C-2 C-3 C-3 C-3a C-l C-l C-l C-l C-t C-2 C-2
sior -53.39 48.19 4ó.00 54.15 52,29 55.'Ì5 53.62 50.2.5 53.25 50.66 48.20 47.09 50.66
Tio; 0,00 0.00 0.00 o.o2 0.01 o.oi 0.0s 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00
Al2or 29.97 32.81 34.09 28.46 28.39 28.28 29.94 31.80 29.9t 31.-54 32.81 32.95 30.99
FezOr 0.l9 0.33 0.55 0.09 2.12 0.26 0.19 0.45 0.23 0.49 0.26 0..5.5 0.26
lìeO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MnO 0.02 0,02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.02 0.00
MgO 0.00 O.02 0.08 0.01 0.93 0.01 0,00 0.01 0.01 0.00 0.01 O.2I 0.06
IlaO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.06 0.08 0.00 0.00
CaO t2.19 15.96 11.24 10.56 11.22 10.31 12.00 14.03 12.03 t4.O2 l-5.58 16.4i 13.94
Na2O 4.69 2.36 l.5l -5.ó5 4.46 5.90 4.8ó 3.48 4.73 3.47 2.55 2.09 3.69
KzO 0.07 O.02 O.O2 0.08 0.05 0.06 0.03 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0t 0.03
Total 100.51 99.69 99..51 99.63 99.47 t00.64 100,68 100.t4 100.18 100.27 99.60 99.40 99.63

Ilil2-nc Bi5-br lli5-nc

si 5.90 5.90 5.82
A.llV 2.t0 2.r0 2.t8
AlvI 0.37 0.56 0.49'I'i 0.34 0.26 0.26
Fc3 0.16 O.zt 0.21
Itc2 |.32 1.43 1.50
Mn 0.00 0.00 0.01
Mg 3.9'7 3.15 3.7 4
Ba 0.01 0.01 0.01
Na O.O2 0.04 0.04
K 1.94 1.82 1 ,86

16.14 16.08 16. t2.

si 9.62
Ar 6.36
Iìcr o.o3'fi 0.00
Mn 0.00
Mg 0,00
Ba 0.00
Ca 2.35
Na 164
K 0,02

8.85 8..51

7.r0 7.43

0.05 0.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.02
0.00 0.00
3. 14 3.42

0.84 0..54

0.00 0.01

9.9 r

6.07

0.0 L

0,00
0.00
0.00
0,00
2.05

1.98

0.02

32 Oxigênios
9.56 9.98 9.64

6.t2 5.96 6.34

0.29 0.03 0.03
0.00 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00
0.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2.20 r.98 2.3t
L58 2.05 1.69

0.01 0.0 r 0.0 r

9, l5
6.82

0.06
0.00
0,00
0.00
0.0 t
2.14
t.23
0.00

9.62
6.3 6

0.03

0.00
0.00
0.00
0,00
2.33

|.66
0.01

9.2t 8.86 8.7 t

6.7 5 1.12 ',l . t'/
0.07 0.04 0.08
0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.0(r

0.00 0.0t 0.00
2.13 3.07 3.26
r.22 0.91 0.7 5

0.00 0.01 0.00

9.2(¡
6.61
0.04
0.00
0.00
0.02
0.00
2.73

L3l
0.0r



Piroxênios

Amosh a P-l9C P-l9C P-l9C
An1ìlises CplT CplT-int CplS-nc CplS-ncl Cp8-bFIb Cp8-bop Cp8-ìnt
I-ocal C-3 C-3 C-3 C 3 C,2 C-2 C,2
sio¿ 5l .08

Tio2 0.36
Al2or 2.79
IreO 12.23
MnO 0.24
MgO 12.59
CaO 2l.01
Na2O 0.36
'I'otal 100.73

51. ll 50.57
0.43 0.29
2.7'7 2.61
I r.8 I t0.42
0.22 0.21
12.70 12.34

20.45 2t.64
0.40 0.42
99.9 98.50

'r'si L9l t.92'rAl 0.093 0.08
TFer o o
M l Al 0.03 0.04
Mt't'i 0.01 0.0 r

Ml Fe3 0.07 0.04
Ml Fe2 0.t9 0.l9
Ml Mg 0.70 0.7 |
M2 Mg 0.00 0.00
M2Fez o.t2 o.l4
M2 Mn 0.01 0.01
M2 Ca 0.84 O.82
M2 Nâ 0.03 0.029

P,I9C P-I9C P-I9C P- I9C

51.13 51.59 52.29 s L34
0,35 0.20 0.2t o.28
2.83 2.96 2.33 3.318
tt.22 9.25 8,60 9.14
0. t9 0,16 0.17 0.16
t2.3't t3.54 13.63 13.28
20.82 2t .63 22.69 21.72
0.39 0.34 0.30 0.3't
99.30 99.67 100.24 99.60

L92 1.93

0.08 0.07
00

0.04 0.0ó
0.01 0,01
0.05 0.02
0.20 0.22
0.70 0,70
0.00 0.00
0.08 0.12
0.01 0.01
0.u8 0,84
0.03 0.03

Ms 0.ó5 0.66

A.mostr¿r P-l9C P-l9C
Anrilises Opl-5 'nc Op l5bll
L,ocal. C 3 C-3

P I9C P-I9C P.I9C
Cp8-nc Cp8 ncI Opl-nc
c-2 c-2 c,l

6 Oxigênios
L93 1.94 t.92
0.07 0.06 0.08
000

0.0ó 0.04 0.0ó5
0.01 0.01 0.01
0.03 0,03 0.03
0.15 0.17 0.16
0.75 0.7-5 0.14
0.00 0.00 0.00
0.1l 0.07 0. t0
0.01 0.01 0.01
0.87 0.90 0.87
0.03 0.022 0.03

sio, -51.tì4
'f iO2 0.0(r
Al2ol L68
FeO 24.54
MnO 0.37
MgO 20.24
CaO 0.7 4
Na2O 0.01
'fotal 99.47

'l'si L96
'tAl 0.04
Ml Al 0.04
Ml Ti 0.00
Ml lfe3 0
Ml Fe2 0
M I Mg 0.96
M2 Mg 0.l8
M2 lre2 0.78
M2 Mn 0.01
M2 Ca 0.03
M2 Nî 0.00
lvlg 0.60

5t.32 51.18 5t.67
o.25 0.39 0.l I
3.3 3.28 2.15
8.81 9.13 25.26
0. t4 0.22 0.50
2 t3.30 19.61

22.01 4 0.(r8

0.39 0.38 0.02
99.33 99.40 99.98

52.50 52.03
0. r 6 0.089
t.22 r .60

24.650 25.34
0.45 0.46
20.16 t9.40
0.63 0.50
00

99.7 8 99.43

1.985 1.98

0.02 0.02
0.04 0.0ó
0.01 0.00
00
00

0.96 0.9.5

0.18 0.16
0.78 0.81
0.02 0.02
0.03 0.02
0,0 0.0
0.59 0.58

P-l9C P r9C P-l9C
Op I b-bl Op2-nc Op3 int
c-l cr- I c- I

0.6(r

I.92 ll93
0.08 0.08
00

0,07 0.0ó
0.01 0.01
0.02 0.03
0.18 0.16
0.'13 0.-t4
0.00 0.00
0.01t 0.10
0.00 0.01

0.89 0.86
0.03 0.03

o.'l)

5 t.09 5 1 .3U-5 50.14
0.04 0.12 0. r0
2.45 2.26 2.45
24.35 25..58 25.38
0 .52 0 .49 o .52
19.5 r t9.46 t9.37
0.53 0.(r3 0.6.5

0 0 0.0t
98.48 99.92 99.22

6 Oxigênios
t.96 L95 t.93
0.04 0.05 0.07
0.08 0.0.5 0.04
0.00 0.00 0.00
0 0 0.02
000

0.93 0.95 0.94
0.18 0.15 0.17
0.78 0,81 0.'79
0.02 0.02 0.02
0.02 0.03 0.03
0.0 0.0 0.0

0.7 4

P-t9C P-r9C P-l9C P-t9C
Op3-nc Op-5-blB i OpSb-bC'p OpSb-nc

c- l c- I c-2 c-2,

1.95

0.05
0

0.0-5

0.00
0.00

0
0.95
0.16
0.80
0.02
0.03

.O_qq

0.5 80.12 0.'72

5l.l7 52,86 52.65
0.12 0.01 o.t'l
r.15 |.24 r.70

26.667 22.49 22.42
0.-50 0.35 0.43
19.0'7 2t.94 2t.74
0.49 0.(r I 0.15
0 0 0.01

99.77 99.49 99 .\',/

o.72

1.9-5 1.98 l97
0.05 0.02 0.03
0.03 0.04 0.04
0.00 0 0.0 r

0.o2 0 0
000

0.9-5 0.9'7 0,95
0. 13 0.26 Q.26

0.83 0.70 0.70
0.02 0.0 r 0,01
o.02 0.02 0.03
0.0 0.0 0.0

0.59 0.5 8 0..5r1 0.5 6 0,64 0.63



Granada-biotita gnaisses (Amostra P-19D)
BiOtila (¡erO, pol BrLriyn ct al 1983)

Anì0stra P,l9l)
Analiss Bilo$r
si02
Tio2

41203
FeO

Fe2O3

MnO
Mgo
BaO

Nâ2O

K2()
F

CI

36.5 3

3.64

t4.76
t 3.94

1.84

0.03

13.55

0.22

0.15

9,69

t.07
0. r0

95.49

P I9D P..I9D P.I9D P-I9I)
llì l0-nr: Ilì I ¡

36. t8 37 .13 36.40 37 .02
4.33 2.59 4.t9 2.79
t4.69 15.ó0 14.-51 15.33

l5,57 r 3.30 r5.52 13.36
L22 |.41 1.4',7 | .57

0.04 0.03 0.00 0.00
12.89 14.19 13.16 t4.20
0.l5 0.18 0.10 0.08
0.15 0.l3 0.20 0.21
9.85 9.{13 9.8l 9.8 r

0.85 1.09 t.02 l.l I
0.09 0.1t 0.10 0.t2
95.99 95.ó4 96.48 95.60Tr

G ranada

Amostr¿r P-l9 D P- 19 D P 19 D
An¿ilise gr'-3 br gr'-3 nc gr'-4 nc
Local C-l C-l C-l

P-t9n

36.52

5.13

14.63

t 5.3 rJ

0.56

0.00
t2.74
0.24

0.1l
9.95

0.9.5

0.14

96.34

SrO2 31.57 38.10
Tio2 0.l0 0.03
At2or 20.97 2t.26
lreO 3 L4¡ì 27 ,23
MnO 1.92 L6tl
MgO 4.18 6.29
CaO 3.09 4.45
Tot¡l 99.47 99.14

n(

AIIV
AIVI
fi

.Fr¡ 3

f;e2
Mn
Mg
Bir
Na
K

C¿ìtio¡rs

CF
CCI

lJilObr llilOnc llil I

5.78 5.69 5,19

2.22 2.31 2.21
0.53 0.41 0.óó

0.43 0.51 0.30
0.22 0.14 0.17
1 .84 2.0s L7 4
0.00 0.01 0.00
3.l9 3.02 3.30
0,01 0.01 0.01

0.04 0.05 0.04
L96 I.98 L96
t6.23 l6.l? 16. t8
0.-53 0.42 0.54

0.03 0.02 0.03

TSi 3.01 3.00 2.99 3.00'fAl 0,00 0.00 0.0 t 0.01
Alvr 1.98 l.9i t.()4 l.s8
tìcr 0.oo o.o2 0.06 0.ol

38.19 38.04
0.02 0.05
2t.12 2t.41
27.24 2{1.10

t.57 | .'/ 3

6.'70 5.93
4.53 4. l8
99.39 99.44

P..l9 D
gr-5 bl
c-l

Ti

llil2 Bi2l¡C¡ Bi2nc

5.',1t 5.19 5.'72

lìie2 2.II l.7g l.'73 t.g4
Mg 0.50 0,74 0.78 0.70
Mn 0.13 O.tl 0.10 0.12
Ca 0.27 0.38 0.38 0.35

2.29

0.39

0.49

0.l7
2.04
0.00
3.08

0.01

0.06

1.96

t6.21

0,5 t

0.03

P-19D P-19D P-19D P-19D P-l9l)
gr-7 nc gL-7a in gl-7b in gr-7c in gL-7d br

c,2 c-2 c-2 C 2 C-2

0.01 0.00 0.00 0,00

Alrn j0.2 59.I 5j .6 6t.2
And 0.0 0.9 2.9 0.7
G[s 8.6 ll.6 9.8 ll.0
I'r'p .ló.6 24.6 2(¡.1 23.2
Sps 4.3 3.-/ 3.5 3.8

2.2t 2.29
0.61 0.4 (

0.33 0.60
0.19 0.07

1.15 2.01

0.00 0.00
3.3 t 2.97

0.01 0.01

0.06 0.03

1.96 l .99

16.2t 16.10

0.5-5 0.47

0.03 0.04

38.-56 3 8.18 38.19
0.06 0.02 0,02
2t.41 2l.6'7 2t.32
27.72 27 .33 21 .52
0.89 0.9{t L 15

8,09 7.77 6.98
2.88 3.50 3.8-5

99,66 99.46 99.0-5

t2 Oxigôn ios

3.00 2.97
0.01 0.03
1,96 l.9(r
0.03 0.06
0.00 0.00
1.77 L12
0.94 0.90
0.06 0.06
0.24 0.29

3 8. 18 37 .56
0.l I 0.00

2 t, .22 20.94
27.13 30.37
l.l0 1.5 3
'/ .22 -5.-5 I
3.84 3.42
98.80 99.34

3.00
0,00
t.97
0.02
0.00
t.19
0.82
0.08
0.32

-58.8 51.7 59.4
t.'7 3. I 1.1

6.3 6.1 9.7
3t.2 30.3 2'Ì,2
L9 2.2 2.(t

3.00
0.00
1.97

0.01
0.0l
t.77
0.85
0.07
o.32

2.98
0.02
1.94

0.08
0.00
Lrrt
0.65
0.l0
0.29

5 8. iì 64.9
0.6 3.9
r0.I .5.u

28.1 zt.E
2.4 3,4



Feldspatos

AmostIa
An¿ilise

sio,
Tio?
AlzO.r

FeuOr

I.eo
MnO
Mgo
CaO
Na2O

K¿o
'Ibrrl

P- l9t)
I'l-bGr'
52.4t
0.00

29.9 t
0.31
0.00
0.02
0.00
t2.63
4.53
0.06

99.88
si 9.53

Pl-nc
56.20

0.0l
21 .07

0.06

0.00
0.00
0.00
9.25
6.49

0.09
99. t6

At 6.40 5,78 5.71 5.65 5.68 -5.70fìer o.o4 0.ol 0.00 0.05 o.o5 0.0.5
'l i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.0lMn 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00Mg 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00Ca 2.46 1.80 1.15 t.1Z l.7l t.-t}Na 1.60 2.28 2.24 2.33 2.29 2.35K o.02 0.02 o.o2 o.ol 0.02 0.01

Anfibólios (cátions peta Média 13-CNK e 15-NK
Amostra P lgc ij
An¿ilise IIbll-bPl FIbll-nc llbl4-LrPl IIbl6-nc IIb22bCp llb22a-nc f|t22b-br -Llb22b-nc I.Ib8bCpx IlbS-ncLocal C2 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C2 C2
's rt 432r .r24s 1is4 41 39 ffij4334 4zAt -TiO, 1,49 1.57 2.43 Z.Zi 2.(t9 2.i4 2.88 29Z 1,59 1.64Alro3 12.73 12.98 t2.03 12.82 12.41 t3.20 12.47 12.40 12.04 12.8tIrcO 11.48 11.44 l4.L(r 13.49 t4.98 l5.lt 15.08 15.40 10.91 .7lMnO O.12 O.tZ 0.09 0.09 O.t4 O.Ii 0.13 0.10 0.10 0.IzMgO 13.54 13.50 11.28 1r.52 t0.j2 10.88 10.(15 10.61 13.84 13.49CaO 11.93 tt.E6 |32 11.56 rLit 1t.43 n.5i .4l tZ.tO t2.r3Na2O Ll5 l.3l l.OL t.l8 1.25 1.28 t.lO t.25 t.2O Ll8KuO 1.92 2.14 2.04 2.20 2.12 2.17 2.oI 2.13 t,97 2.O4F 0.67 0.83 0.43 0.(r4 0.45 0.70 0..5.5 0.42 0.58 L 13cl 0.t2 0.12 0.3i 0.32 0.33 0.28 0.38 0.34 0.r0 0 13

P-lgD P- r9r)
Pta

56.48

0.03

2',7 .l I
0.00
0.00
0.05

0.o2
9.05
6.40
0.08

99.21

P9-blli I,9-bGr P9-nc
56.94 56.93
0.03 0.01
26.6t 26.77
0.37 0.3 8

0,00 0.00
0.00 0.04
0,01 0.00

r0.t8 t0.2tm

I9D P- IgD

8.9?.

6,68 (r.56

0.05 0.08
99.59 99.60

-5 6.8 3

0.05
26.86
0.35

0,00
0.00
0.0t
8.82

6.73

0.05
99.70

8.84

'ri)rnr 98.34 98.30 97 .34 9"r .47 97.96 99.08 98.07 98. 10 97 .82 98.7()
TSi
'I'AI

cAl 0,52 0.50 0.44
cfier o.2B 0.26 o. l -5

cTi 0.16 o.l7 0,28
CMg 2.95 2.96 2.54
CFe2 l o8 L09 l.-59
CMn 0.01 0.01 0.0t
lllìe2 0.05 0.05 0.04
BMn 0.01 0.01 0.01
BCa 1.87 I.8i 1.89
IlNa 0.07 O.Oi 0.06
ACa 0.00 0.00 0.00
ANa 0.26 0.31 0.24

6.33 6.25 6.31
L67 L7 5 1.69

AK
CCI

cfr

ó

L77
0.51

0.t7
0.26
2.59

l'47
0.01

0.06
0.01

L87
0.0'7

0.00
o.2'l
0.tl2
0.08

0,1r

0.36 0.40 0.39
0.03 0.03 0.08
0.31 0.38 0.2r

6.22 6. 13 6.22 6.20 (r38 í23
t.l8 1.87 1.78 1.80 1.62 1.77
0.42 0.4.5 0,43 0.40 0.4.7 0.45
0.13 0.25 0.r8 0.19 0.19 0.33
0.31 0.31 0.33 0.33 0.18 0.18
2.4r 2.42 2.39 2.38 3.04 2.96
t.72 r.s't t.67 1.ó8 L 13 LO,/
0.01 0.0r 0.01 0.01 0.01 0,01
0.04 0.07 0.05 0.0? 0.04 0.03
0.01 0.0r 0.01 0.0r 0.01 0.01
1.89 1.83 1.87 1.84 l,9l l.9l
0.06 0.09 0.07 0.08 0.05 0.0.5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.31 0.28 0.25 0.28 o.2g 0.29
0.41 0.41 0.39 0.41 0.3.7 0.38
0.08 0.07 0.10 0.09 0.03 0.03
o.zt 0.33 0.26 o.20 0.2.t 0.53



ANEXO lll- Química míneral- Caconde

Silimanita-biot¡ta-granada-gnaisse (Annosrnn Src-1 3)
Feldspatos

Amosh¿r SIìC-I3B SRC l3Il SRC-l3B SRC-1311 SRC-14 SRC-14 SIìC-14 SIìC_14

^náliscs 
Kl'l I PlO-nc Pt7-LrCl Pl8-nc Pl2-bGri l,t2,bOp Pl2-mc pl3-nc

t¡cúiz.ttç¡o C 2 C 2 C-3 C-3 C-2 C-2 C-2 C-2
SiO¿ r,¿¡¡ C'ZZI, rr-
Tio2 0.05 0.03 0,04 0.02 0.00 0.00 0.06 0.00
Al2or
[ìe2O3 0.08 0.00 0.34 0.19 0.33 0.1u 0.t4 O.t.7
MnO 0.01 0.04 0,03 0.05 0.03 0.00 0.03 0.03
MgO 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02
CaO 0.54 0.00 4.'73 4.7i ll.l8 .u.53 tt.i6 I2.ts
Na2O

K¿o
Total

19.06 18.83 23.61 23.93 28.92 29.37 29.23 29.1)

Si
AI
Itcl
't'i

Mn
Mg
Ca

Na
K

4.30 2.t3 9.50 8.97 5.37 5.l0 4.85 4.50
10.35 t3.'14 0,07 0.14 0.06 0.t3 0,18 0.2s
99,03 97.54 100.82 100.85 100.24 99.83 99.7t 99.11
1t.85 .83 tt.O2 11.04 9,80 9.70 9.-Ìt 9.61
4.t2 4. l8 4.90 4.95 6.t4 6.21 6.25 6.36
0.01 0.00 0.05 0.03 0.05 0.03 o.o2 o.o2
0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
0.00 0.0t 0.01 0.01 0.01 0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0t
0.1 I 0.00 0.89 0.90 2.t6 2.24 2.29 2.3,7
l.53 0.78 3.25 3.06 1.88 1.79 t.1t t.sg
2.42 3.31 O.02 0.03 0.01 0.03 0.04 0 06

G ranada

Amoshâ SRC-13 B SlìC-ll ß
An¿ilise grl-nc gr l2-bl,l
[.,oc¿rl C- I C-2
sio2 38.7'Ì 38.46
Tio, 0.02 0.00
Al2or 21.95 21.88
lìeO 27 .24 28.24
MnO .23 l.0t
MgO 8.30 L77
CaO 2,10 0.93
'lbtal 99,88 99.28

't'si
.I'AI

AIVI

Ircl
Ti
l'c"
Mg
Mn
Ca

grl2n- grL3 gLl4 grlStPB gr.la nci grlb inr gr.lc-inb
c-2 c-2 c-2 c_3 c_l c_ I c_ I

- l3 It sl{c- l3 ll st{c:- l3 I} sI{C- 13 t} SRC l3 Il Sltc_l3 It SRC_ t3 rl

38.62 38.71 38. 19 38.ó2 38,58 38 56 38.37
0,00 0.06 0.03 0.03 0.07 0.01 0.04
22.06 22.09 2L44 21.84 2r.9t 2t.84 22.19
29.01 28.63 29.42 30.32 2fl.l8 28.00 28.6t
0.93 1.02 Ll6 t.07 1.30 Ll(r 1.08
E.ó4 8,82 7,85 7.67 8.68 8.66 8.93
0.99 1.23 0.90 LlO t.-t6 1.49 1.0-5
t00.24 100.57 98.99 100.66 too.62 99.84 IOO.32

3.01

0.00
2.01

0.00
0.00
t.77
0.96
0.0fì

0. t7

2.99 2.98
0.01 0.02
2.00 L99
0,00 0.02
0.00 0.00
1.84 1.85

t.02 l 00
0.07 0.06
0.0tÌ 0.08

A.lm

And
Gls
Prp
sps

59,3
0.0
5.7

32.2
2.1

l2 Oxrgênios

2.98 3.00
0.03 0.00
L98 |.99
0,04 0.00
0.00 0.00
L80 t.94
LOt 0.92
0.07 0.08
0.l0 0,08

6L2
0.1

2.5
3 3.9
2.2

6 t.9
t.t
Ló

3 3.3

2.0

2.99
0.01
r.99
0.01

0.00
r.95

0,89
0.07

0.09

60.4
t.9
1.5

3 3.9
2.2

2.97

0.03

l.95
0.07
0.00
t.15
l.00
0.09
0.1.5

64.3
0.0
2.5

30.6
2.6

2.99
0.01
l.98
0.02

0,00

t.79
L00
0.08
0.12

65.0
0.7
2.4

29.5
2.3

1(l^
0.04

1.97

0.07

0.00
|.'/8
r.03
0.07

0.09

5 8,7
3.3

Ló
3 3.-s

s 9.9
1.2

2.9
33.4
2.5



Análise
Local

sio,
'Iio2
Al2o1
FeO

MnO
Mgo
Cao
Total

SIìC- I3 B SRC- I3 B
gLld-bin grle-br'

c-l c-t
38.47 38,64
0,04 0.00
2t.'72 7t.67
29.0',7 28.7 6

r.1l |.12
8.50 8.62
1.22 r .06

100. 19 99.93

TSi
1'Al
AIVI

Fe¡

Ti
f'ez

Mg
Mn
Ca

And
Grs

Prp
Sns

grlt-in grlg-br gll h-br

c-l c-l c-l

13 I] SRC]- 13 B SIìC.I3 B

3 8.64 38.08 38.62
0.09 0.01 0.00
2t.96 21.56 2t.8'7
28.59 29.8.5 28.62
L06 L06 lI2
8.66 8.45 8.49
|.22 0.90 0.97

100.23 99.95 99.69

2.98 3.00 2.98
0.o2 0.00 c).02

L96 1.98 l 98

0.06 0.02 0.o2
0.00 0.00 0.01
l.83 1.84 L83
0.9tì 1.00 1.00
0.07 0.07 0.07
0.10 0.09 0,l0

sRC- l3 u
gr2-c/in

c-l

6t.2 61.4 6l.0
2.8 l. I 1,0

0..5 I.'t 2.4
32.9 33.2 33.3
2.4 2.5 2.3

38.78

0.00
2L9l
28.92
Ll3
8.37

t.32
100.45

SRC,I

l2 Oxigônios
2.96 3.00
0.04 0,00
L93 2.00
0.10 0.00
0.00 0.00
1.84 1.86

0.98 0.98
0,07 0.0'/
0.08 0,08

Biolila

gr2l-blli
c-3

srìc- l3B
Bir.5
36.3 8

38.43 38.58
0.00 0.09
2t.93 2t."15
30.84 29.61
t.24 1 .00
7 .56 8.0.5

0.98 1.04

r00.99 100.l3

SRC 13 I]
gr'21-nc

C3

3,18
17.74

1.5,04

1.2-5

0.05
12.46

0.l4
0.39
9. l8
0.l9
0.06

96.O4

sRc'l3rì sRC- l3lt stìc- l3B
Bil9 Bi3-inG lli3-inG|
36.10 36.23 36.0'1

2.99 2.97
0.01 0.03
1.98 1.91

0.02 0.05
0.00 0.00
L8.5 L94
0.96 0.¡17

0.07 0.08
0.I I 0.08

3.7 3

t'7 .34
15.20
|.o7
0.01
I 1.83

0.27
0.37
9. t7
0, 10
0.08

95.28

3.69
18.09
11.69

0.63
0.00
14.5 5

0.00
0.56
9.02
0.00
0.00

94 44

62.0
0.0

2.'7

32.8
2.5

3.00
0.00
l.()()

0.00
0.01

|.92
0.93

0.07

0.09

SIìC-
SRC,I3I] SRC-I38 I38

Bi4 nc Bi8'bGl B iS-nc
35.97 36.08 35.93

si 5.61 5.64 -5.53AIIV 2.39 2.37 2.47
AlvI 0.83 0.82 0.78'I'i 0.37 0.44 0.42
Iie3 0.14 0,l3 0.07
Fez L94 1.98 l49
Mn 0.01 0.00 0.00
Mg 2.86 2.7 5 3.31
Ba 0.01 0.02 0,00
Ca O.l2 0.I I O.l't
Na t.8o 1.83 |:76
K 16.07 16.08 15.99

6l,6 65.2 63.9
1.0 2.6 0.2
2.6 0.1 2.'l
32.2 29.3 31.0
){ )'1 1')

3.98
18.26

I1.99
0.43
0.01
14.36

0.6 L

0.58
9. l0
0.33
0.1I

9-5.84

3.86
t7 .40
15.5 I
0.84
0.00

1 1.90

0.2?,

0.31
9.39
0.13
0.05

9-5..5 8
FezO¡ pol IltLriyn et al (1983)

2.26
18,35

14.00

|.20
0.00
12.83

0.20
0.28
9.25
0.03
0.03

4.0l
I7 .48

15.79

0.75
0.01

1 1.60
0. l-5

0.28
9.32
Q.22

0,06
95.58

5.49
2.5t
0.76
0.46
0,05
r,53
0.00
3.26
0.04
0. t7
L77
16.o2

94
t4 c¿íions

5.59 5.60
2.41 2.40
0,78 0.9,5

0.45 0.26
0.l0 0.14
2.02 l.fì2
0.00 0,00
2.76 2.9'Ì
0.01 0.01
0,09 0.08
1.8ó l.fì3
16.07 t6.0'/



Arnosha SlìC-14 SIìC-14 SIìC-14 SnC:ì+ SnC_U SR.Cr¿
An¿ílises lli4 [ti4-br. Bi8 Bi4 Bi4_br Il¡BSio2 3+.e0 r4.õt J5l5 -- r1 ..",.", 

_ '---

Granada-biotíta-hiperstênio gnaisse enderbítico (Amostra Src-1 4)

'rioz 4.29 4.79 4,85
41203 14.53 14.38 14.04 AIIV 2.29 2,28 2.23FeO 18.75 I {1.46 18.62
lìe2O3 2.1'7 2.05 L99
MnO 0.08 0,16 0.21
MgO 9.81 9.7O 9.79
BaO L68 0.88 0.8.5
Nâ2O 0.05 0.14 O.t4
K20 8.95 8.78 9.06
F 0.23 0.53 0.32
c¡ 0.16 0.16 0.t6'lotal 95.59 94.94 95.42

G ranada

Alnostl'Àstcl4sIcl4slcl4Sl,cl4Srcl45."ffiGl4S,lüS,.'.l4s.!l4
Andìise gr-lbb gr-lint gr'-lnc gr13tr gFl5b grl6nc gr-l8b gll8nc gr-t9b grlgnc g|lcbo grgbo gr.9nc lcbpOLocal C-l C-l C-l C-2
sio, 37 .79 37.12 37.12 3-/ .61
Tio2 003 004 006 000 004 000 000 0.02 0,03 0.05 0.03 0.04 o.r4 0,00

si 5.71 512 5.77

Alzor 20 95 20.88 20.47 20.70 20.57 20.62 z0.g8 20j11 zo.6ra 20.65 20.62 20.53 20.55 20.i5Feo 26 .8 t 26 .49 26 .84 2-7 .98 27 .93 2i .zi 2i .oB 2't .64 26 .82 21 .20 21 .5 I zB .33 2i .6() 27 .30Mno 3 43 2 {l-5 2 86 3.01 2.Bg 2.86 2.53 2]B 2.86 2.58 3.42 3.12 3.00 2.gBMgO 3.37 4.2t 4.t4 3.51 3,87 4.ti 4.16 4.ti 3.6.7 4.08 3.53 3.59 .J.()o 
3.66c.o I 23 6.88 6.93 6.89 6.4'1 6.59 6.46 6,09 i.2,3 i.2r i.rr (t.(¡4 6.48 i.01

s9.t3 9sj8 q,g..+t gc.ts gt,st

T'si 3.0r 3.00 3.01 100 3,00 zss ., # 
oäl'nå"'"t 

n, , n, ,r, ,n ,.0, ,*'r'Aì 0.00 0 00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0,03 o.o2 0.03 0,00 0.02Al]' 1.96 1.9ó 1.92 r.()3 r.93 1.93 r.g7 1.95 1.95 1.91 l.9l 1.90 t.()-t r.93Fe3 0 02 0 03 0.05 0.07 0.0(r 0.0? 0.0r 0.04 0.02 0,l0 0. r0 o.I2 0.06 0.09

-l_', ?.99 g gg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0,0t 0.00r,c- t./ / t.7-t I.t1 l.jg l EO 1..75 1.80 1.80 1..7..Ì l.jl L:3 ),.jj t.j() t.73Mg 0.40 0.50 0.49 O.42 0.46 0.-50 0.49 0.50 0.44 0.48 0.42 0.43 0.4(r 0.44Mn 023 019 0 19 020 o2o 0.r9 0.ri 0.19 0.19 o.li 0.23 0.2r o,2o o.20
9:, _ _!4^ z_-aj2 o.oo _0.s9 0.-5.5 0..56 0.55 0.52 0.(t2 0,62 0.61 o.5j 0.55 0.60Aim 58,6 5'7.5 St¡ -scs
¡\ncl 0.9 l.ó 2.i 3.3 3.1 3.6 0.3 2.2 l.l 5.0 4.i 6,1 2.g 4..5Grs 19.6 t7.9 Ii.t 16.2 15,3 15.2 tB.0 l5.l t().4 1.5.6 15.-5 13.0 15.5 1.5.6I'rp 13.2 16.6 16.3 t3.9 15.3 16.5 16.4 16.-5 14.5 t6.2 14.0 t4.4 t.5,4 ttt../Sps 7.7 ó.4 6.4 6.8 6..5 6,4 5.7 6.3 6.4 5.8 1..1 i .l 6.i 6.8

Alvr 0.51 0.49 0.47'fi 0.53 0.59 0.59
Ir3 0.2'1 0.25 0.24
Fe2 2.56 2.53 2.54
Mn 0.01 0.02 0.03
Mg 2.39 2.37 2.38
Ilr 0. t I 0.06 0.05
Nâ 0.02 0.04 0.05
K L87 1.84 1.88

t6.26 t6.t9 16.23

c 2 c-3 c-3 c_3 c_3 C- l c-2 c_2 c_ I
31 .s4 31 .82 37.57 37.72 t7 .36 37 .5(t 1iI6-i.t:0 3t.25



Ortopiroxên io

Anrilise oplObcr oplO-nc o¡rlO-ncl opll-nc oplt-ncl oplT-nc op3 bBi op3 nc ops-bBi op5-ncLt>c¡l C-2 C-2 C,2 C-2 C-2 C-3 C I C t C-l C_lsio2 4e¡l 1q-5I 50.07 oTio2 0.14 0.14 0.17 0.t4 0.08 0. 0.08 0.08 0.t2 0.10Al2o' 1.36 1.55 t,60 1.38 1.32 1.79 I.2t 1.20 1.40 1.36FeO 32.17 31.81 31,18 30.22 31.12 30.85 30.75 30,28 30.14 31.36MnO t.29 l.16 1.26 L23 l23 t.l4 l.-51 I.39 t.4g 1.39MgO 14.37 14.36 14.'15 15.0.5 15.26 14.2j t5.44 15.3't t4.gg 14.89CaO 0.88 O.77 0,95 l.l I 0.95 t.4z 0.65 0,93 0.85 0.78Na2O 0.02 0.02 0.03 0.0t 0.00 O.O4 0.OZ 0.0j 0.03 O.0lToral 100.03 _ 99.35 99.99 99.25 100.64 99.54 100.21 99.85 99.39 100.18

TSi L96'l'Al 0,05'fFe3 0.00
M I At 0.02
Ml f i 0.00
M I Fer 0.02
Ml Fe2 o.12
Ml Mg 0.84
M2 Mq 0.00
M2 Iìc' 0.92
M2 Mn 0.04
M2 Ca 0.04
M2 Na 0.00

r,96 1.96
0.05 0.04
0.00 0.00
0.03 0.03
0.00 0.01
0.0 r 0.00
0.1 I 0. l0
0.85 0.86
0.00 0,00
0.93 0.92
0.04 0.04
0.03 0.04
0.00 0,00

!L5 0.44 0.4s 0.46 0.47 0.47

ó Oxigênios
t.9'/ 1.9',7 1.96
0.03 0.04 0.04
0.00 0.00 0.00
0.03 0.03 0.0.5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.00
0.08 0.08 0.t2
0.88 0.8rJ 0.84
0.00 0.00 0.00
0.91 0.92 0,90
0.04 0.04 0.04
0.0-5 0.04 0.06
0.00 0.00 0.00

Feldspatos

1\n1(rsx1ì Sl{C-14 S'IìC- l,t StìC Ct-t4 SnC-14 SRCI4
An¿ilìscs I'12-bGrr Pl2-bOp Pl2-mc Pl3-nc Pl4 nc Pl5,bGr Pl5-bOp P20inGb P20inGn t 2l br. p2l ncLctcitl C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-Z C-3 C_3 C-3 C_3sio. 54.J4 SjJ ji .s4j, 54rr{ .s4j?Tio, 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.0 r 0.00 0.00 0.02 0.0341201 28,92 29.3',t 29.23 29.7t 28.74 29.54 29.07 29.82 28..17 28.64 28.92I,ezO¡ 0.33 0.l8 0. t4 0.17 O.i4 0.24 0.37 0.35 0. t3 0.62 0.03MnO 0.03 0.00 0.03 0.03 0.01 O.O2 0.00 O.O2 0.01 0.0-5 0.0rMgO 0.01 0.()2 0.00 O.02 O.2t 0.00 0.01 0.02 0.00 0.ll 0.00CaO ll.l8 11.53 tl.'/6 12.t5 11.40 tl.g'Ì 11.50 11.50 t0.60 t0.52 ll.l8Nr2O 5.37 5.10 4.85 4.50 4.'7j 4,65 4.85 4.92 5.59 -5.30 5.26

t.97 L97
0.03 0.03
0.00 0.00
0.02 0.03
0.00 0.00
0.01 0.00
0.07 0.08
0.90 0.89
0.00 0.00
0.92 0.91
0.05 0,05
0.03 0.04
0.00 0.00
0.47 0.48

KrO 0.06 0.13 0,18 0.25 0.27 0.32 0.34 0.09 0.ll 0.0ó 0.19'l'otrl 100.24 99,83 99.7 I 99j | 99,-5-5 99,44 100.08 100.86 99j9 99.í) t0o o

si 9.80 9.'70 9.7t 9.61 9.12 g.6t 9.16 9]0 9.87 9.84 9.{ÌlAl 6.t4 6.2't 6.25 6.36 (r,16 6.3-s 6,19 6.29 6.12 6.1l ó.1.5Fe3 0.05 0.03 o,o2 o.o2 0.10 0.03 0.05 0.05 o.o2 0.tì9 0.00Ti 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00Mn 0.01 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00Mg 0.00 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00Ca 2.16 2.24 2.29 2.3i 2.22 2.34 2.23 2.21 Z.O5 2.04 2.t6Na 1 .88 t.19 t.'t I 1 .59 1.68 1.64 1.70 t.7 t 1.96 1.8ó 1.84K 0.01 0.03 0.04 0.06 0.06 0.08 _0.08 0.02 0.03 0.01 0.04

L98
o.02
0.00
0.04
0.00
0.00
0.08
0.8 8

0.00
0.9l
0.0.5

0.04
0.00
o.4'70.45

t.96
0.04
0.00
0.03
0.00
0.00
0.l0
0.87
0.00
0.92
0.0.5

0,03
0.00
0.4ó

32 Oxigênios



Arráliscs P22 nc P23 br P23 nc Pó-int 1,7 LrGl P7-bOp P7-nc P7-ncl P2-bcr P2-nc P2-ncl
Loc¿rl C-3 C-3 C-3 C-l C-l C-l C-l C-l C I C-l C-t
sior 54.55 5lLr.¡ S+.t,0 -su.58 5u.0u 50.u4 -m
Tio, 0.08 0.00 0.03 0.08 0.04 0.03 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00
Alrol 29.04 28.88 28.60 31.53 3L74 31.80 31.2.5 31.54 3L94 32.56 32.37
Fe2O, 0.12 0.1-5 0.l0 0.33 0.29 O.24 0.28 0. ló 0.59 0.l4 0.t'7
MnO 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0,00 0.02 0.00 0.02 0,00 0.00
MgO 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 O.02 0.00 0.08 0,02 0.01
CaO 11.03 10.88 10.82 14.34 14.ó8 14.50 14.t7 t4.2'1 t4.i8 t5.25 14.93
Na2O 5.16 5.29 5.42 3.56 3.39 3.28 3.26 3.45 3.23 3.02 2.90
K2O 0.23 0.t2 0.t'7 0.08 0.07 0.08 0.I I 0.08 0. t5 0,08 0.09
Totâl 100.22 100.2(¡ 99.77 100.50 100.20 99.9'7 99.2t 99.93 t00.52 tOO.i  100.33

Si
AI
l.c
Ti
Mn
Mg
Cr
Na

32 Oxigônios
9.82 9.88 9,88 9.18 9.ll 9.13 9.20 9.19 9.0.5
6.16 6.12 6,09 6.74 ó.tll 6.83 616 6.'l'/ (r.85

0.02 0,02 0.01 0.0.5 0.04 0.03 0.04 0.02 0.08
0.01 0.00 0.00 0.0r 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02
2.t3 2.10 2.t0 2.19 2.8't 2.84 2.79 2.79 2.88
1.80 1.84 1.90 1,25 1.20 Ll6 Ll(r 1.22 Ll4

K 0.05 0.03 0.04 0.02 0.02 0,02 0.03 0.02 0.03

Biotita-hiperstênio ganisse charnockítico c/ Grd e Hb (Am. Src-25)

Ortopirpxênio

Arrostr Slc-2-5 Slc-25 Src-25 SLc-25
Análisc Opl0 Opl0l Opl I Opl6
Local C-2. C-?- C.-?, C-2
si02 49.12 49,71 49,52 49.40
Tio2 0.15 0.16 0.13 0.03
Al2or 0.7ó 0.83 0.66 0.8 t
IreO 36.61 36.78 37.24 36.61
MnO 1.54 L38 ì 44 ir43
MgO ll.12 10.98 10.89 11.32
CaO 1.06 0.94 0.80 0.92
NarO 0.0 t 0.02 0.01 0.00'li)tal 100.9 I00.8 100.7 t00.5

TSi 1.98
TAI 0.02
TFer 0.00
M I Al 0.02
M t Ti 0.00
Ml Fer 0.00
M I tè' 0,32
M I 0.66
Mg
M2 0.00
Me
M2 Fe'z 0.90
M2 0.0s
Mn
M2 Ca 0.05
M2 Nr 0.00

Slc-25 S¡c 25 Src-25
Oplóblli Op l6bnc OplT
c-3 c 3 c-3

49.36 48.94 49.30
0, l3 0.08 0.05
0.7-5 0.89 0.87
37.36 36.'.75 36. t8
t.47 L3'/ r.35
l l.19 1 1.35 11.40
0.73 0.87 0,71
0.00 0.00 0,00
100.9 100.3 99.9

6 oxigônios
t.91 L96 1.98
0.03 0.04 0.cr2

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.02
0.00 0.00 0.00
0.02 0.03 0.00
0.3 r 0.29 0.29
0.67 0.(r8 0.(r8

1.99 L98 1.98
0.0r 0.02 0.03
0.00 0.00 0.00
0.03 0.02 0,01
0.01 0.00 0,00
0.00 0.00 0.01
0.32 0.33 0.30
0.65 0.(r5 0.68

0.00 0.00 0.00

9.01
6.96
0.02
0.00
0.00
0.01
2.97
L06
0.02

Slc-25 Src-25 Src-25 Slc-2-5 S¡c-2-5 Slc-25 S¡c-25
OplTbin OplSnc Op4rrc Ops nc OpSbnc OpSbncl Op9
c-3 c-3 c. r c-2 c,2 c..2 c-2

49.30 49.t3 49.54 49.55 49.50 49.11 49.3t
0.12 o.zt 0,07 0.14 0,08 0.06 0.00
0.87 0.85 0.78 0.83 0.83 0.ó3 0.63
36.74 36.58 36. 36.52 37,34 3'7.t5 36.57
t.47 r.l3 1.46 1.34 t.42 t.44 1.40
ll.12 .19 ll.35 I1,25 10.99 10.81 ll.0t
0.9ó 0.98 1.00 1.05 0.89 0,87 0.83
0.00 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 0.00
100.6 100.1 100.3 100.7 l0l.l r00.7 99.'l

9.0ó
6.93
0.02
0.00
0.00
0.00
2.91
|.02
0.02

Mg

0.91 0.92 0,91 0.92 0.92 0.92
0.05 0.05 0,05 0.05 0.05 0.05

0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.35 0.35 0.34

1.97 t.97 1.98
0.03 0.03 0.02
0.00 0.00 0.00
0.01 0.01 0.02
0.00 0.0r 0.00
0.01 0.00 0.00
0.3 r 0,31 0.30
0.66 0.67 0.68

0.00

0.36

0.00

0.35

1.98 l97
0.o2 0.03
0.00 0.00
o.(\2 0.0 r

0.00 0.00
0.00 0.02
0.31 0.32
0.67 0.65

0.00

0.3 6

0.91 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92
0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.36

t.99 1.99
0.01 0.01
0.00 0.00
0.02 0.02
0.00 0.00
0.00 0.00
0.33 0.32
0.65 0.óó

0.35 0.35 0.36 0.3-s 0.34

0.00

0.34 0.3.5



Feldspatos

,\Wr5 .{tfls S1{fl5 S 5 St(:Zs S1{:¿5 Sl(L -2-r Sl((.-l)
Anilises Kllb-br P6-nc Pt2-br Pl2-nc Pl3-br Pl3-brl P13-nc I,t6-br pl6-int pl6-nc pl6-ncl
Local. C-l C-l C-2 C-2 C,2 C-2 C-2 C-3 C-3 C-3 C-3
SiO2 6t .s.,.s,) 5,r.g t ô0r0'I'io2 0.00 0.0-5 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 o.o2 0.00 0,01 0.08

^.1203 
18.41 25.7 | 25.'70 2s.78 26.4'7 25.74 25.87 25.85 25.50 25.87 25j5

lìezOr 0,16 O.I2 0.05 0.19 0.26 0.27 0.12 0.08 O.44 0.06 0.06
MnO 0,00 0.00 0.01 0,00 O.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
MgO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.07 0.00 0.00
CaO 0.01 7.55 1 .49 7.5-l 8.25 7.36 7.59 i .45 1 .32 '7 .46 i.4ONa2O 0.76 7.41 7.52 7.18 7.25 7.5t 7,50 7.80 j.54 '1.74 1.58KzO 16.t7 0.36 0.t8 0,46 0.09 0.19 0.29 0.1? O.rfJ 0.19 0.19
Total 98.89 100.44 100.37 100,33 lot.2l t00.70 100.54 l0l.l7 100.64 lOt.14 lor.24

Si
AI
lie3
fi
Mn
Mg
Ca
Na
K

l l.rJ9 10.55
4.07 5.39
0.02 0.02
0.00 0.01
0.00 0,00
0.00 0.00
0.00 |.44
0.28 2.56
3.87 0.08

G ranada

r0.58
5.3 9
0.01
0.00
0.00
0.00
t.43
2.60
0.04

Amostla Src-25 SLc-2-5
Análise gr'-I bl gr-I bll
I-oc¿l C-l c/PI C- I r:/Kl

32 Oxigênios
10.55 t0.42 10.58 10.53
5.4 r 5.52 5.3f1 5.42
0.03 0.04 0.04 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
l45 1.56 1.40 t.45
2.48 2.49 2.58 2.59
0.1 L 0.02 0.04 0.07

sio?
'l io2
AI2O3 2ç).78 20.59
IreO 30,61 30.I I
MnO 2.59 2.48
MgO 2.66 z.6t
CaO 6.80 7.l8'Ibtíìl l0l.04 100.33

37 .43 37.t9
0. 15 0.1.5

'l'si
'I'al

A¡VI
llel
Ti
l,c
Mg
Mn

SLc-25 Src-25 Src-25 Src,25 Src-25 Slc-25 Src-2-5
cr- l nc gr'- [ ncl gr'-l nc3 gr'-l nc4

l2 Oxigônios
2.96 2.96 2.98 2.99 2.98 2.98 3.00 2.97 2.91
0.04 0.04 0.03 0.01 o.0z t).02 0.01 0.03 0.031.90 1.89 t.92 l.9l 1.93 L92 1.9.5 1.92 t.gzo.I2 0.12 0.08 0.08 0.07 0.08 0.04 0.10 0.080.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01r.9t 1.89 t.92 t.93 r.93 1.92 t.96 l.9l l.9l0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.30 0.32 0.31o.t1 0.r7 0.18 0.t7 0.18 0.18 0.1(r 0.17 0. t6

\1 .42
0.l8

10,56 r0.59
5.3 8 5.3 3

0.01 0.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.02
L .41 1.39
2.67 2.60
0.04 0.04

20.80
30.01
2,.64

2.63
6.85

c-l c,l c-l

Ca 0.58 0.61 0.¡8 0.58 0.5'i O.5j 0.59 0..58 0.61Aln 64.2 6l.1 61.2 t¿4.4 64.-+ o4.l ¿,5.2 ( -
Ancl 5.'l 6.0 3.8 4.2 3.4 3.9 L.B 4.8 3.9

37.70 37 .69
0.l8 0.14
20.60 20.82
30.40 30.17
2.53 2.63
2.66 2.13
6.82 (¡.(t'l

100.-s3 100.95 100.96 100.84

Grs 13.6 14.6 t5.1 l5,l 15.4 15.0 Ii.B t4.6 16.3P'p 10.5 10.4 10.4 10.5 10.8 10.8 9.9 t}.j tO.2Sps 5.8 5.6 5.9 5.7 5.9 5.9 5.3 5.1 5.5

10.57 10.61
5.3 8 -5.3 5

0.01 0.0r
0.00 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
l,4l L40
2.65 2.59

37 .57
0.l4

20.82
30,17
2.63
2.73
6.67

c-r
lb br'
clKI

31

0.04

0.lr
20.9 |
30.08
2.3 8

2.51
6.91

gt-lb nc gr-2 br
C-l C-l c/Ri

0.04

37,3 8

0. t0
20.86
30.25
2.52
2.7 I
6.8 1

100.63 100.6 t 100..53

31 .42

o.2l
20.80
29.96
2.44
2.58
7.t I



Anfibólios

A¡nosr|a SRa-ts sRc'-15 sRC-25 SRC,25
An¡'tlise llbl5-bPl llbl5-nc FIt¡5 Hb7 I'Si
Localização Ct Cl _Cl Cl TAI
SiO, 38.8c) ¡l.OS .rt{1,2 .rst7 'u,c'
Tio2 2.41 2.19 2.t2 2.06 T'ti
Alror 13.60 t3.25 13.40 13.21 CAI
I.-eO 22.55 23.06 23.04 23.26 CLte3
MrrO 0.41 0.37 0.38 0.34 CTi
MgO 5.24 5.55 5.45 5.10 CMg
CaO 10.96 10J6 10.83 10.60 CFe'?
Na2O 1.30 I.4l 1.38 t.42 CMn
Cl l.16 l.l3 l.2O l.l3 BFe2
'l'otrl 98.94 99.04 98.66 9'7.57 IJMI

I 
strr '-:s 

I srrt:-:s 
f 
st{, :,r5l srrr¡t

| 6.07 6.01ì | ô.04 rì.0-s

l .93 |.92 196 L95
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.58 0.51 0,50 0.52
0.20 0.30 0.31 0.3 t
0.28 0.26 0.25 0.25
t.22 L29 t .21 1 .20
2.69 2.63 2.64 2.71
0.03 0.02 0.03 o.o2
0.0.5 0.07 0.06 0.07
0,03 0.02 0.03 0.02
L83 t.79 l.8l 1.80
0.09 0.II 0.t0 0.II
0.31 0.32 0.32 0.33
0.43 0.44 0.43 0.44
0.31 0.30 0.32 0.30
0.12 0.00 0.04

3-CNK e I 5-NT(

Granulito Básico (Amostra C131b)

Piroxênios (cátions por 6 oxigênios)

Amostr¿r C-l3lll C-l3lll C-l3lB C-l3lU C-l3lB C-lti
Anhlises cpl5a-bG cpl5a-bG cpl5a-nc cp6a-br cp6r-nc cp6a-ncl cp6a-rrc2 cp(ra-nc3 opll-bGrLocal. C-L_,1:1'-"p C-3 C-l C-l C_t C_l C-l C_2
sio, 5 1.91 51.8¿9 -
'I'rO2 0.13 0.0ó 0.19 0.09 0.15 0.16 0.16 0.15 0.06Al2()r 0.68 019 0.90 0.94 0.93 0.95 0.97 0.96 0.22FeO 15.53 15.21 17.36 15.0t 17.81 15.60 l?.38 14.86 .-tz28

MnO 1.95 1.79 2.469 2.Ot Z.5Z 2.04 2.29 2.10 4.tjMgO 10.28 10.42 9.84 9.'74 9,83 9.66 9.80 9.ó3 12.86CírO 2O.4'l 20.36 t'/.82 20.9E ti.go 2O]O 18.94 ZO.4B 0.{ì4Na2O 0.23 0.26 0.24 0.25 O.2Z 0.24 O.z(J 0.24 0.oz'I'otal l0l.16 )00.76 100.07 100.82 100.8 101.28 101.38 100.04 100,9¡r'rsr r-e8 I sn - )-984 
-- t-ei;- i.Ò¡---" 198-^ t-e? 

_--r¡n 
-oTAI 0.03 0.02 0.02 o.o2 o.o2 0.02 0.03 0.01 0.0t

Ml At 0.01 0.01 0.03 0.o2 0.02 o.o2 o.o2 0.03 0.00
Ml Ti 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Mt lìer 0.03 0.03 0 0.02 0.01 0.01 o.o2 0 0.00
Ml tre2 0.38 0.37 0.40 0.41 0.40 0.42 0.41 0.41 0.24
Ml Mg 0.58 0.59 0.568 0.55 0.56 0,55 0.56 0.55 016
M2 lre2 0.09 0.09 0.t6 0.06 0.tó 0.07 0.14 o.o-1 0.82
M2 Mn 0,062 0.06 0.08 0.01 0.08 O.Oi 0.07 0.0i 0.14
M2 Ca 0.832 0,83 0.14 0.86 O.i4 0.85 0.78 0.85 0.04
M2 Na O.O2 0 0) 0,02 0.02 O.O2 O.OZ O.O2 û.02 0.00

BCa
IlNa
ANa
AK
CCI
CF

Ms 0.54 0.55 o.-50 0..54

c- l3lB c- r3l B c- l3l

0.53 0.50 0.54 0.42



Amostra C- l3l ll
AnÍrlises Opl l-nc
Local. (:-2

sioz 50.83
TìQ, 0.09
Alro3 0.l3
leO 31 92

MnO 4.l7
MgO 12.85

CaO 0.52
Na2O 0.002
Total 100.51

c-r3lB c-1318 C t3lB
Opl lr-nc Op1-5-bGr Op l5-nc

c-2 c-3 C-3
50.18 50,38 50.30
0.1 I 0.09 0.l3
0.37 0.28 0.384
32.63 33.30 32.94
4 .23 4 .04 4 .26

t2.69 12.06 12.ú
0.82 0.87 L l0
0 0.003 0.004

101.03 101.0 t tot.22't'si 2.01
TAt 0.00
TF'e3 0,00

Ml Al 0.01
M I 'I'i 0.00
Ml Fe3 0.00
Ml Fe2 0.23
Ml Mg 0.76
M2Mg 0
M2[¡e2 0.82
M2 Mn 0.14
M2 Ctt 0.02
M2Nâ 0

Mg o.42

c-l3tB c-l3tu c-l3tB c_l3lB
Opl8-nc Opó-bG Opó-nc Opl l-in

c-3 c-l c-l c_l
50.59 -50.53 50.2(t 50.12
0.t2 0.0'73 0.l5 0.03
0.3 8 0.29 0.31 0.33
32.20 32.64 32.00 32.05
4.32 4.00 3.93 4.19
12,18 12.41 12.24 12.93
t.3t2 0.90 l.r3 0.89
0.018 0 0.003 0
l0l.12 100.9 100.03 100.53

L98
o.02

0.00
0.00
0.00
0.0l
o.?-4

0.75
0

0.82
0. t41
0.03

0

0.41

2,00 1,99

0.00 0.01
0,00 0.00
0.009 0.01I
0.00 0.00
0.00 0.00

0.28 0.28
0.7 r 0.7 t
00

0,83 0.81
0. 14 0.14
0.04 0.05
00

0.39 0.40

G ranada (cátions por 1 2 oxigênios)

Amostra c-l3lb c'tffi rb c,r3ffi
Aniilìse gr'-12 bl gr'-12 nc grl2abr 9r.16 nc gr'-lóa b gr.l6a ì gr-l6b b gr-l6b n gr-t9 br gl 19 nc gr-5 gr,.5a nc
L,octtl C-2 C-2 C-2 C-3 C-3clpx C-3 clc1z C-3c/¡:x C-3 Cl_3 C-3 C_l C_lsio2 3i.63 31jr 3e% 3ffiffi
T¡O, 0.06 0.03 0.0ó 0.15 0.00 0.09 0,08 o.I2 0.03 0.09 o.Lró 0.0óAl?o1 20.98 2121 2l-02 21.47 20.91 21,12 20.90 2t.to 21.0.5 2r.23 2o.t)t) 2t.06Fco 24 00 23 51 24.4(. 24.80 24.54 24.42 24.64 24.16 z4.Il 24.66 zL.ot) 24.25MnO 9.28 8.37 9.I I 8.52 8.5-5 8,69 Í1.65 8,58 8.58 8.33 9.oi B.gzMgO 2,02 2.11 2.29 2.(¡0 2.36 2.56 2.30 2.49 2,63 2.64 2.43 z..t tCaO 6.33 6.41 ó..15 6.26 6.3.5 6.32 6.29 6..51 ó.30 6.40 ó.18 6.32

2.00 2.0 2.00 L9{ì
0,00 0.00 0.00 0.02
0.00 0.00 0.00 0.002
0.02 0.0 r 0.02 0,00
0.00 0.00 0.011 0.00
0.00 0.00 0.00 0,02
0.27 0.25 0.25 0.22
0.72 0.'t4 0.'Ì3 0]6
0000

0.80 0.83 0.81 0.82
0.15 0.13 0.t3 0.14
0.06 0.04 0.05 0.04
0000

0.40 0.41 o.4t 0.42

'l'otal 100.33 100.10 100.24 10t.34 99.94 100.54 100.38 100.68 sg.87 100.9.5 100.76 lol.371Si 3.0r 3.00 2.95 2.96
lAI 0.00 0.00 0,05 o.o4 o.o2 0,03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.00 0.01AIVI L97 1.99 1.93 t.95 1.95 1.95 t.g6 t.96 1.9-5 t.95 1.9(r 1.95Ite¡ 0.00 0.00 0.1 L 0.06 0.06 O.O'7 0.04 O.0Z 0.07 0.06 0.0t 0.05Ti 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00lìe2 l,ó0 t.s1 1.53 Lsi t.-58 1.55 1.6Ì l.5B 1.54 1.58 1..59 1.55Mg 0.24 0.32 0.2'/ 0.31 0.28 0.30 o.Zj 0,30 0.3t 0.3t 0.2() O.3ZMn 0.63 0.51 0.62 0.5i 0..58 0.59 0.58 0.-58 0.58 0.56 0.6t 0.60

Alm 53.2 52.2 51.6 52.8 52.9 5i1Ancl 0.0 0,0 5.3 3.2 3.2 3,5 l..l
Grs li.9 l8.l 13,0 t4.6 l5.t t4.6 16.2Prp 8.0 lo.j 9.2 to.3 g.4 lo.2 9.tsps 20 8 18.8 20.8 l9.l tg.4 19,6 19.5

0.54 0.55 0.54 0.53 0.55 0.-54 0,54 0.5-5 0.54 0.54 0.-53 0.53

2.91 2.99 2,99 2.97 2.98 3.01 3.00

5.1.6 52.6 5 1.8 52.8 52.6 s t.1
t.2 3.4 2.8 0.7 2.2
I7.2 t4.1 15.4 16.6 i.5.5
9.8 r0.5 t0,4 9..5 10.ó
19.2 19.5 t8.7 20.3 19.8



Plagioclásio
4¡¡es¡¡n Clì2la CIì2lt CF2la CF2la CF2la CF2l¿r CF2la CF2la CIZI¿r Ct Zta Cl.2ln
an¿ilise Pl12 bL I'll2 nc Pl13 bI Pll3 ir l'll3 nc Pl14 b[ Pl14 nc Pl15 nc I,l16 br lrl16 nc pllT in

loc c Opx C C c OpGr C C cGl C inG
sio2 56.02 58.t,) f,Jj ffi sr'(,Lsr,J8 5&ol 5 tutì
Tioz 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0,00 0.00 0,02 0.00 0.06
At2O3 2',7.30 26.68 26,6t 26.t5 26.23 26J3 26..50 26.66 26.67 26.44 26j6
Fc2O3 0.16 0.t4 0.-58 0.04 0.14 0,30 0.Í9 0.13 0.43 O.I.t o.Lj
cao 9.60 8.?3 9.03 8.43 8.49 9.10 8.80 9.25 g.07 8.69 9.01
Na2O ó.0s 6.ó8 6.19 (r.35 6.63 6.22 6.42 6.32 6.tj 6.39 ó.0S
KZO 0.32 0.37 0.29 0.5ó 0.-5ó O.Zj O.4l 0.38 0.39 0.49 0.43
Toral 100.08 100.84 99.68 99,83 100.27 100,33 99.90 99.45 99.36 tOO,2t 99.95

x
Al 5.7¡J 5.59 5.65 5.52 5.53 5,63 .5.61 5,68 5.68 5,57 5.6(:t
Fc3 0.02 0.02 0.08 0.0r 0.02 0.04 0.03 O.Oz 0.06 O.Oz 0.O2
't'i 0.00 0.01 0,00 0.00 0.00 0.01 0,00 0.00 0.00 0.00 0.01
ca 1.85 1.66 t.75 L62 1.63 1.74 1.69 t.19 t..76 1.67 1.73
Na 2.| 2.3t 2.t7 2.21 2.30 2.t6 2.24 2.2t 2.16 2.22 2.12
6 0.07 0.09 0.07 0.13 0. t3 0.06 0.09 0.09 0.09 0.1I 0.10

An 45.9 4t 43.9 40.9 40.2 44 42.t 43.8 43.8 4t.7 43.g
or 1.8 2.1 t.7 3.3 3.t 1.5 2.3 2.2 2.2 2.8 2.5

G ranada

Granulito Básico (Amostra CF21a)

írmostra C|2la Cts2l¿r CF2la CIì21¡ CÍt2l ¿t

anílise Grl8 br crtS ir Glt8 nc Grl8a GrlSb br

Loc cPx iut nc int br.

sio2 3'/.28 37 .69 37 .t5 37.50 37.58
'lio2 0.17 0.t3 0,17 0.09 0.ll
41203 21.38 21j3 2t.41 2t.55 2t.s?-
FeO 26,90 26.84 26.43 2i .22 2i.32
MnO 4.04 3.94 3.96 3.i4 3.98
MgO 2.59 2.52 2.55 2.69 2.(:¡4

CaO 7.92 8.50 u..58 8.64 -t .i3

t'si 2.o0 2.o0 2.95 2.tt4 2.96
TAI 0.04 0,05 0.0ó 0.0(r 0.04
Alvt 1,96 1.96 1.94 1.93 1.96
Fc3 0.06 0.0(r 0.09 O,tZ 0.06
Tr 0.0t 0.01 0,01 0.01 0.01
f¡ez 1.72 t.70 1.67 1.66 Li5
Mg 0.31 0.29 0.30 0,3 I 0.3 I

Mn O.27 0.26 0.2i 0.25 t\.2.7
C,t 0.67 O.7I 0.i3 O.i3 0.65

'lbt¿rl 100.2'l I0l

AIm 57.9 5'7 .2 56,3 56.4 58..7

And 3.1

100.24 t0t.42 t00.

Grs 19.6 2t.O 20.4 18.7 t9 2.

P.p 10.3 9.9 lO.2 10.6 tO.4

Clr2l¡ CF2Itt CF2l a

Crl8c br Gll9 br Grl9 nc

br cPl nc

3'7 .27

0,06

2 t.40
27 .72

3.97

2.34
7 .'.]9

i 00.5.5

3.0 4.2 5.9 2.-7

37 .O0

0.06

2t.28
26.61

4.01

2.5 8
'1 .46

98.99

3'.7 .36

0.00

21.45

28.04

3.86

2.78

7 .48

2.96
0.05

1.95

0.08

0.00
t .'7 6

o.28

0.27
0.6(r

2.91

0.03

1.99

0.03

0.00
1.7 6

0.3 1

0.27
o.64

i00.9ti
2.95

0.06

L94

0.l t
0.00
t.7 4
0.3 3

0.26

0.63
59.3

3,9

18.4

9.3
9.0

.59.0

L5
20.0
r0.4

5 ti.8

5,5

15.9

l1.r
8.7I



Clinopiroxênio
lrnoshír CF2l¿Ì CF2la CF2la CF2ta CF2la CF2la CF2lâ CF2lr
rìr.ilisc {pl uc Cpl0br Cpl0nc Cf ltnc Cp2Dc (Ì20nc l-f)22 nc Cì)?2 br

sio2 50.08 .50.66 50.7s 48.82 49.85 49.17 49.36 50.42
'r'io2 0.21 0.06 0.04 0.27 0.l4 0.25 0.33 o.23
Al2O3 1.54 1.59 1.76 1.80 1.48 t.76 t.8ó l.(t4
Fco l8.ló 18.21 18.94 18.-55 11.93 t7.06 t9.29 16.61
Mno 0.81 1.08 l.OZ l.l7 0.8{Ì 0.86 0,95 0.72
Mgo 8.79 8.37 8.21 8.35 8.91 8.70 8.62 8.93
cÂo 20.38 20.64 19.18 19.42 t9.94 20.50 18.92 Ze.99
NÂ2o 0.21 0.34 0.38 0.30 0.24 0.33 0.33 0,36

1'S i
.I'AI

'Ilre3

MIAI
Mlfi

M lllc3

M I lrc2

M IMg

M2Mg

M2|e2

M 2l\,fir

M2Ca

M2NÂ

00.2 100.9 100.3 98.'/

0.06 0.05 0.03

0,00 0.00 0.00
0.01 0.02 0.0-5

0.01 0.00 0.00
0.06 0.05 0.01

o.42 0.45 0.46
0.51 0.48 0,48
0.00 0.00 0.00
0.1 I 0.09 0.t4
0.03 0.04 0.03

0.85 0.u5 0.80

0.08

0.00

0.0 r

0.01

0.08

0.42

0.49

0,00

0. t2
0.04

0.82

0.02

0.48

CF2la CI?la CF2lî CI¿ta CF2l a Ct?l ¿r

CD23 br Cl)24 br Cì)24 0c û)3 Dc (l¡6 hr (t¡l¡ nr

l'94
0,06

0.00

0.01

0,00

0.05

0.41

0.52

0.00

o.t2
0,03

0.83

qq2_

0.49

49.64 50.02

0.37 0.3 I
1.45 |.42
16.72 18,21

0.85 0.92
8.69 8.42

20.77 20.07

0,36 0.24

o.o2

99.2 99.7 99 .9

Granulito Básico (Amostra CFSc)

Granada

0.49

L94 L93 L95
0.06 0.07 0.0-5

0.00 0.00 0.00
0.02 0.01 o.02
0.01 0.01 0.01

0.05 0.07 0,04
0.42 0.41 0.41

0.51 0.50 0.52
0.00 0.00 0.00
0.09 0,15 0.08

0.03 0.03 0.02

0.86 0.79 0,E7

an¿ilise

Loc

49.78 49.72

0.2t 0.12

L77 1.17

19..56 17.48

LO4 0.90
8.39 tì.43

18. t7 20..59

0.30 0,31

99.2 99.3

si02
T\O2

4,12()3

IreO

MnO
Mgo
CaO

Tot¿rl

98,9 99.6

3nc
C2

3'1 .7 8

0.04
2t.65
23.43

8.3 1

2.85

5.98

100.05

0.06 0.05

0.00 0.00
0.01 o.o2,

0.01 0.01

0.06 0.03

o.42 0.45

0.51 0.49

0.00 0.00
0.07 0. t I
0.03 0.03

0.87 0.84
0.03 0.o).

50.59

0.04

1.46

l'Ì .54

0.14

8.90

20.97

0.27

100.5

Gll br

c

50. L-5

o.2t

L53
18. l4
0.86

8.7 ¡l

20.33

0.3 3

36.88

0.04
21.13
23.82

8.27

2.58

5,9ó
98.68

L96 L94
0,05 0.06

0.00 0.00

0.04 0.02

0,01 0.00

0.02 0,06

0.4.5 0.43

0.49 0.49

0.00 0.00

0.l8 0.09

0.04 0.03

0.77 0.86

0.02 0.02

't'si
.I'AI

AIVI
Fe3

fi
Fe2

Mg
Mn

Gll3a
C3

0.03 0.03

37 .46

0.06
2t.49
22.86

8.33

6.3 3

99. l8

0.47 0..51

3,01

0.00
2.Q3

0.00
0,00
1.56

0.34
0.5 (r

0.51

Grl3b
C3

1,95

0.05

0.00

0.01

0.00

0.06

0.42

0.51

0.00

0,09

0.02

0.87

o.o?,

3',7 .73

0.00
2t.61
23.34

8.20

2.8,(t

6.25

100.04

2.98

Q.02

t.99
0.01

0.00
l.ó0
0.31

0.57

GL14 br (ìr'18 nc crlSl ir

r.94

0.06

0,00

0.01

0.01

0.07

0.42

0.51

0.00

0.ll
0.03

0.84
o.ú,

Alnr 52,5
And 0.0
Grs t7 .2

Plp I t.4
Sps 18.9

c3 C3

38.04 37 .91

0.09 0.0(r

2r.38 2t.43
23.30 23.30
u.96 8.41

2. t6 2.89
6.31 ó,33

3.01

0,00
2.03

0.00
0.00
1,53

0.32
0.57
0.54

0.44 0.49

3.00

0.00
2.03

0.00

0.00

l.5.5

0.34

0.-55

0.5 32

5 3.4

0.7

16.6

10.4

37 .54

0.09
2t.46
23.05
8.28

2.82
6.42.

3.03 3.01

0.00 0.00
2.01 2.00
0.00 0.00
0.01 0.00
1.55 l 55

0.26 0.34
0.61 0.57

0.54 0.54

Gll Sbr'

C3

0.50

-51.8

0.0
.18.4

r0.8

37 .80

0.17

2 r.73

22.95

8.5 8

2.69

6.08

99.99

l E.9

Gr l¡ hr
C

0.49

52.2

0.0

r7 .9

11.4

37 .51

0.09

2 L37
23.93

8.3 1

2.60
5.94

99.7 49g

3.00
0,0l
2.(') |

0.00
0.01

l.54
0,34
0.56

Gt2), 6r

52.6

0.0

18.2

8.7

20.5

37.78

0,19

2t.6 r
23.tO

2.36

6.40

18.6

3.01

0.00

2.04

0.00
0.01

1.53

0.32

0.5 8

0.52
5t.'/ 5l.6
0.0 0.0
18.0 18.4

I 1.4 I 1.3

3.00

0.00

2.0t
0.00

0.01

r.60
0.31

0.56

0.5 f

18.9 1 8,8

o.

97

3.0r

0.00

2.03

0.00
0.01

L54
0.28

0.5I
0.55

51.9

0.0
t7 .6

10.{l

t9.'7

53.7

0.0

t7 .I
10.4

l8.9

52.3

0.0
18. ó

9.5

t9.6



amostra CFSc CI¡Sc ÇF8c CFSc CfSc CFSc CFfìc CIrSc CF8c CFBC
análise or22 nc (h23 br Gr23 nc Gr3 br (1t7 nc chTa br GrTb br' (ìr8 nc Gr'8a br crSb int

sio2 .17.83 .16.() t - 
3Tr7

Tioz 0.09 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 o.o2 o.o2 0.00 0.04
4t203 2t.50 21,44 21.54 21.50 2t.65 22.06 2t.75 21.53 2L66 21.43
FeO 23.47 23.77 22.75 23.52 22.19 23.20 23.36 22.61 23.58 ZZ.9i
MnO 8.12 8.8.5 8,43 8.(rl 8.33 8.2t 8.12 8.24 B.2g {ì.00
MgO 2,85 2.t5 2.70 2.52 2.94 2.69 2.63 2.96 2]g 2.91
CaO 6.36 ó.3(r 6.26 6.00 6.t2 6.t9 (r.00 6.09 6.06 6.26
Totol 100.?2 99..50 99.3t 99.97 99.17 t0o.56 99.83 99.t6 99.95 98.88
TSi 3.00 2.97 3.01 3.02 2.99 3.02 3.03 3,02 2.9.) 2.gg
TAt 0.00 0,04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0,01
Alvr 2.0t L99 2.03 2.02 2.03 2.O5 2.04 2.03 2.02 2.02
Ire3 0,00 0.03 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00'fi 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fa2 1.56 l.-57 1.52 ).57 1,53 l.-53 1.56 l.5l l57 1.54
Mg 0.34 0.26 O.32 0.30 0.3.5 O.3Z 0.3 t 0.35 0.33 0.35
Mn 0.55 0.(,0 0.57 0.58 0.57 0.55 0.55 0.56 0.56 0.54
Ca 0.54 0.55 0.54 _ 0.51 0.53 0.53 0.51 0.51 0.52 0.54
Alm 52.2 52J 51.6 52.9 5t.4 52.4 53,2 51.3 52.i 51.9
And 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gls l8.l 16.8 18.2 17.3 11.7 ti.g 17.5 ti.i 1.7.4 I8.l
P.p Ì1,3 8.7 10.9 l0.l tl.s 10,8 10.6 l2.O ll,l Il.j
Sps 18.3 20.3 19.3 19.6 19.0 18.8 18.7 19.0 lB.B lB,3

Plagioclásio

LocCICICIC2CC C CI CI CI

AmostÌa CFBc CFSc CFSc CFSc C[r8c CIjrSc Cljr{ìc CFgc CIl8c
anrilise Pll br Pll nc l,lta br Pl5 br. pl5 nc pl5^ br. pl6 nc Pl6b br l,l6c

loc C2 CZ Cl Cl Ct C3 Cl Cl
SiO2 5g.1 I 60.5 I 59.62 59.54 .59.95 6024 5yB, 5rrl, yÌ% -
't toz 0.00 0.01 0,04 0.00 0,04 0.04 0.08 0.00 0.00

^1203 
25.13 25.19 24.91 24.92 24.69 24.97 25.t1 2.5.0.5 25.03

Irc2O3 0.46 0.18 0.06 0.25 0.14 0.23 0.01 0.14 0.39
C¡O 6.91 6.80 7.04 6.Bi 6.'78 6.90 j.07 ó.9-5 6.90
NÀ2O '1 ,73 7 .47 7 .30 7 .41 i .i2 i.92 i.49 i .53 i .4t
K2O 0.1I o.t1 0.1.5 0.13 o.t-/ 0.08 0.18 0.t7 rJ.l5
Tot.rl 100.16 100.3(1 99.13 99.17 99,51 100.39 99.78 99.29 gg.89

si 10,65 tO.73 10.? I 10.70 tojÌ4 to.1 t 10.69 10.67 10.70
At 5.28 5.26 s.27 5.27 .5.21 5.23 5.28 5.30 5.26
Fe3 0.06 0.02 0.01 0.03 O.02 0.03 0,00 O.Oz 0.0-5'r'j 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Ca t.32 1.29 t.36 1.32 1.30 t.3l 1.35 1.34 r.3z
Nâ 2.61 2.51 2.54 2.SB 2.68 2.i3 2.5() 2.62 2.56
K 0.03 0.04 0,03 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.03
Ab 66.5 65.9 64j 65.6 66.7 67.2 65 6-5.6 65.4
An 32.9 33.I 34.5 33.ó 32.4 32_3 33.9 33.,5 -r3.jOr' 0.ó I 0.9 0.7 0.9 0.5 t.l o.9



Piroxênios
amostì a CFSC CFSc

rnálisc Cpl3 br Cpl3 nc

miner¿ll Cox Cox

sio2 5l.53 5 t.6'/
'l'to2 0.00 O.23

41203 0.69 1.06

Fe O 13 .28 14 .93

MnO L54 1.96

MgO 10.85 9.89

C¡O 20.76 19.85

Na2O 0.36 0.32
'fôrâl 99.0 99.9

CFSc CFSc CIì8c

Cp2l Lrr Cp2l nc Cp2l anc

Cbx Cox Cpx

TSi L98 r.99
TAr 0.02 0.01

TIre3 0.00 0.00
MlAl 0.02 0.04
Ml'li 0,00 0.01

MlFc3 0.03 0.00
Mllre2 0.33 0.39

MlMg 0.62 0.51

M2Mg 0.00 0.00
M2Fe2 0,07 0.09

M2Mn 0.05 0.06
M2Ca 0.86 0.82

M2N¿r 0.03 O.02

51.03

0.21

0.9I
l5.04
1.93

10.31

I 9.3 ¡J

0.34
99.2

49.53 50.24

0,l8 0.02

L09 I.t2
15.7.5 t5.92
2.0r 2.07
t0.29 10. 1 8

r 9.3 8 19 .23

0.29 0.34
98.5 99.1

CFSC CFSC (lF8c

Cp26 it Opl nc Opl4
Cux Opx OÞx

1.98

0.03

0.00
0.o2
0.01

0.02
0.36
0.60
0.00
0.l l
0,06
0.80
0.03

a¡ì1ostÍa CFSc C[ìSc

análise Opl4 br Opt6 nc

50.34 49.59

0.20 0. t5
0.98 0..54

l-5.1-5 29.76
2.t4 3.35

9.64 13.77

19.98 0.98

0.29 0.04
98.'7 98.2

L93 1.9.5

0.0.5 0.05

0.02 0.00
0.00 0.00
0.01 0.00
0.08 0.08

0.32 0,34
0.60 0,59
0.00 0.00
0.10 0.I I
0.07 0.07

0.81 0.80
0.o2 0.03

r¡iner¡l

061 0.54

sio2 50.3 8

'f io2 0.00

A1203 0.32

FcO 31.16

MnO 3.73

MgO 12.80

co L09
Na2O 0.03

Total 99.5

49.79

0.09
0.37

3l.68
3.76

t2.9'7

Lll
0.02
99.8

t.97 t.99
0.03 0.01

0.00 0.00
0.01 0.02
0.01 0.00
0.03 0.00
0.39 0.16
0.56 0.82
0.00 0.00
0.0'7 0.84
0.07 0.I I
0.84 0.04
0.o2 0.00

CFSc CFSC CFSC CFSc CFSC CFSC

Op25 nc Op26nc Op8 bt OP8 nc OpSa nc Op9 nc

..._9t¡_^__*_o1l___ op1 opx __9r¡_ *, - _O¡
48.'79 49.t9 50.05 49.15 49.72 49.47

0.13 0.07 0.06 0.04 0.13 0.r'7

0.42 0.41 0.30 0.33 0.27 0.44

31.51 30.98 31.42 31.42 31.03 30.82

49.73

0.u
0.45

3 I.83

3,3 8

13.ól

L00
0.03

100.I

TS i 2.01

TAI 0.00
TFc3 0.00

MlAt 0.02

M rTi 0.00
MlFe3 0.00

MlFe2 0.22

MlMg 0.76
M2Mg 0.00
M2Fe2 0.82
M2Mn 0. 13

M2Ca 0.05

M2Na 0.00

0.59 0.s'7

l.98
0.02

0.00
0.00
0.00

0.o2
0.21

0.77

0.00
0.82

0.13

0.05

0.00

3.87 4.0ó 3.55 3.31

12.44 12.3t 14.06 13.85 13.67 t4.49

t.44 l.l8 0.65 0.88 0.87 0.96

0.03 0.01 0.00 0.0'l 0.00 0.08

98.6 98.2 100.1 99.r 99.1 99.f3

t.9'1

0.02

0.0 r

0.00

0.00

0.03

0. t6
0.80

0,00

0.84

0.l l
0.04

0.00

0.55 0.4s

t.91 t.99 t.97
0.02 0.01 0.01

0.01 0.00 0.0r
0.00 0.0r 0.00

0.00 0.00 0.00

0.03 0.00 0.02

0.22 0.24 0, 15

0.7 5 0.74 0.83

0.00 0,00 0.00

0.80 0.8 r 0.85

0. 13 0. 14 0.t2
0.06 0.05 0,03

0.00 0.00 0.00

042

o.43

0.44

3.42 3.35

l 96

0.02

0.03

0.00

0.00

0.05

0.13

0.82

0.00

0.84

0.ll
0,04

0.0 r

o.4?. 04t 045

1.98

0.0 r

0.00

0.00

0.00

0.0 t

0.17

0.8 1

0.00

0.85

0. t2
0.04

0.00

1.95

0.02

0.03

0.00

0,01

0.05

0 t0
0.85

0,00

0.84

0.l l
0.04

0.01

o46 0.44 0.4 8



Granulito Cálciosilicático (Amostra C 519d)

Piroxênios

ar¡ostra C5l9cl C5l9d C5l9d C5l9d C5l9d

înaìlisc Cp5 br Cp5 nc CP5arrc

Loc Cl Cl Cl
mineral Cpx CÞx CPx

sio2 5l,23 5l.35
'tioz 0.04 0,l0
A1203 0.61 0.7 I

FcO 10.39 10.95

MnO 0.55 0.ó0

MgO I L56 10.82

CaO 24.38 24.49

Na2O 0.12 0.16
'f o1¡l 98.9 99.2

Wo20in Wo5

C2 gr Cl
Wol wol

5 t.4'7 -51.3ó 50.86

0.06 0.00 0.00

0.7 5 0.01 0.00

I l.33 0.34 0.1{ì

0.60 0.23 0.20

10.70 0. t9 0.05

24.69 47.',17 48.02

0.r2 0,01 0.01

99j 99.9 99.3

Escapolita

amosna [i2la [:21a

anhlisc

análise Scl Scl3

l.\t
TAI

'I lre3

MIAI
MITi
Mlfe3
M lFc2
MlMg
M2Mg
M2Fe2
M2Mn

M2Ca
M2Na

sio2 45.7'7 44.52

f io2 0.04 0.02
At203 2-l.59 28.31

FeO 0.03 0.07

MnO 0.00 0.00

MgO 0.04 0.06

CaO 18.l9 19.37

Na2O 3.19 2.61

K2O 0.1(r 0.28

so3 0.rr 0.06

cl 0.l7 0.22
'l'or¿rl 95.28 95.65

Cp5 bl Cp5 nc Cp5anc Wo20in Wo5

1.96 1.96

0.03 0.03

0,02 0.01

0.00 0.00

0.00 0.00

0.05 0,04

0.2'7 0.30
0,66 0.62

0.00 0.00
0.00 0.00

0.02 0.02

L2la
Sc L4 nc

43.65
0.00

28.48
0.07

0.00
0.07
19.16

2.39
o.2t
0.14
0.14

q4.92

I .96 L99 1.98

0.03 0.00 0.00

0.0 r 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

E2l.r E2I¿t D2l a

Sc l4a br Sclb Sclb bt

43.88 45.37 45.99

0.00 0.00 0.00

2't.91 27.',lI 21.50

0.09 0.00 0.07

0.00 0.00 0.00

0.0(r 0.01 0.04

t9,02 l8.66 18,28

2.93 3.25 3.41

0.28 0,l6 0.20

0. 14 0.15 0.t4
o.2l 0.16 0.23

94.s2 95.53 95.85

si4
Al3
'li4
I¡e2
Mn2
M92
Ca2

Nal
KI

câtions

s

CC]L

0.00

0.0.5

0.3 r

0,6l
0.00
0.00
0.02

r .0l
0.0 r

L00
0.01

'/.02 6.86

4.98 5.l5
0.0 t 0.00
0.00 0.01

0.00 0.00
0.0r 0.0 r

2.99 3.20

0.95 0.80
0.03 0.06

r5.99 16.08

0.0 r 0.01
0.04 0.06

0,00 0.00

0.00 0.00

0.01 0.01

0.01 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.01 0.01

r.98 2.00

0.00 0.00
r.00
0.0l

E2I¡ E2l¿r

Sc2 Sc2l in
45.17 43.88

0.00 0.00
27.51 28.49

0.02 0.08

0.00 0.00
0,04 0.08

r8.-55 t9.39

3. l8 2.23

0.16 0.53

0. 14 0.l-5

0.t'7 0.20
q5.54 9-5.03

6.19
5.2r
0.00
0.01

0.00
0.02
3.29
o.72

0.04
16.08

0.02
0.04

E2lL\ E2la E2l ¿t

Sc2l¡in Sc22 Sc22 6r

6.8 6

5. t4
0.00
0.0 t
0.00
o.02

3.19

0.89
0.06

16.r5
0.02
005

Mt: 75 19

Mar' 25 22

43.99 45.03 44.41

0.06 0.00 0.00

28.24 27.',72 28.31

0.l l 0.08 0.07

0.05 0.02 0.03

0.07 0.l0 0.08

19.80 r 8.79 t9.31

2.27 2.69 2.43

0.38 0.31 0.23

0.04 0.10 0.1 I

0.19 0.24 0.1'1

9s.20 95 .07 95.27

6.91 1 .04

5.03 4.96

0.00 0.00
0.00 0.0 r

0.00 0.00
0,00 0.01

3.0'7 3.00

0.9-Ì r.0r
0.03 0.04
t6.01 16.07

0.02 0.02

0.04 0.06

E2l a Il2l a

Sc3 Sc3a

7.03
4.91

0.00
0.00
0.00

0.0 r

3.05

0.95

0.03

r 6.04
o.02

0.04

81 11

19 23

46.60 46.16
0.00 0.00

27.t4 26.52

0.02 0.01

0.04 0.02

0.01 0.02
17.75 16.84

3.53 4.22

0.20 0.l8
0.14 0.18

o.zt 0.26
95,ó I 95.05

6.80

5.20
0.00
0.01

0.00
0.o2
3.22

0.67

0. t0
r6.02
o.02

0.05

6.83

5. t1
0.01

0.0l
0.01

0.02
3.3 0

0.68

0.08
L(r. .10

0.01

0.05

75

25

6.96
5.04

0.00
0.01

0.00
0.02

3.

0.81

0.06

t 6.01

0.01
0.0(r

'74

26

6.8-5

5.l-5

0.00
0.0l
0.00

0.02

3.20

0.73

0.05

16.00

0.0r
0.05

16 8l 82 18

25 20 20 23

7.t2 7.20
4.88 4.81

0.00 0.00

0.00 0.01

0.01 0,00
0.00 0.00
2.91 2.78

1.05 1.26

0.04 0.04

16.00 l ó.09

0.02 0.02
0.05 0.07

81

20

73 68

27 32



G ranada
¿ìmostriì C5l9d C5l9d C-519d

anrilise grl I grI2 gr l.2r

l.oc Cl col Cl Cl
sio2 40.24 39.83

Tio2 0.08 0.28

At203 22.82 2t.79
FeO 1.06 2.20
MnO 0.21 0.40
MgO O.l'7 0.16
CaO 31.23 36,50
Total 101.86 l0 t.l5
'Ísi 2.9'7

t'Al 0.03

AtvI 1.95

Fe3 0.06
Ti 0.00
le2 0.00
Mg 0.02

Mn 0.02
Ca 2.94

39.34 39.1',7

0.14 0. t0
2t.36 20.06
2.81 5.42

0.4-5 0.33

0.l8 0.4 r

36.02 34.63

100.30 100. r3

c5l9d c5r9d c5l9d
gll3Lrl gll3nc gtl4

Cl Cl Clcol

2.97 2.96
0,03 0.04
L89 1.86

0.10 0.16

0.02 0.01

0.01 0.02

0.02 0.02

0.03 0.03

2.92 2.91

Alln
Aucl

Gls
I'Lp

38.95 38,89

0,50 0.26
19.12 18.60

5.38 6.39

0.61 0.76

0.21 0.26

34.9 t 34.81

99.70 99.98

0.0

3.2

95.6
0.6

0.6

c5l9d c5l9d c519d
gr t6a g¡ l6nc gr I7
Cl br Cl Cl

2.9',7

0.03

|.'7',1

0.25

0.01
0. l0
0.05

0.02
2.82

iÌnrostrl C5l9d Cl-519d C-5 t9d
anrilise grlTa gLlTb grl1c
Loc Cl Cl Cl

t,l
5.2

92.3

0.6
0.8

39.51 3 8.ó9 38.4'Ì
o.t2 0.44 0.48
19.96 16.86 t9.29

5.79 7.95 5.10

0.46 0.'/2 0.63

0.33 0.22 0.26
35.31 34.'78 34.57
r 0 r 48 99.66 99.39

2.98 2.9',7

0.02 0.03

r ,70 1,65

0.26 0.35

0.03 0.o2
0.09 0.06
Q.02 0.03

0.04 0.05

2.8ó 2.85

si()2 3{t.85 38.91
'tio2 0.22 0.69
Al2O3 18.56 20.6'7

FeO 6.35 3.78

MrrO 0.ó3 0.28

MCO O.23 0,28

CaO 34.88 35.-51

'lbral 99.'12 100. I I

0.7

7.7

89.9

o.'7

1.0

3.3

t2.l
82.3

1.6

0.7

2.96
0,04
|.13
0.29
0.01

0.07

0.04
0.03

2.84

1Si 2.98 2.95

TAt 0.o2 0.05

AlvI L65 1.19

lìe3 0.34 0.18
'fi 0.01 0.04

Fe2 0.06 0.0ó

Mg 0.03 0,03

Mn 0.04 0.02
Ca 2.86 2.88

2.9

t2.9
al I

0.8

1.3

2.98

o.02

lL52

0.45

0.03

0.07

0.03

0.05

2.81

39.29 3u.3.5

0.32 0.46

18.61 t1.72

6.-5 I 7.55

0.69 0.63

0.24 0.29

35.07 34.64

t00.'74 99.64

C5l9cl C5l9cl C5l9d C-519d C5l9d
gr25br gr'25nc gr29 oc gr2anc gr2b

Cl Cl Cl Cl Cl nc

2.1

t7 .2

7 8.0

1.0

1.1

2.95

0.05

I 69
0.29
0.03

0.0'1

0,03

0.04
2.84

2.4

t4.4
8r.0
1.2

L0

38.91 39.40 39.0.5

0.44 0.3 8 0.38

t7,86 19.44 l n.76
'/.42 5.85 6.54

0.64 0.6.5 0.(r(r

o.26 0.22 0.2t
34.58 34.78 33,84

t00.17 100.71 99.45

Alm
And

Gts
Prp

sps

2.98 2.95

0.02 0.0.5

1.65 1.5(r

0.33 0.43

0.o2 0.03

0.08 0.05

0.03 0.03

0.04 0,04
2.85 2.86

2.3

22.4

12.9

0.9

L6

2.t 2.0
t1.t 8,9

7 8.6 8'7 .4

0.9 l.l

2.4

t4.6
80.?

L0
t.4

L4

2.98 2.98

0.02 0.02

1.59 1.72

0.37 0.25

0.03 0.02

0.1 1 0.t2
0.03 0.03

0.04 0.04
2.84 2.82

38.66 39.93

0.32 0.l4
t8.ó4 22.t6
6.',/5 1.44

0.64 0.31

0. t9 0.11

34.47 36.46

99.óU 100.-59

z.',l L8
16.6 2l.5
7 8.3 7 4.3

0.9 t.l

c5l9d
gr'2br'

CI

0.6

1.00

0.00
|.70
0.25

0.02

0.17

0,03

0,04
2.79

3.5

t8.ó
7 5.6

1.0

1.41.4

2.9-t 2.99

0.03 0.01

1.65 1.94

0.34 0.0-5

0.o2 0.01

0.09 0.04

o.02 0.02

0.04 0.02

2.83 2.92

4.1

t 2.5

81.3

0.8

1.4

5.'t
t2.5

79.5

0.8

1.4

3.1 L4
16.9 2.5

7',7.8 94.9

0.1 0.6

1.4 0.6



amostra C5l9d C-519d C5 t9d
an¿ilise gr2c gr4 gr'4bl
Loc Cl int Cl Cl
SiO2 39.11 39,1(r 38.35
'I'io2 0.52 0.46 0.50
41203 t8,76 18.00 17.78

FeO 6.62 7.66 1 .56
MnO 0.ó0 0.O'1 0.49
MgO 0.20 0.60 0,22
CaO 34.79 34.51 34.1'l
'lbtal 100,59 100.4-5 99.07

TSi 2.97 2.98
TAt 0.03 0.02
Alvt L65 t.60
F'e3 0.31 0.36
Tì 0.03 0.03
þe2 0.l l 0.13

Mg 0.02 0.07
Mn 0.04 0,00
Ca 2.83 2.82

c5l9d
gr5bL

cl
38.51

0.32
r7.10

7 .84

0. ó.5

0.25

34.21

c.5l9d c5l9d c5t9d c5l9d c5t9d
gr5nc gr6bl gr'6nc gr'Ì grSbr
Cl Cl cPl Ct Cl Cl

Alm 3.8 4.2
And 15.4 18.2

Grs 78.8 7 5,2
P,p 0.7 2.2
Sps 1.3 0.1

38.44 38.48 38.69 39.87 38.84
0.32 0..54 0.ó8 0.00 0.52
17.89 17.06 l'7.77 22.07 18.63

0.12 7.82 7.54 L69 6.66
0.60 0.6-t 0.61 0.30 0.5'1

0.2t 0.24 0.24 0,l7 0.24
34.92 34.58 34,78 36.68 34.54

2.97
0.03

l.59
0.3 8

0.03

0.tI
0.03

0.03

2.83

98.88 93.09 99.40 100.31 100.77 99.99
2.99

0.01

L55

0.41

o.02

0.l0
0,03

0.04
2.85

Feldspatos

3.t2 2.97 2.96 2.98 2.9'/
0.00 0.03 0.04 0.02 0.03
t.'71 1.53 1.56 1.92 1.65

0.01 0.43 0.40 0.09 0.31
0.02 0.03 0.04 0.00 0.03
0.04 0,08 0,09 0.01 0.I I
0.03 0.03 0.03 0.o2 0.03
0.04 0.04 0.04 0.02 0.04
3,04 2.86 2.85 2.94 2.st

Amosha c5l9(t c5l9d c5l9d c-519d c5t9d c5t9ct
análisc Kft
Mincral Kle

3.7

I 8,9

75.5

0.8

l l

sio2 64.5t 64.77 64.63 64.05

3.2

20.8

13.6

t.0
1.4

'I'-ioz 0.02

,412()3 18.t0
fe2O3

C¡O

t.4 2.5 2.8 0.4 3.7
0.4 2L7 t9.9 4.6 t5.8
96.2 73.5 75.0 93.7 18.4
0.8 0.9 0.9 0.6 0.9
l,3 1.4 1,3 0.6 t.2

N.r2O 0.57

KzC) l5.-5ó

Kf l0 k15 nc

Total 98.90 98.61 98.78 98.45

0.03 0.00

0.10 0 02

Ktè

ò^i 12.02 12.04 t2.01
AI

Iìe3
'ti
Ca

0.00 0.00 0.02

18.2t 18.4 t 18.03

Kt'c

K 3.70 3.39 3.47 3.ó6 0.01 0.0 r

Nî 0.21 0.50

3.97

0.01

t.37 L030 0.91

14.30 14.65 15.3l

Ab 5,2

0.00 0.00 0.00
0.02 0.00 0.01

Kf9 Pll5 bl l,ll5 nc

Kfe Pla lr l¡

Or' 94.2 8j .z

0.02

0.04 0,l2

3.98

0.00 0,00

0.00

0.5

45.52

0.00

34.93

0.0-5

18.38

1.06

0.03

99.99

4.03

12.7

0.1

12.00 8.39

45.43

0.00

35.02

0,00

18.54

0.92

0.03

99.94

0.37

3.9¡r

0.00 0.01

0.00 0.00

0.03 3,63

0.33 0.38

9.6

0.2

90.2

7.5 8

8.2

0.6 90.4

8.3 8

7.6t
0.00

0.00

3.66

0.3 3

9 t.2

9.4

0.t

8.3

9 t.6
0.2



Granulito Cálciosilicático (Amostra CF 44al
Pioroxênio

análise Cpl I in Cpl la in Cp2 bl C¡r2 nc CP1+ in Cp-5 nc lVo4 nc

Mineral Cpx Cpx Cpx Cpx C¡:rx CDx Wol

l-oc C3 wo C3 Cl

siq 52.18 52.86 52.42 52.52 52.38 52.90 50.43
f io, 0,00 0.06 0.08 0.06 0.00 0.00 0,00
Alror 0.70 0.60 0.57 0.6.5 0.59 0.70 0.01
Fco 9.18 8.96 10.38 10.19 9.6t 10,03 0.29
Mno 0.21 0.24 0.25 0.30 0.30 0.26 0.14
Mco 12.'12 12.'12 12.0'¡ i2.06 11.99 12.0j 0.04
Câo 24.88 24.93 24.99 24.6t 24.42 24.'Ì8 48,05
Na)o 0.25 0.22 0.24 0.22 0. t9 O.20 0.01
Totâl 100.2 I00.(r 101.0 100.6 99.5 100.9 99.0'rsì 1.95 | .9'7 1 .96 L97 t,98 t.97 t .97

'r'rr3 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
M l^ì 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0t 0.00 0.00
M r't-i 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M tFc3 0.07 0.05 0.06 0.05 0.03 0.04 0.00
MlFc2 0.20 0.23 0.25 0,27 O.28 O.27 0.0t
MlMs 0.71 0.71 0.67 0.67 0.ótì 0.6j 0.00
M2Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2ttj 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
M2Mn 0.01 0.01 0.01 0.0t 0.01 0.01 0,01
M2C^ 1,00 L00 1.00 0,99 0.99 0.99 2.01
It,l2Na 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0,02 0.00

Mg/(Mg+lre) 0.78 0.16 0.73 O.'t2 0?t u?l 0t?
Escapolita

lAt

Cl Cl wo Cl Cl

0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.00

amostr¿r CIr44a Clr44a (lF44a CI,44a CIr44a CF44a CI,44a
an¿ilise Scl SCla Sc2 nc Sc4 br Sc4 nc Sc6 nc Sc7 nc
sio2 45.46 47.6t 47.94 41.81 47.96 48.30 47.t1
41203 26.12 26.45 26.40 26.35 26.60 26.14 26,t6
IìeO 0.06 O.l'/ 0.15 0.04 0.04 0. I I O.I.I
MnO 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00
MgO 0.03 0.03 0.0.5 0.03 0.03 0.03 0.03
C.ìO l(r.68 16.56 16,19 16.47 16.2.5 l(¡,34 16.34
N¿2O 3.48 3.5¡3 3.76 3.83 3.i5 3.68 3.(¡8
K20 0.84 0.87 0.84 0.86 0.80 0.83 0,84
so3 0,02 0.00 0.09 0.05 0.01 0,lo 0.02
cl I.Ot 0.92 |.O'1 1.00 1.01 ] ll 1.04

_ 'Iix¿ìl 93.73 96.3 t 96.51 96.45 96,50 91.35 95.41
si4 7.16 7.25 - 7.16 7.16
Al3 4.84 4.'75 4.72 4.72 4.74 4.74 4]5
Fe2 0.01 0,02 0.02 0.0t 0.01 0.01 O.O2
Mn2 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Me2 0.01 0,01 0.01 0.01 0,01 0.01 0.01
Ca2 2.81 2.70 2.63 2.69 2.64 2.63 2:7o
Nal 1.06 1.06 l.n Ll3 t.t0 LOi l lo
Kl 0.17 0.17 0.16 0.t.7 0.15 0.16 o.l7

Cations 16.07 15.9'/ 15,94 16.00 15.90 15,90 t-5.99
s 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00

ççl 0.27 0.24 0.27 0.?6 0.27 0.28 o.2:l
Me
Mar

70
3t

69

32

68

33

ó8

13
68

32

(r8

33

68

33



Metaco n g lomerad o (amostraC 519b)
Granada
amostra C-519 C-519 C-519 C-519 C-519 C 519 C-519 C,.519

an¿ilìso r:r'-10 bl cr-10 nc cr'[2 bc cr-12 bi s.r-12

sio2 38.49 38,03 38.36 38.24 31 .81 38.54 3¡t.53 38.81 38.30
Tio2 0.48 0.68 0.43 0,51 0.69 0.44 0.44 0,50 0,54
Al2O3 t7.44 16.75 16.83 l(r.40 16.30 16.82 16.10 t7.53 16.63

FeO 7.62 8.35 8.27 8.52 8,57 7.99 8.77 7.53 8.19
MnO 0.42 0.52 0.55 0.53 0.3{l 0.38 0.42 0.57 0.52
MgO 0.1-5 O.ti 0.19 0.19 0.18 0.1ó 0.15 0,16 0.16
CaO 35.20 35.25 35.03 35.52 35.49 35.47 35.00 35.31 35.62
Tot l 99.19 99.76 99.67 99,91 99.42 99.80 100.10 100.49 99.98

TSi 2.96 2.93 2.96 2.95 2.93 2.97 2,97 2.97
'rAt 0.04 0.07 0.04 0.06 0.07 0.03 0.04 0.03
AlvI 1,54 1.45 t.49 1.43 t.4l l49 1.48 1.,54

Fe3 O.44 0.53 0.50 0.55 0,56 0.49 0..50 0.43
1i 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
ltez 0.05 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 0,06 0.05
Mg 0.02 O.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0,02
Mn 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04
C¡ 2.9O 2.91 2.90 2.93 2.94 2,93 2.89 2.89

Alrn 1.6 0.2 l.l 0.0 0.0 0.9 2.1 1.8

And 22.0 26.3 24.8 2'l .3 27 .6 24.3 25.0 2l.4
Glirss 74.9 71.6 '12.1 70.8 70.8 73.3 71.4 75.0
Pyrope 0.6 O.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.ó 0.6

-12 tlc pr-3 blcl {¿r 3 int

Piroxênios
Amostl
anállse

Loc
Miner¡ I

C5t9h at5t9h C5t9b C5t9h

s io? 53.'15

Tio2 0.03
Al2or 0.14
IreO 8.49
MnO 0.18
MgO t2.-l I
C¡O 2520
Na2O 0.12

cp I I cp6-b cPóbr có-nc

inGr C-I C-I C-l

C-.519

r'-3 nc

52.48 51.85

0.04 0_0'7

0.81 0.78

12.17 12.30

0.56 0.51

9.99 9.99
24.91 25.t5
0.r8 0.I3

si l.99 1.98

Al 0.0.1 0.04
Fe3 0.01 0.02
Fe2 0.25 0.37
Mg 0.70 0.56
Mn 0.02 0,02
Ca 1.00 i.01
Na 0.01 0.01

Tot¿rl 101.2 l0l.l 100.8

c5t9b c5t9b c5tqh
cp9bÍ cp9nc cp I in

c-l c-l c-t

51,43 52.t9
0.02 0.05

0.98 0.86
13.05 ì l .85

0.49 0,59

9.'79 9.90
24.85 24.52

0.t2 0.16
t00.4 I00. I

2.95

0.05

l.45
0.5 3

0.03

0.00
0.02

0.03

2.94

Mq/(Mq FFc) 0.74 0.61

5 t.42 53.39 5 | .72

0.02 0,03 0.03

r.25 0.06 0.00
13.40 8.04 0.50
0.44 0.6ó 0.30
9.43 t2.79 0.06
24.27 24.96 48.52

0.12 0.25 0.00
100.3 100.2 t0t.l

L9ó r .95 t.99
0.04 0.04 0.04

0.04 0.06 0.00
o.34 0.35 0.:l¡r

0.56 0.5.5 0.56
0.02 0.02 0.02

|.o2 Ì.01 r.00
0.01 0.01 0.01

wol I
c-l
wol

wol
c:-2

wol

0.0
26.2

72.0

0.6
Lt

cp l4n
c-2

-s 1.00 5 1.53

0.o2 0.04
0,00 l.2l
o.28 13.29

0.21 0.46
0.0 r 9.29
48.35 24.86
0.00 0. l3
99.87 100.8

1.96 2.00
0.06 0.00
0.03 0.02

0.40 0.23

0.54 0.'7 t
0.01 0.02

0.99 L00
0.01 0.02

0.62

cDx

wol2 wolS

c-l c-l
wol wol

0.6 1

5 t.7 3 51.97

0.00 0.03

0.01 0.02

0.25 0.28

0.26 0.28

0.04 0.02

48.63 49.26

0.00 0.00
100.9 101.8

l.98 r .98 L96
0.00 0.00 0.05
0.00 0.00 0.04
0.02 0,01 0.39

0.00 0.00 0.53
0.01 0.0 i 0.02
t.99 2.Ol l.0l
0.00 0.00 0.0 r

0.60

woSb wol0
c-l cr-I
wol wol

0.57 0.'76 0.20

5 L28 5 t.54
0.00 0.01

0.02 0.01

0.20 0.40
0.33 0.34
0.01 0.0.5

48.25 47.96
0.01 0.00
t00, r 100.3

L98
0.00
0.00
0.01

0.00

0.0l
2.00
0,00

L98 1.98 1.99

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.01 0.01 0.01

0.00 0.00 0.00
0.0 r 0.01 0.01

2.Ot 2.00 1.98

0.00 0.00 0.00
0.5 8 o.20 0. Io 0. t4 o. tg



Clasto básico de metaconglomerado (Amostra C-500)

Piroxênios
Arl¿ilisc Cp incE! Cpl-bGIr Cpl inr C¡rl-nc Cpl I-inG Cpl l-nc Cp12 l¡r' Cpl2-nc Orla l¡G
sio2 47.29 48.94 48.3.5 48.66 48.58
'Iio, 0.15 0.05 0.03 0.07 0.13
AI2O: I.99 t.04 0.82 0.84 1.46
IreO 23.49 2l.92 23.82 23.5t 23.12
MnO 1..57 1.58 l.7O 1.9-5 t.46
MgO 2.48 4.00 2.33 2,25 3.54
CaO 2t.43 2l .99 22.09 22.0i ZZ,0O
Na2O 0.'1lr 0.65 O.49 0.50 O.-13

K¿O 0.t2 0.01 0.00 0.00 0.00

48.5 6

0.08

L30
22.85

1.34

3.3 1

2t.'t6
0.75

0.00

48.21 48.02 4'./.68

0.10 0,13 0.08
r.78 ]L46 1.90
2t.54 23.28 23.21
L31 l.(r0 L6l
3.61 2.8'/ 2.63

2t.7 6 21.12 21.93
0.71 0.(r3 0.70
0.04 0.00 0.02

Toral 99.23 100.18 99.64 99.86 10t.03 99.94 99.t2 99.'7 t 99.7 (t

l'sì l.9t 1.95 t.96 t.9'7 t.9)-
T,4.t 0.09 0.05 0.04 0.03 0.07
fFcr 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
MrAt 0.0i 0.00 0.00 0.01 0.00
Ml l'r 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
MrFe3 0.13 0.10 0.08 0,06 0.13
MlËe2 0.66 0.62 o]2 0]3 0.(,2
MlMg 0.1-5 0.24 0.14 0.14 0.2t
M2I.ez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2Mn 0.05 0.0-5 0.0ó 0.0i 0.0.5
M2Ca 0.93 0.94 0.96 0,96 0.93
M2Na 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06
M2K 0,0t 0.00 0.00 0.00 0.00
M.g 0.16 0.25 0.15 0.15 O.Zt

1.93

0,07

0.00
0.00

0.00
0.

0.6 8

0.t't
0.00
0.0-s

0.94

0.05

0,00
0.l8

r.94 1.94

0,06 0.07
0.00 0.00
0.00 0,02
0.00 0.00
0.1I 0.10
0.ó.5 0.ó3

0.20 0.22
0.00 0.00
0.05 0.0-5

0.93 0.94

0.06 0.06
0.00 0.00
0.20 0.23

|'92
0.08

0.00
0.01

0.00
0.13

0. (r5

0.16
0.00
0.06
o.94
0.06

0.00
0.t7

G ranada
A¡nos(lâ

AnÍlise
(-'-500 c-.500 c--500 c-.500 c_500

gt'10 br' ß¡-10 r'e sr'2 px sr.-2 br sr'-7 br

c 500 c-500
gr'-7 nc !r'-8 llc

Sr()2
'l'io2

Al2ol
Cr'2Or

FeO (r)

36,53 35.94 36.00
0.t1 0.41 0.23
9.09 7.26 7.40
0.00 0.00 0.04
21,48 21.33 22.86

MnO 3.l<) L77 2.95
MgO 0.07 0.04 0.06

0.02 0.03 0.00
27.43 30.41 28.24

36.52 36.20

0.20 0.33
8.'/ 5 8.36

0.00 0.01

20.42 2t.79
2.83 2.74
0.06 0.05
0.04 0.00
28.90 28.26

99,.56 99.6s

36. l3 36.21
0.81 0.72
7 .47 7 .53

0,03 0.0'1

20.75 20.t2
L33 r.32
0.06 0.08
0.03 0.04
3l .-58 31.53
100.27 99 .57

Yzo:¡

CâO
'l'or¿rl 99.80 99.35 99. u5
'fsi
't Al
Al\'l
lìe3

l'i
lÌc2

Mg
Mn
Câ

3.00 2.9',/ 2.9'l
0.00 0.03 0.03
0.fì7 0.68 0.69
Li l 1.30 l.3 t
0.0 r 0.03 0.01
0.3(r 0.18 0.27
0.0r 0.01 0.01
0.22 0.t2 0.21
2.41 2.69 2.50

3.00 2.98

0.00 0.02
0.84 0.79
r. t4 Lt9
0.01 0.02
0.26 0,31

0,0.1 0.01

0.20 0. 19

2.95 2.97
0.0-5 0.03
0.67 0.70
|.2Í3 t.24
0.05 0.05
0.13 0.l4
0.01 0.01
0.09 0,09

2.54 2.49 2.76 2.77
Al¡l
And
Gloss

Pylope
Spess

t2.t -5.9 9.I
5.5.7 64,8 64.9
24.5 25.0 18.7
0.3 0.2 0.3
'7.4 4.t 6.9

8.8 10.4

5'7.1 59.4
2.7 .3 23.6

0.2 0.2

4.4 4.',1

64. I 62.4
28.0 29.3
0.2 0,3

ó.5 (¡.4 '1. 
I 3.0



Anexo V

Mapa Geológico de Caconde
e Mapa de Pontos
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